
APRESENTAÇÃO

F
ernando Henrique Cardoso ainda não assumiu seu

segundo mandato à frente da presidência da
República e já enfrenta duas sérias crises: uma
política, que resultou na queda do ministro das

Comunicações e de dois outros colaboradores do governo federal,
e outra econômica, extremamente recessiva, que está causando
inquietação na população. Ambas foram acobertadas, para que
não influíssem no resultado das últimas eleições. As perspectivas
econômicas são sombrias, como anunciava a oposição durante a

campanha eleitoral. Em entrevista à Revista Adusp, quando de sua
passagem por São Paulo com destino à Argentina, em novembro, o

sociólogo alemão Robert Kurz diz que as medidas adotadas pelo
governo brasileiro são protelatórias. Para ele, a crise vai continuar

e a América Latina é a próxima região a quebrar economicamente.
Trata-se do efeito dominó das economias virtuais. Começou na

Ásia, passou pela Rússia e pode atingir, em pouco tempo, a
América Latina e a China. Para analisar mais este grave problema

econômico brasileiro, convidamos os professores e economistas
Márcio Pochmann (Unicamp) e Dércio Garcia Munhoz (UnB).

Também para eles o momento é muito grave. O professor
Pochmann afirma estarmos vivendo uma segunda década perdida
– a primeira foi a de 80 – e Dércio Munhoz questiona as intenções
do acordo do FMI com o Brasil. Na esteira da crise econômica, a
universidade também está sendo atingida. “O ajuste econômico

afetará todos os segmentos da sociedade e a USP também
enfrentará desafios”, afirma o reitor da Universidade de São Paulo,

Jacques Marcovitch. Segundo ele, espera-se um quadro
inevitavelmente recessivo, que ameaçará a receita do ICMS, fonte

quase única dos recursos da universidade. .Ainda nesta edição,
publicamos artigos dos professores José Roberto Cardoso e

Reinaldo Furlan, sobre educação; Paulo Henrique Martinez, sobre
o centenário de Luís Carlos Prestes, e do jornalista Sérgio Buarque
de Gusmão, sobre o comportamento dos institutos de pesquisa e

da mídia durante o processo eleitoral.
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A
jornalista Beatriz Helena Bittencourt Vi-
centini (segunda em pé à esquerda) rece-
beu Menção Honrosa na edição deste
ano do Prêmio Vladimir Herzog de Anis-
tia e Direitos Humanos, pela matéria “A
USP nos arquivos do Dops”, capa da Re-

vista Adusp nº 13. A entrega da premiação ocorreu dia
27 de outubro, em solenidade que contou com a presen-
ça de 200 pessoas no Parlamento Latino-Americano, em
São Paulo. Dia 23 de novembro, Beatriz Helena foi ho-
menageada pela Câmara dos Vereadores de Piracicaba.

A Revista Adusp foi a única publicação sindical a
receber distinção no prêmio. Os demais indicados
eram ligados à grande imprensa. Publicada em abril
deste ano, a matéria mostra que reitores da USP
mantinham intercâmbio com órgãos de repressão an-
tes mesmo do golpe militar de 64. Documentos reser-
vados do Dops, assinados pelos reitores Linneu Pres-
tes, datado de 1948, e Ernesto Leme, de 1951, foram
localizados pela jornalista e publicados com exclusivi-
dade naquela edição da revista.

Na solenidade de entrega dos certificados, as en-
tidades promotoras do prêmio concederam ao car-
deal D. Paulo Evaristo Arns, ao rabino Henry Sobel
e ao pastor Jaime Wrigth os títulos de “Cardeal da
Cidadania”, “Rabino da Cidadania” e “Pastor da
Cidadania”, respectivamente. Os três religiosos ce-
lebraram na Catedral da Sé, em 31 de outubro de
1975 – seis dias após a morte de Vlado no Dops –,
culto ecumênico em sua memória. A cerimônia reu-
niu cerca de 8 mil pessoas e foi um marco contra o
regime militar.

Vladimir Herzog era jornalista e professor na
Escola de Comunicações e Artes da USP. Seu assas-
sinato no Dops acelerou a fundação da Adusp, se-
gundo o professor Alberto Luiz da Rocha Barros.
“O choque provocado por aquela morte acabou por
unir ainda mais um grupo de docentes que resistia à
ditadura militar. O grupo acabou por propor a
transformação, em 1976, da antiga Associação dos
Auxiliares de Ensino em Associação dos Docentes”,
afirma Rocha Barros.
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Entrev is ta

Robert Kurz
por Jorge Grespan

A CRISE VAI CONTINUAR
AL É A PRÓXIMA REGIÃO A ENTRAR EM BANCARROTA

Sociólogo alemão e autor, entre outros, de O Colapso da Modernização, Robert Kurz anteviu, 
no início desta década, a derrocada que atingiria todo o sistema produtor de mercadorias. 

Agora, nesta entrevista concedida em São Paulo, em novembro, Kurz afirma que o espaço para 
a continuação do desenvolvimento está ficando cada vez menor  e que haverá muitas crises parciais.
Uma delas será a da América Latina. “A Rússia, o Japão e os Tigres asiáticos estão na bancarrota. 
Não é preciso muito engenho para dizer, a partir daí, que a próxima região a entrar em bancarrota 

será a América Latina”, diz ele. Quanto ao Brasil, o sociólogo alemão afirma que as medidas 
adotadas pelo governo Fernando Henrique são “apenas protelatórias”. Segundo ele, em 

pouco tempo, todos os mercados “virtuais” – incluindo o Brasil – vão desabar, como na Ásia.

Fotos: Augusto Coelho



Adusp – Em 1991, enquanto o
mundo capitalista festejava a der-
rocada do socialismo soviético, vo-
cê escreveu um livro ( “O Colapso
da Modernização”, explicando que
aquela derrocada era, ao contrário
das expectativas, apenas o prelú-
dio de um futuro colapso que atin-
giria todo o sistema produtor de
mercadorias, isto é, o próprio capi-
talismo mundial. A crise atual, que
vem se alastrando rapidamente a
partir de seu ponto de partida
asiático, representa a comprova-
ção daquela expectativa?

Kurz – Sim, minhas previsões se
confirmaram. Na época, éramos
poucos os que pensávamos que a cri-
se também chegaria ao Ocidente,
que o capitalismo também entraria
em crise. Apesar de já estar ocorren-
do, naquela época, uma crise do
mercado de trabalho em várias par-
tes do mundo, inclusive na parte oci-
dental, isso não era entendido como
uma crise do capitalismo. O exem-
plo mais claro deste processo talvez
tenha sido a reunificação alemã, pois
nela foram depositadas as maiores
esperanças. As pessoas na Alema-
nha Oriental pensaram: “Agora va-
mos entrar no paraíso de consumo
ocidental e no grande milagre eco-
nômico”. Elas estavam um tanto de-
fasadas, olhando para os anos 60 ou
70, e não perceberam que já havia
manifestações da crise na Alemanha
Ocidental. O Ocidente pensou que a
Alemanha reunificada ficaria mais
forte economicamente; que, além
disso, ela tinha adquirido um forte
potencial industrial e que tudo isso
valeria bilhões de marcos. Entretan-
to, o que se verificou através da reu-
nificação e da sua integração no es-

paço monetário do marco, foi que a
indústria da antiga Alemanha
Oriental experimentou um desastre
praticamente completo. Não houve
nenhum ganho econômico, não hou-
ve nenhum milagre da economia,
nem surgiram novos mercados no
Leste. O que aconteceu, ao contrá-
rio disso, foi um colapso, pois nunca
houve possibilidade de uma integra-
ção real. A Alemanha Oriental, hoje
em dia, vive de subvenção. Todos os
anos é necessária uma transferência
líquida de duzentos bilhões de mar-
cos da antiga Alemanha Ocidental
para a antiga Alemanha Oriental e,
mesmo assim, a taxa de desemprego
na Alemanha Oriental é de quase
20%. Em algumas regiões, essa taxa
chega a 30%.

Adusp – O mesmo pode ser di-
to da Europa Oriental e da Rús-
sia, a antiga União Soviética?

Kurz – É mais verdadeiro ainda
para o Leste Europeu todo e, quan-
to mais para leste se vai, isto é, para
a Rússia, para a Ásia Central, pior
se apresenta a situação. No começo,
esses países (República Tcheca, Po-
lônia, Hungria) eram os filhos do
milagre das reformas econômicas.
Agora ali também está acontecendo
um forte retrocesso, uma crise. So-
bretudo na República Tcheca, que
era o país do milagre neoliberal,
com Varschlav Klaus, o Ministro da
Economia que alinhou seu país ao
neoliberalismo e que teve depois de
recuar diante de um iminente desas-
tre financeiro. Agora a República
Tcheca não é mais o país do milagre.
Toda a Europa Oriental, a Rússia, a
Ásia Central, as ex-repúblicas sovié-
ticas não puderam ser integradas

economicamente. Confirmou-se,
portanto, esse prognóstico, como
também se confirmou outro prog-
nóstico, o de que os mercados
orientais, ou seja, o capitalismo em
rápido crescimento nos países asiáti-
cos não duraria muito. O que eu
apresentei em 1991, ainda como um
prognóstico rudimentar, realmente
se realizou com grande precisão. Os
tigres asiáticos e o Japão estão ago-
ra em crise. Pode-se dizer, portanto,
que a expectativa foi confirmada.

Adusp - Sobre a situação lati-
no-americana e, mais especifica-
mente, sobre a situação brasileira
nesta crise, que análise poderia ser
feita? Existem saídas específicas
para nós, ou teremos de, mais uma
vez, adotar fórmulas impostas pe-
los organismos internacionais?

Kurz - Eu não me sinto muito
competente para falar sobre isso
porque não fiz análises nacionais, e
sim uma análise global. Apesar dis-
so, posso arriscar algumas previsões,
levando em conta como o socialis-
mo de Estado e seu império no Les-
te da Europa entraram em colapso
no final dos anos 80 e, por outro la-
do, como depois também os assim
chamados “mercados virtuais” e
suas economias regionais aparente-
mente novas foram atingidos pela
crise, inclusive os alunos-modelo co-
mo o México, o Chile e a Argentina,
na América Latina, e a República
Tcheca, a Polônia e a Hungria, no
Leste Europeu, além de, natural-
mente, os Tigres Asiáticos ( Coréia,
Tailândia, Indonésia etc. Produziu-
se, assim, uma pseudo-perspectiva
para esses alunos-modelo. Na ver-
dade, tudo isso foi financiado desde

8
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o começo pelo capital fictício e nun-
ca houve qualquer base real. Agora
nós estamos vendo como essas re-
giões entraram em colapso, uma
após a outra. A Rússia está na ban-
carrota, o Japão está tecnicamente
na bancarrota, os Tigres Asiáticos
estão na bancarrota. Não é preciso
muito engenho para dizer, a partir
daí, que a próxima região a entrar
em bancarrota será a América Lati-
na. Já existe inclusive a expressão
“pedras de dominó”. Eu não conhe-
ço nenhuma razão pela qual a Amé-
rica Latina pudesse escapar dessa
situação. Está se tentando, é claro,
protelar o problema. O Brasil, por
exemplo, possui mais reservas cam-
biais que a Tailândia e pode agüen-
tar por mais tempo. Além disso, há
um grande medo nos EUA de que,
se o Brasil falir, possa falir também
a Bolsa de Wall Street. Por isso o
Presidente Cardoso talvez tenha a
possibilidade de se colocar, por as-
sim dizer, na posição forte do gran-
de devedor diante do credor, e di-
zer, parodiando o ditado: “Se vocês
não passarem para cá o carvão isto
é, ‘se vocês não passarem para cá o
dinheiro’, vocês também vão passar
frio”. Mas estes mecanismos são
apenas protelatórios, e eu acredito
que já provavelmente nos próximos
meses ou, de qualquer forma, em
poucos anos, todos os “mercados
virtuais” vão desabar, como na Ásia.

Adusp - E qual é a situação dos
Estados Unidos nessa crise financei-
ra mundial? Eles poderão “expor-
tar” sua crise para outros países,
ou terão também de enfrentá-la?

Kurz - Os Estados Unidos estão
no centro de todo o capital fictício,

pois podem se endividar com a pró-
pria moeda, o dólar, e acumularam
déficits comerciais gigantescos com
quase todos os países do mundo,
principalmente os da Ásia. Com a
crise dos países asiáticos, eles trans-
feriram seus excedentes de volta
aos EUA, como capital-dinheiro, de
forma que se formou uma dupla

bolha especulativa no centro, onde
os EUA estão. Por isso eu creio que
o colapso financeiro realmente
grande, a crise financeira realmente
grande, chegará quando vier a crise
dos EUA, quando ficar claro que os
mercados financeiros não conse-
guem mais controlar este gigantes-
co processo de endividamento ex-
terno, e isto não está muito longe
de acontecer. Portanto, o centro da
crise serão os EUA, pois os EUA
estão no ponto de partida dessa
grande “bomba de dinheiro”, uma
“bomba de dinheiro” global, na
qual essa circulação passiva de défi-
cits entre a Ásia e os EUA produziu
liquidez sem fundamentos reais. Es-
te é o centro de toda a crise finan-

ceira e eu acredito que os EUA não
serão poupados dela. Quanto à
América Latina... bem, se a Ásia
não agüentou, não sei como a Amé-
rica Latina irá agüentar.

Adusp – Falando agora mais
genericamente da crise econômica
mundial, como você a caracteriza-
ria em seus elementos essenciais?
O noticiário da grande imprensa
vem atribuindo uma importância
quase que exclusiva, excessiva, ao
aspecto financeiro-monetário.
Mas qual é realmente a relevân-
cia desse aspecto, ou seja, qual é
a relação do lado financeiro com
o lado produtivo da economia, no
quadro da crise que vivemos?

Kurz – Acredito que, neste pon-
to, devemos fazer uma distinção ri-
gorosa. A causa mais profunda da
crise remonta a mais de 20 anos
atrás. Ela está relacionada com o
início da terceira revolução indus-
trial, isto é, com o início da revolu-
ção microeletrônica, diferenciando-
se qualitativamente das duas revolu-
ções industriais anteriores. A primei-
ra foi a revolução industrial original
e a segunda foi a fordista, taylorista,
da esteira rolante etc. E agora temos
a terceira, a revolução microeletrô-
nica, que acredito ser diferente qua-
litativamente, na medida em que,
pela primeira vez na história capita-
lista, o potencial de automação e ra-
cionalização avança mais rapida-
mente que a expansão dos merca-
dos. Ou seja, os produtos estão fi-
cando realmente cada vez mais ba-
ratos, de modo que, como no caso
dos computadores, quanto mais ba-
ratos eles forem, mais pessoas os
comprarão. Mas, apesar disso, a ra-

Os Estados Unidos estão
no centro de todo o
capital fictício, pois

podem se endividar com
a própria moeda, o

dólar, e acumularam
déficits comerciais

gigantescos com quase
todos os países do

mundo, principalmente
os da Ásia.



cionalização eliminadora da força de
trabalho é mais veloz, isto é, não se-
rão criadas novas ofertas de empre-
go. Nem poderá se repetir o caso do
passado, em que o capital pôde ex-
plorar trabalho novo e em que, por
exemplo, as inovações da indústria
automobilística e da produção em li-
nha de montagem criaram muitos
postos novos de trabalho. Isto não
está ocorrendo na terceira revolução
industrial. Pela primeira vez, a pro-
porção foi invertida. Pela primeira
vez, a automatização é mais rápida
que a expansão dos mercados. Nos
anos 80 e na primeira metade dos
anos 90, parecia que o capitalismo
seria capaz de digerir este problema,
ou simplesmente engoli-lo, como se
esta crise fosse apenas social, redu-
zindo-se somente ao problema dos
desempregados. Mas é preciso levar
em conta que o capitalismo real-
mente é a exploração da força de
trabalho, a utilização do trabalho
abstrato, e que capital não consegue
se acumular sem trabalho. O traba-
lho abstrato é, como diz Marx, a
substância do capital. Portanto é
realmente lógico que a crise do tra-
balho também seja, mais cedo ou
mais tarde, a crise do capital. Nos úl-
timos 15 anos, houve um adiamento
da crise, pois houve uma expansão
dos mercados financeiros, isto é, da-
quilo que Marx chamou de “capital
fictício”. O capital se acumulou si-
muladamente, por assim dizer. Em
outras palavras, antes se verificava a
famosa fórmula de Marx, (D-M-D’
(dinheiro - mercadoria - mais di-
nheiro), numa relação de troca, em
que há produção de mais-valia atra-
vés da produção de mercadorias.
Entretanto, o que se verificou nos

últimos 15 anos foi D-D’, ou seja,
produção de mais-valia aparente-
mente sem produção direta de mer-
cadorias: o dinheiro pode produzir
mais dinheiro a partir apenas de si
mesmo. E isto é, em última análise,
naturalmente uma ilusão. Há, é cla-
ro, razões para que isto tenha ido
tão longe. Por exemplo, o lastro-ou-
ro das moedas européias foi supri-
mido já na Primeira Guerra Mun-
dial, e depois também o dólar per-
deu o lastro-ouro, em 1971; mais tar-
de, nos anos 80, veio a regulamenta-
ção dos mercados financeiros e tam-
bém o surgimento dos mercados
monetários europeus. Assim, dóla-
res ou marcos, por exemplo, podiam
circular fora dos limites nacionais,
unindo economias sem o controle
dos Bancos Centrais. Tudo isso per-
mitiu que o mercado financeiro su-
bisse a alturas estratosféricas, fazen-
do parecer que os capitais podiam se
acumular sem o trabalho. Acredito
que, com a crise da Ásia, a do Japão
e a das bolsas de valores neste ano,
alcançamos a fase na qual os pró-
prios mercados financeiros estão en-
trando em crise. Mas tudo isso deve
ser considerado em conjunto, como
um todo articulado. Acredito que se
deva ver o processo dos últimos 20
anos, da terceira revolução indus-
trial, da crise do trabalho e agora da
crise financeira como parte de um
processo global e complexo.

Adusp – Houve uma certa ex-
pectativa em relação aos resulta-
dos das recentes eleições européias
e à volta da social-democracia ao
poder em países importantes como
França, Inglaterra e Alemanha.
Mas, mesmo que admitíssemos as

boas intenções de Tony Blair, Lio-
nel Jospin e Gerhard Schröder, vo-
cê acredita que a social-democracia
possa reeditar o modelo de algu-
mas décadas atrás? Qual a mar-
gem de manobra de que ela dispõe
para resolver a presente situação
de crise ou, ao menos, amenizá-la?

Kurz – Aqui eu só posso respon-
der com o recurso da ironia... Eu
costumo chamar esta social-demo-
cracia de nostalgia keynesiana, em-
bora ela não seja mais um verdadei-
ro keynesianismo. O keynesianismo
já se esgotou: teve seus resultados,
seus êxitos, mas foi punido pela in-
flação, e agora não é mais efetiva-
mente um keynesianismo, é somente
uma recordação ideológica. A so-
cial-democracia que está agora nos
governos da Alemanha, da Inglater-
ra, da França e também da Itália
(Schröder, Tony Blair etc.) é o para-
doxo, poderíamos dizer, de um so-
cialismo neoliberal ou de um neoli-
beralismo socialista. Se ainda se po-
de falar, neste caso, de socialismo,
então seria um socialismo que se
rendeu incondicionalmente. Essa so-
cial-democracia não tem projeto,
nem um projeto keynesiano, nem
qualquer outro. Há muito palavró-
rio, algumas declarações ideológicas
sobre o controle dos mercados fi-
nanceiros, como no caso do Ministro
das Finanças alemão, Oskar Lafon-
taine, recém-empossado. Ele tem na
cabeça algumas “bolhas de ar” key-
nesianas, mas nenhum projeto con-
creto, nenhuma formulação econô-
mica formada, somente uma “bolha
de ar”. Qual instância deve então
controlar esses mercados financei-
ros? Não há nenhuma, não há ne-
nhum Estado mundial. Há só pala-
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vras de ordem, só uma cosmética so-
cial para administrar a crise. E a cri-
se será no máximo administrada. Só
que, agora, pela social-democracia.

Adusp - E o sistema monetário
unificado europeu, o Euro, poderá
introduzir algo novo neste quadro?
Ele acrescenta de fato poder à Eu-
ropa, na correlação internacional
de forças econômicas? E, por outro
lado, qual o seu impacto na solu-
ção dos problemas mundiais?

Kurz – Sobre o projeto Euro, a
união monetária européia, já fiz to-
do tipo de prognóstico crítico. Afir-
mei que o Euro já nasceu morto,
pois afinal é um paradoxo tentar
realizar uma unificação monetária
sem um Estado unificado, sem uma
política unificada. Não há um Esta-
do europeu; continuam existindo os
Estados nacionais individuais e os
Bancos Centrais de cada país, de
modo que o Banco Central Europeu
é só uma composição sem compe-
tência definida. As competências
não estão de fato definidas. O Euro
é mais uma válvula de escape, uma
tentativa de resolver os problemas
monetários de cada país através da
unificação de moedas e da possível
concorrência ao dólar. Mas não
acho que isto vá funcionar, pois a
União Européia não é um espaço
político unificado, não tem um po-
tencial militar próprio e global que
dê a ela a posição de policial do
mundo, o papel de árbitro das ques-
tões internacionais, como o têm os
EUA. É quase que exclusivamente
essa posição que fundamenta o dó-
lar no papel de dinheiro mundial ho-
je em dia; e a União Européia não a
tem. Isso ficou claro no caso da Iu-

goslávia, quando a União Européia
se mostrou incapaz de resolver um
problema que está ocorrendo diante
das portas de sua casa, e acredito
que continuará sendo. Também do
ponto de vista econômico, há confli-
to de interesses na União Européia,
pois existe um forte desnível na pro-
dutividade do Sul em relação à do

Norte do continente. O caso mais
claro é o observado dentro da pró-
pria Itália, onde a indústria e o po-
tencial industrial estão concentrados
no Norte e, à medida que se vai para
o Sul, cai a produtividade. E o mes-
mo acontece em toda a União Euro-
péia. Nos países do Norte da Europa
e na Europa Central há zonas de al-
ta produtividade, enquanto os países
mediterrâneos, isto é, do Sul da
União Européia possuem uma pro-
dutividade relativamente mais baixa.
Assim, se houver uma integração
forçada do espaço monetário, surgi-
rão inevitavelmente problemas. Ha-
verá muitos tipos de investimento
que se aproveitarão desse diferencial
de custos, ou seja, do custo mais bai-

xo do trabalho em alguns países,
provocando neles um sentimento de
rejeição social e certamente também
uma pressão política decorrente do
agravamento da crise social criada
pela integração monetária. E não há
na Comunidade Européia uma ins-
tância política unificada capaz de re-
solvê-los. Ao contrário, os diferentes
Estados nacionais tentarão pressio-
nar o Banco Central Europeu de
acordo com os próprios interesses,
pois as competências deste Banco
Central Europeu não estão clara-
mente definidas, bem como não o
estão as relações dos Estados nacio-
nais com o Banco Central Europeu,
nem as dos Bancos Centrais de cada
país com aquele banco. Ou seja, na-
da está claramente definido. Por is-
so, acho que o Euro não sobreviverá
à primeira crise maior.

Adusp - Sua análise da crise
aponta para um colapso econômi-
co inevitável do capitalismo, idéia
que foi tão debatida no contexto da
teoria marxista. Você pensa de fato
que a crise atual levará a tal colap-
so ou que existiriam meios para
evitar este fim e solucionar os pro-
blemas estruturais que agora se
manifestam com tanta força?

Kurz - Eu acredito que não haja
uma solução para essa situação por-
que as forças produtivas do capitalis-
mo estão por demais desenvolvidas.
Como eu disse antes, a terceira revo-
lução industrial da microeletrônica
está fazendo, pela primeira vez, com
que o processo de eliminação, de
obsolescência da força de trabalho
ocorra de forma mais rápida e numa
escala maior do que o capitalismo
pode crescer economicamente. Eu

A União Européia 
não é um espaço 

político unificado, 
não tem um potencial

militar próprio e 
global que dê a ela 

a posição de policial 
do mundo, o papel 

de árbitro das questões
internacionais, como 

o têm os EUA.



não vejo como nós poderíamos ain-
da encontrar uma solução. O pro-
blema é que “colapso” tornou-se
uma palavra que desperta suscetibi-
lidades até nos debates marxistas,
porque freqüentemente ela expres-
sou idéias muito rudimentares, mui-
to primitivas. É claro que o capitalis-
mo não vai desmoronar em um só
dia. O colapso de toda uma forma-
ção social pode durar séculos. O
processo de desmoronamento é pro-
vavelmente algo semelhante ao de
erguimento, de ascensão. O proces-
so de erguimento do capitalismo de-
morou quase dois séculos, até que
ele atingiu seu zênite e agora vai
desmoronar mais rapidamente. A
crise, portanto, será mais rápida que
a ascensão, mas também exigirá um
certo tempo. Nós vimos que essa
nova crise começou já no início dos
anos 80, mas sobrevivemos desde
então ao colapso de muitas econo-
mias nacionais, inclusive no Terceiro
Mundo – a África inteira foi aban-
donada, por exemplo. Presencia-
mos, além disso, o colapso do socia-
lismo de Estado, que, para mim,
também era uma parte integrante
desta grande sociedade mundial de
mercado. Eu tentei resumir isso no
conceito de “modernização recupe-
radora”. Nós, que já presenciamos o
colapso dos Tigres Asiáticos, no Su-
doeste da Ásia, e a crise do Japão,
agora estamos presenciando a crise
dos mercados financeiros e eu acre-
dito que isto vai continuar. O espa-
ço para a continuação do desenvol-
vimento está ficando cada vez me-
nor, cada vez mais estreito, e haverá
muitas crises parciais, muitos acon-
tecimentos negativos. Provavelmen-
te ocorrerá uma grande crise na

China, por exemplo. Haverá novas
guerras civis, haverá mais separatis-
mos, haverá todas as tentativas pos-
síveis e impotentes para se sair vio-
lentamente dessa crise. Acredito
que será bem turbulento o século
XXI, no qual se evidenciará o limite
absoluto deste processo de moder-
nização. Coloca-se, então, a tarefa
de um pensamento superador, pois
as categorias conforme as quais hoje
pensamos e agimos não serão mais
adequadas e suficientes.

Adusp - Baseada também em
uma análise das crises, a teoria
marxista chegou a prognósticos se-
melhantes. Qual é a relação, então,
entre a sua própria análise e a da-
quela teoria? Ou seja, em que me-
dida você considera necessário mo-
dificar ou acrescentar algo a ela? É
no sentido de uma tal distinção que
aponta o “Manifesto contra o
trabalho” de cuja elaboração você
participou aqui no Brasil?

Kurz - A necessidade de superar
as teorias elaboradas até hoje tam-
bém existe na esquerda e no marxis-
mo, pois o capitalismo está real-
mente em crise. Mas não como o
marxismo esperava, pois o marxis-
mo tradicional, a esquerda tradicio-
nal e o movimento operário (como
o nome já diz) colocaram-se positi-
vamente na perspectiva do trabalho,
considerando-o como algo positivo,
como um “ethos”, como o funda-
mento econômico positivo que deve
libertar-se do capital. Essa idéia po-
de ser encontrada também em
Marx, n’O Manifesto Comunista,
por exemplo, no qual ele fala de
“exércitos do trabalho”, algo que
soa também muito próximo ao so-

cialismo de caserna. Por outro lado,
encontra-se também a crítica do tra-
balho em Marx, o que é bastante
complexo, pois estamos acostuma-
dos a entender a categoria “traba-
lho” como uma categoria ontológica
e supra-histórica. Esta tendência se
enraíza na história da moderniza-
ção, em uma linha que vai desde o
protestantismo (a ética protestante),
passando pelo liberalismo até o so-
cialismo. De certa forma, há uma
continuidade neste processo pelo
qual o trabalho tem sido afirmado
como algo positivo. Contudo, consi-
derando-se o problema do ponto de
vista histórico, pode-se dizer que, de
modo geral, essa categoria abstrata
“trabalho” não existiu sempre nem
em todas as sociedades. Mais ainda,
percebe-se que, nas épocas em que
essa categoria existiu realmente, ge-
ralmente ela foi considerada como
algo negativo, sendo o conceito usa-
do para designar a atividade dos es-
cravos e dependentes e não uma
forma universal de atividade social,
de reprodução social. O “trabalho”
só começa a ser um conceito positi-
vo a partir da história da moderni-
zação, através da expansão do siste-
ma de mercado e do sistema mone-
tário. É apenas sob a imposição da
máquina social, que transforma a
energia humana abstrata em dinhei-
ro, que todas as atividades traduzí-
veis em dinheiro podem ser subsu-
midas em um conceito, e somente
neste contexto faz sentido constituir
um conceito abstrato e universal de
“trabalho” e operar com esse con-
ceito. Este é o grande embaraço do
marxismo: ele se prendeu, ele se li-
mitou a si mesmo, ao assumir essa
categoria capitalista “trabalho” co-
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mo algo positivo. A atual crise não é
só uma crise conjuntural, nem tam-
pouco é apenas uma crise dos meca-
nismos de controle sistêmico, a fa-
mosa “anarquia dos mercados”, mas
é a crise do próprio trabalho. Há
muito trabalho excedente, e com is-
to fica de certa forma demonstrado
que esta categoria “trabalho” não é
supra-histórica, e que, além disso,
ela está deixando de existir na for-
ma em que conhecemos. O marxis-
mo, a esquerda, a oposição, a teoria
crítica têm agora a tarefa de aban-
donar este positivismo do trabalho e
de perguntar se outra forma de re-
produção além do trabalho pode ser
encontrada. E devem também per-
guntar: em primeiro lugar, pode-se
reduzir o tempo de trabalho de to-
dos, o tempo que todos dispendem
nas várias atividades produtivas? e,
em segundo lugar, não se deve en-
tão questionar inclusive este concei-
to abstrato de “trabalho”? Pois não
faz mais sentido definir todas as ati-
vidades de acordo com os critérios
da rentabilidade empresarial, da
“valorização do valor” (como Marx
denomina-o) e realmente define o
trabalho. Assim, o problema que

aqui se apresenta é que esta crise
está sendo tão profunda que com-
prometeu o próprio marxismo, por-
que ele ficou prisioneiro dessa cate-
goria de “trabalho”.

Adusp - E quanto ao “Manifes-
to contra o trabalho”?

Kurz - Em relação ao “mani-
festo” que preparamos, ele deve ser
redigido sob uma forma literária
mais ou menos agressiva, de um mo-
do muito semelhante àquele em que
O Manifesto Comunista formula sua
própria crítica do trabalho. Eu acre-
dito que isso teria algo de libertador,
pois no momento todos gritam por
trabalho, como se o trabalho fosse a
mais elevada aspiração e tudo o que
uma pessoa pudesse querer. Mas
nisso só há a ditadura do terror eco-
nômico no qual nós vivemos e no
qual não podemos viver, se não ti-
vermos um posto de trabalho, se não
pudermos transformar nossa energia
em dinheiro. Mas as forças produti-
vas ultrapassaram essa lógica. Acre-
dito que haveria algo realmente de
muito libertador em poder dizer:
“não precisamos de trabalho, preci-
samos de uma vida boa”.

Adusp - Na presente situação
social, como os grupos sociais or-
ganizados poderiam encontrar
uma solução nova e emancipado-
ra para os problemas econômicos
e políticos?

Kurz - Essa pergunta natural-
mente exige demais de mim. Acre-
dito que não se pode fazê-la a uma
pessoa só, a um único teórico ou
analista individual, porque este é o
tipo de pergunta que deve ser res-
pondida em conjunto, e para isso já
é preciso uma práxis, não se pode
simplesmente deduzi-la da teoria.
Com a teoria pode-se analisar a cri-
se, mas não se pode dizer o que dela
deve surgir de novo. Isso também
deve provir da prática social. Pode-
se, contudo, penso eu, fazer algu-
mas indicações gerais. Mas, ao fazê-
lo, devemos tomar cuidado para
não cair novamente no problema de
partir das categorias burguesas, com
as quais a esquerda até agora tam-
bém pensou. A esquerda sempre in-
corporou o ponto de vista sociológi-
co das classes e simplesmente assu-
miu as categorias formais objetiva-
das da sociedade; ou seja, de um la-
do existe a nação burguesa e de ou-
tro a nação socialista, o Estado so-
cialista, a produção socialista de
mercadorias, as empresas socialis-
tas. Em outras palavras, tudo é eti-
quetado com esse atributo “socialis-
ta”. Isso já mostra que qualidade es-
te ponto de vista tem. Consegue-se
abandonar as formas burguesas e
capitalistas, mas não as formas obje-
tivadas, e isto está agora na ordem
do dia. Assim, o que posso indicar é
que, por exemplo, a esquerda deve
se despedir do conceito de “nação”,
que não haverá mais movimentos
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sociais de libertação nacional. Se o
capital é transnacional, a oposição
também deve ser transnacional. De-
ve haver uma comunicação direta
entre os movimentos sociais na Eu-
ropa, na América Latina, na Ásia. A
possibilidade existe, pois as mesmas
forças produtivas, os mesmos recur-
sos científicos da microeletrônica,
que possibilitam o contato direto
entre indivíduos de continentes dis-
tantes, podem ser usados para pôr
em contato também os movimentos
sociais. O que o capital pode fazer,
os movimentos sociais também po-
dem, mas para isso é necessário der-
rubar os muros, romper a barreira
das consciências nacionais.

Adusp - Algo mais em relação
a essa questão?

Kurz - Quero abordar ainda um
segundo ponto. Depois do naufrá-
gio da economia de Estado, da ten-
tativa de expandir o socialismo co-
mo economia estatal através de um
aparelho burocrático de Estado, e
depois de ter agora também naufra-
gado o radicalismo de mercado, po-
de-se talvez dizer que ficou de-
monstrado que esses dois pólos, es-
sa polaridade de mercado e Estado
não conseguem mais organizar no-
vas forças produtivas. Pode-se de-
duzir disso que novas formas de or-
ganização além do mercado e do
Estado, ou seja, uma administração
direta das forças produtivas por to-
dos os integrantes da sociedade, de-
ve surgir como perspectiva, como
objetivo. O que se deve buscar é
uma nova forma de organização so-
cial livre daquilo que Marx denomi-
nou “fetichismo”, isto é, essa me-
diação fetichista de mercadoria e

dinheiro e também de um aparelho
de Estado que pretende organizar
cidadãos, mas que o faz apenas na
medida em que já os submeteu co-
mo indivíduos a este “fetichismo”.
Essa sociabilidade indireta não fun-
ciona mais. É preciso, portanto,
constituir uma sociabilidade direta
através de novas instituições. Pode-
ríamos, por exemplo, pensar no ve-
lho conceito de emancipação, de
uma administração emancipatória,
que pudesse operar hoje em dia de
uma forma um pouco mais refletida
do que nos anos 50 ou 60, quando
este conceito de emancipação sur-
giu pela primeira vez. Talvez se pu-
desse recorrer a isso como objetivo
ou como programa. Acima de tudo,
creio que o que deve ser criticado é
a racionalidade empresarial, pois
sempre se fala da “eficiência
empresarial”, mas essa é uma efi-
ciência particularista, é sempre uma
eficiência que externaliza custos. As
empresas externalizam custos so-
ciais, externalizam custos ecológi-
cos; e em relação ao conjunto da
sociedade, esta racionalidade em-
presarial é totalmente irracional,
totalmente ineficiente.

Adusp - Essa afirmativa tam-
bém vale para o Estado?

Kurz - O Estado, por sua vez,
também no socialismo de Estado
não ultrapassou essa racionalidade
administrativa das empresas indivi-
duais. Ele só queria passar a admi-
nistrá-las burocraticamente, e isso
não funcionou. Por isso, deveríamos
superar essa racionalidade empresa-
rial, que também não consegue mais
administrar as novas forças produti-
vas: esta enorme economia de tem-

po resultante da revolução microe-
letrônica poderia simplesmente sig-
nificar também muito pouco traba-
lho e um alto padrão de vida para
todas as pessoas no mundo. A possi-
bilidade já existe. E, com muito
tempo livre, todos poderiam partici-
par da administração das questões
coletivas. Não seria mais preciso ha-
ver uma classe política ou uma clas-
se burocrática porque teríamos tem-
po disponível. Mas, sob a ditadura
da racionalidade empresarial, a eco-
nomia de tempo só existe de forma
negativa, como desemprego, e isso é
tão absurdo que não pode conti-
nuar. Assim, pode-se também dizer
que as empresas devem ser elimina-
das e, com elas, o jargão empresa-
rial. Estas são algumas reflexões que
faço para responder à sua pergunta,
reflexões a partir das quais podem
também surgir discussões concretas.
Até agora, porém, há uma barreira,
há muito receio de se discutirem es-
sas coisas. O assunto ainda é tabu
porque a forma burguesa da subjeti-
vidade está ligada ao mercado, ao
dinheiro, à cidadania e a suas for-
mas jurídicas. Todas essas formas fe-
tichistas indiretas constituem nossa
subjetividade e criam um receio de
as abandonarmos. Penso que isso é
um tabu que mostra o quanto so-
mos supersticiosos, como os “selva-
gens”. Isto é, em relação ao moder-
no fetichismo do mercado e do Es-
tado, somos supersticiosos e temos
medo, como aquelas pessoas que
acreditam em espíritos malignos.

Jorge Grespan é professor do Depar-
tamento de História da FFLCH-
USP. Escreveu O Negativo do Capi-
tal e O conceito de crise na crítica
de Marx à Economia Política.
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D
iversos analistas econômicos, pressio-
nados pela emergência de suas inter-
pretações sobre a situação nacional,
terminam contribuindo, cada vez
mais, para a conformação da “cultura
do fast food”, conforme gosta de des-

tacar o jornalista Clóvis Rossi. Impressiona a regula-
ridade de opiniões pontuais, muitas vezes focadas no
curto prazo, que pouco auxiliam o necessário repen-
sar tanto a performance da economia brasileira nas
duas últimas décadas quanto as suas perspectivas pa-
ra o próximo século.

O debate que se difunde é difuso, confundindo,
às vezes, muito mais do que esclarecendo as ques-
tões-chaves sobre os problemas e as alternativas da
economia brasileira. Como não há convergência nos
diagnósticos e nem nas propostas de condução da
política econômica nacional, tende a permanecer um
estilo de discussão que termina gerando muita ener-
gia, porém pouca luz.

Diante disso, o presente texto pretende fugir do
enfoque tradicional de centrar o objeto de análise da
economia brasileira no curto prazo. Para tanto, o
texto encontra-se dividido em duas partes, sendo
apresentada na primeira uma breve referência à si-
tuação nacional de estagnação da economia desde
1980. Na segunda parte, procura-se caracterizar o
novo modelo econômico em curso e suas perspecti-
vas. O texto encerra recuperando os pontos centrais
do debate sobre a economia brasileira.

Estagnação da economia nacional

Depois de ter abandonado o seu projeto de in-
dustrialização nacional, ocorrido entre as décadas de
1930 e 1970, o Brasil passou a marcar passo no mes-
mo lugar. Três fatores contribuem para indicar a si-
tuação de estagnação da economia brasileira nas
duas últimas décadas: a estabilidade da renda per ca-
pita em torno do valor de 1980, a redução do empre-
go assalariado formal e a permanência de baixas ta-
xas de investimento.

A tendência de crescimento econômico medíocre
do Brasil desde 1980, principalmente se comparada
à evolução da população brasileira (com taxas anuais
decrescentes), resulta em estacionamento do
Produto Interno Bruto per capita em torno dos mes-
mos valores de 1980, como média nas décadas de
1980 e 1990. Com o baixo desempenho da produção
em 1998 e a previsão de recessão para o ano de
1999, por exemplo, o PIB por habitante do próximo
ano poderá voltar a ser muito próximo ao de 1980: a
estimativa é de 4.812 dólares em 1999 contra 4.710
dólares em 1980. 

Essa situação de paralisia do PIB per capita pare-
ce ser uma marca negativa importante da evolução
da economia brasileira no período recente. Entre
1950 e 1980, por exemplo, a renda per capita chegou
a crescer cerca de 4,0% ao ano, o que permitiu a
quintuplicação, em apenas três décadas, da renda
por habitante.
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Além da estagnação, a economia nacional tem
mantido elevada instabilidade econômica, com forte
e constante oscilação na produção e no emprego. O
fato de o Brasil ter passado por dois períodos de re-
cessão econômica (1981/83 e 1990/92), por dois pe-
ríodos de recuperação da produção (1984/86 e
1993/95) e ainda por dois períodos de desaceleração
das atividades (1987/89 e 1996/98) revela um contex-
to econômico de grave instabilidade nas decisões de
produção e de investimento. 

Outro resultado dessa instabilidade macroeconô-
mica está na evolução do nível de emprego formal,
com a redução do volume de trabalhadores assala-
riados com registro. Em 1980, por exemplo, o Brasil
possuía cerca de 23 milhões de trabalhadores assala-
riados com registro formal e, em 1989, havia passado
para 25,5 milhões. 

Em 1998, contudo, a quantidade de assalariados
com carteira assinada caiu para 22,9 milhões de tra-
balhadores, segundo dados oficiais do Ministério do
Trabalho. Além da queda absoluta do emprego for-
mal, observa-se a sua redução relativa no total da
ocupação, que deixou de representar 50,6% em 1980
para 30,3% em 1998.

Com isso, observa-se que, após a recessão do go-
verno Collor, a recuperação do nível de atividade
econômica não veio acompanhada da elevação do
nível de emprego formal, ao contrário do que havia
sido verificado entre 1984/89. Na década de 1980,

por exemplo, o PIB apresentou uma taxa de cresci-
mento média anual de 2,25%, sendo de 4,5% somen-
te no período 1984/89 (descontado o período da re-
cessão nos anos 1981/83). Paralelamente, o nível na-
cional de emprego assalariado formal registrou, res-
pectivamente, taxas médias anuais de variação de
1,2% (1980/89) e de 2,85% (1984/89). 

Na década de 1990, o emprego regular apresen-
tou, em compensação, taxas negativas de variação
média anual, tanto para o período 1990/97 (-1,97%)
quanto para os anos 1993/97 (-0,28%), que excluem
os efeitos da recessão (1990/92). O comportamento
do PIB no período 1990/97 registrou uma taxa média
anual de variação de 1,13% (1990/97) e de 4,1% pa-
ra os anos 1993/97. 

Pode-se perceber também que a tendência de
permanência de taxas de investimento como pro-
porção do produto relativamente baixas revela
uma reduzida capacidade de recomposição e am-
pliação do parque produtivo nacional nos últimos
17 anos. Mesmo a recuperação do volume da pro-
dução entre 1993 e 1997, estimada em 22,5% de
expansão do PIB, não foi acompanhada pela evolu-
ção do investimento.

Ainda que a evolução da formação bruta de ca-
pital fixo desde 1950 reflita as distintas composi-
ções do Produto Interno Bruto, constatam-se um
período de elevação dos investimentos como pro-
porção do PIB, entre 1950 e 1975, e um segundo
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período de desaceleração dos investimentos desde
então. Depois de atingir um quarto do produto na-
cional bruto na metade da década de 1970, os in-
vestimentos apresentaram três curtos momentos de
tentativa de reversão da tendência de desacelera-
ção, sem sucesso, entre 1978 e 1979, em 1985 e
1986 e entre 1993 e 1995.

O novo modelo econômico brasileiro

A estagnação da economia brasileira resulta
fundamentalmente da opção das políticas macroe-
conômicas realizadas pelas autoridades governa-
mentais. Na década de 1980, por exemplo, a crise
da dívida externa (1981/83), estimulada pelo con-
texto da economia internacional (segundo choque
do petróleo em 1979, elevação da taxa de juros in-
ternacionais entre 1979/83, recessão nas econo-
mias avançadas e ajuste nos bancos internacio-
nais), levou à tomada de medidas duras pelo go-
verno militar.

A primeira recessão econômica do segundo pós-
guerra, entre 1981/83, foi realizada com a finalida-
de de tornar parte da produção nacional mais com-
petitiva no mercado internacional, ao mesmo passo
que o país contraía substancialmente as suas im-
portações. Retirando a conta petróleo, o grau de
abertura da economia não alcançava 3,5%, um dos
mais baixos do mundo. 

Ao mesmo tempo, o Brasil terminou consolidan-
do um dos mais longos processos hiperinflacionários
do século XX, a partir da recessão do início dos anos
80. Foram cerca de quinze anos de predominância
de supertaxas de inflação, acompanhados pelo fra-
casso de quatro planos de estabilização (Planos
Cruzado, Bresser, Verão e Collor). 

Com o fim do regime militar em 1985, o progra-
ma de ajuste exportador estimulado pelo Fundo
Monetário Internacional foi interrompido.
Entretanto, diante da ausência de ingressos voluntá-
rios de capitais internacionais, ao longo de pratica-
mente toda a década de 1980, tornou-se muito difí-
cil a construção de uma outra alternativa de cresci-
mento econômico sustentada que combinasse esta-
bilidade monetária com a renegociação da dívida
externa em novas bases.

O Plano Cruzado, em 1986 — o mais bem elabo-
rado plano de estabilização da década — ruiu diante
do esvaziamento das reservas internacionais e do
forte poder dos exportadores brasileiros. Os planos
de estabilização que o seguiram terminaram canali-
zando esforços orientados pelo atendimento dos in-
teresses de banqueiros internacionais e, por conse-
qüência, dos exportadores e especuladores nacio-
nais, o que contribuía para levar água para o moinho
da hiperinflação. 

No final dos anos 80, com a nova mudança no
contexto internacional (expansão das economias
avançadas, grande liquidez internacional e reafirma-
ção dos bancos estrangeiros), surgiram condições
mais favoráveis, tanto para a renegociação da dívida
externa quanto para a implementação de programas
de estabilização monetária na América Latina. Uma
nova orientação para as políticas macroeconômicas
nacionais passou a ser defendida pelo Fundo
Monetário Internacional, consubstanciada pelo
Consenso de Washington.

O Brasil, contudo, levaria ainda mais três anos
para realizar uma renegociação em novas bases de
sua dívida externa e demoraria cerca de quatro anos
até concretizar um novo plano de estabilização mo-
netária que representasse o rompimento com o pro-
cesso hiperinflacionário. O Plano Real, em 1994, re-
presentou uma nova possibilidade de consolidação
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das medidas de combate à inflação, a partir das mu-
danças no contexto internacional. 

Com isso o país alcançaria a estabilidade monetá-
ria, todavia, pelo atraso em sua realização e pelos er-
ros de sua implementação, terminaria mantendo ele-
vada a instabilidade macroeconômica. A combina-
ção de taxas de juros elevadas com regime cambial
inadequado, desregulação financeira, abertura co-
mercial e desregulamentação do mercado de traba-
lho conformaram um cenário nacional de forte de-
pendência financeira, com ausência do crescimento
econômico sustentado. Nesse sentido, permaneceu a
forte oscilação no nível de atividade da produção
(recuperação entre 1993/95, desaceleração entre
1996/98 e recessão possível em 1999).

Deve-se destacar que a década de 90 marca a im-
plementação de um novo projeto econômico de in-
serção competitiva no mercado mundial. Por inser-
ção competitiva da economia nacional entendem-se
as ações governamentais direcionadas à menor dife-
renciação possível entre mercados interno e externo,
à modernização de grandes empresas com fortes li-
gações no comércio internacional, à crescente de-
pendência econômica e financeira do exterior e à
passagem do Estado empreendedor para o Estado
regulador e focalizador de ações sociais, sendo a pri-
vatização uma oportunidade de formação de, pelo
menos, 15 grandes grupos econômicos nacionais ou
associados ao capital estrangeiro de expressão do ca-
pitalismo brasileiro.

As principais evidências do novo modelo econômi-
co, em curso desde 1990, são: a alteração na composi-
ção da demanda agregada, a reinserção externa, a
reestruturação das grandes empresas privadas e o
ajuste do setor público, apresentadas a seguir. 

A alteração na composição da demanda agregada

A revisão do papel do Estado na economia (racio-
nalização e descentralização do gasto e privatização do
setor público estatal), a desregulação financeira (endi-
vidamento externo e maior dependência de ingressos
financeiros) e econômica (fusão de grandes empresas
produtivas e financeiras) e a estabilização monetária
constituem as alterações marcantes na composição da

demanda agregada no Brasil. Essas modificações na
composição da demanda agregada não tenderam a se
mostrar, até agora e por si só, suficientes para permitir
a retomada sustentada do desenvolvimento socioeco-
nômico, nem tampouco possibilitar a ampla geração
de empregos no Brasil dos anos 90.

Observa-se que a relativa paralisia da produção
industrial nos últimos dezoito anos no país foi acom-
panhada pela expansão das exportações desde 1985,
bem mais evidente a partir de 1991. Por outro lado,
as importações, que entre 1980 e 1988 se mantive-
ram em patamar relativamente comprimido, apre-
sentaram, desde 1992, uma tendência explosiva. Em
função disso, a produção industrial foi sendo, em
parte, substituída por produtos importados.

De outro modo, a estabilidade monetária ocorreu
associada à maior oferta de produtos importados e
ao ingresso de recursos externos. O PIB, com isso,
sofreu uma nova recomposição. O setor secundário
da economia perdeu participação relativa, enquanto
o setor de serviços continuou elevando sua participa-
ção na produção nacional.

A reinserção externa

O Brasil inaugurou, nos anos 90, uma nova fase
de reinserção externa, marcada pela abertura comer-
cial, pela desregulamentação financeira e pela inte-
gração regional (Mercosul). Essa situação se mostra
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muito distinta da performance brasileira no exterior
verificada na década de 1980, quando a crise da dívi-
da externa levou ao fechamento da economia, como
forma de geração de saldos comerciais favoráveis pa-
ra o pagamento dos compromissos financeiros com
os bancos internacionais

A drástica mudança no comportamento da eco-
nomia nacional, a partir da implementação do pro-
grama de inserção competitiva no mercado mundial,
tem ocorrido num cenário de câmbio, juros e aber-
tura comercial desfavorável que, desacompanhado
de políticas industrial ativa, comercial defensiva e
social compensatória, termina apontando para a
construção de um novo modelo econômico sem pos-
sibilidades efetivas de  retomada do crescimento
econômico sustentado.

A continuidade na elevação do endividamento
externo, com adição considerável pós-1994, tem si-
do financiada pela absorção de parte da liquidez in-
ternacional. Através de taxas de juros elevadas, o
país tem conseguido atrair recursos externos, sendo
uma parte deles composta de investimentos produti-
vos e outra parte constituída de aplicações financei-
ras especulativas.

A existência de um ciclo favorável ao ingresso de
recursos externos nos anos 90, ao contrário da déca-
da de 1980, contribui também para o financiamento
da balança comercial, que opera com déficits desde
1995. A abertura comercial, que se mostrou impor-

tante tanto para acirrar a competição intercapitalista
no mercado interno quanto para ajudar no combate
ao processo hiperinflacionário, não se mostrou sufi-
ciente para alterar a posição brasileira na economia
mundial. Em 1997, o Brasil participou com apenas
0,9% do comércio internacional, quando na década
de 1980 chegou a representar mais de 1%.

Essa situação pode se manter assim, enquanto as
finanças internacionais forem favoráveis ao ingresso
voluntário de recursos estrangeiros no país. Mas, a
qualquer mudança mais grave na economia interna-
cional, o país deverá ter no endividamento externo
dificuldades adicionais para continuar financiando o
seu déficit no Balanço de Pagamentos, o que pode
colocar, cada vez mais, em xeque o modelo econô-
mico com base na reinserção externa.

A reestruturação das grandes empresas privadas

A implantação do novo modelo econômico nos
anos 90 trouxe implicações significativas para o con-
junto das empresas que atuam no Brasil. Por conta
disso, destaca-se do processo de reestruturação em-
presarial a mudança na conduta das grande empre-
sas, com a adoção de novos programas de gestão da
produção, da reorganização do trabalho e da inova-
ção tecnológica.

A introdução de novos fundamentos competitivos
foi marcada pelo aumento da produtividade do tra-
balho e pela busca de maior inserção externa, através
da alteração nos preços relativos e da elevação dos
investimentos, especificamente nas grandes empre-
sas. Mas esse movimento não foi homogêneo.

Na realidade, pode-se observar tanto a destruição
quanto a reestruturação de parte significativa da es-
trutura produtiva. Por conta disso, houve maior he-
terogeneidade na base econômica, com a moderniza-
ção seletiva e contida de grandes empresas interna-
cionalizadas — na ponta da cadeia produtiva — e o
retraimento, fechamento e desnacionalização de ou-
tras ao longo das cadeias produtivas.

Em grande medida, aprofundou-se a constituição
de um novo mix na produção doméstica, levada
adiante por intermédio da substituição de produtos
intermediários e de bens de capital produzidos inter-
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namente por importados.  Assim, parte da produção
nacional estaria sendo perdida, fazendo com que o
aumento da produção interna não atuasse positiva-
mente, como no passado, sobre o nível de emprego,
mas sim sobre o aumento das importações.

Entre as décadas 1980 e 1990, por exemplo, somen-
te as empresas com menos de 10 empregados aumen-
taram continuamente a sua participação relativa no to-
tal dos empregos formais, pois as demais empresas ter-
minaram adotando de maneira generalizada os pro-
cessos de terceirização, redução de hierarquias funcio-
nais, redução do núcleo duro de empregados, entre
outros. Por causa disso, a participação dos empregados
com menos de 3 anos de serviço numa mesma empre-
sa, em relação ao total da ocupação, caiu de 60,5% pa-
ra 46,4% entre os anos 80 e 90, enquanto os emprega-
dos com mais de 5 anos numa mesma empresa aumen-
taram sua participação relativa de 26,4% para 39%.

O ajuste no setor público

Durante a década de 1980, o setor público foi al-
vo de constantes ajustes, sobretudo no que diz res-
peito às despesas. As receitas como proporção do
Produto Interno Bruto foram levemente decrescen-
tes, indicando que a economia de recursos tendeu a
se concentrar mais no Governo Federal e no Banco
Central do que nos Estados, Municípios e nas
Empresas Estatais.

Apesar disso, o setor público foi um dos princi-
pais responsáveis pela elevação ocupacional no país,
amenizando, sobretudo nos períodos de recessão, o
desemprego. Diante do encolhimento dos empregos
no setor privado, decorrente da recessão dos anos
1990/92, o setor público passou a registrar, por
exemplo, uma maior quantidade de empregos do
que a indústria de transformação. 

A elevação do emprego veio acompanhada do
movimento de descentralização das receitas e das
despesas em áreas como saúde e educação. Estados
e Municípios atuaram favoravelmente na elevação
do emprego público.

Nos anos 90, percebem-se maiores esforços na
compressão dos gastos operacionais no setor públi-
co, como forma de compensar, em parte, a expansão
das despesas com encargos financeiros e demais gas-
tos promovidos, sobretudo, com a estabilidade mo-
netária. A alternativa da demissão de funcionários
públicos não-estáveis pelo poder executivo federal,
de adoção de programas de demissão voluntária, de
fechamento de organismos estatais, de privatização e
de aprovação da reforma administrativa indicam
uma firme intenção governamental no sentido do
enxugamento do pessoal.

Apesar da elevação das receitas públicas como
proporção do PIB, o desajuste das finanças públicas
se manteve grave, especialmente a partir de 1994,
com a estabilização monetária. As altas taxas de ju-
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ros e o endividamento público se transformaram em
fatos geradores da desorganização das finanças pú-
blicas no Brasil. A dívida pública, por exemplo, pas-
sou de 155 bilhões de reais, em 1994, para próximo
de 400 bilhões de reais em 1998.

A segunda década perdida

Os pontos explorados pelo presente texto permi-
tem observar que o atual modelo econômico de in-
serção competitiva no mercado mundial têm impli-
cações diretas na permanência da estagnação econô-
mica nacional e no agravamento da dependência ex-
terna. A estabilidade monetária se tornou possível
sem alterar a elevada instabilidade macroeconômica,
o que dificulta a retomada sustentada do crescimen-
to econômico no Brasil.

Com o baixo desempenho em 1998 e a recessão
em 1999, o país consolida a sua segunda década per-
dida. Não apenas a renda per capita se mantém pró-
xima à de 1980 como as taxas de investimentos per-
manecem relativamente baixas. 

Por conta disso, a recuperação da economia
pós-1992 se mostrou muito mais uma bolha de ele-
vação do nível de atividade, financiada pelo endivi-
damento e amparada pelas importações do que a
constituição de um novo ciclo de expansão produti-
va. Ao mesmo tempo, o país passou a viver a sua
pior crise de emprego. 

Sem contar a recessão econômica do próximo
ano, os indicadores de desemprego já apontam pata-
mares ainda não conhecidos no Brasil. O modelo
econômico em curso fez o Brasil participar com
0,9% no comércio internacional e com 8% no de-
semprego aberto mundial.

Ao ser desfavorável à competição interna e ex-
terna, diante de facilidades adicionais à importa-
ção e barreiras complementares à exportação, o
novo modelo restringe as possibilidades de cresci-
mento sustentado e compromete parcelas signifi-
cativas da produção nacional. A valorização cam-
bial e a alta taxa de juros — componentes fundan-
tes da estabilização da moeda nacional — mos-
tram-se inadequadas à evolução da produção e do
emprego nacional. 

Devido à mudança no mix de produção das em-
presas que operam no Brasil, qualquer elevação sig-
nificativa no PIB cria problemas adicionais ao fe-
chamento do Balanço de Pagamentos. Em outras
palavras, há uma armadilha ao retorno do cresci-
mento econômico sustentado, a partir da capacida-
de reduzida de o Estado investir autonomamente —
historicamente detonador de ondas de investimen-

to produtivo pelos setores privados nacional e es-
trangeiro — o que impede a recuperação dos níveis
de formação bruta de capital fixo. A dependência
dos investimentos privados (nacional e internacio-
nal) não se mostrou — até agora — favorável à ex-
pansão em larga escala da produção.

Enfim, deve-se fazer referência à capacidade
do atual modelo econômico de permitir, no máxi-
mo, taxas reduzidas de elevação do produto e alto
endividamento público e privado financiado com
recursos externos. Diante disso, além do movi-
mento de desestruturação do mercado de traba-
lho, combinado com uma nova onda de desempre-
go estrutural, configura-se um quadro socialmente
explosivo, com parcela seleta da população ativa
mantendo-se cada vez menos incorporada aos em-
pregos regulares.

Márcio Pochmann é professor do Instituto de Economia
e Pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho (CESIT) da Unicamp.
Em função do projeto editorial da revista, não são publicadas referências bibliográficas.
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PRIORIDADES POLÍTICAS LEVARAM À CRISE
Membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e professor da

Universidade de Brasília (UnB), Dércio Garcia Munhoz mostra que a receita
imposta pelo FMI ao Brasil tem como objetivo principal beneficiar os países

ricos, a exemplo do Japão e, principalmente, dos Estados Unidos. O
professor também questiona os motivos que levaram o

Brasil a agravar suas dificuldades e a contribuir para o
benefício de países que não registram os desajustes
externos e internos que paralisam nossa economia.

Para Dércio Munhoz, a crise econômica
brasileira pôde ser identificada com bastante
antecedência. As prioridades aos projetos

políticos do presidente Fernando Henrique
Cardoso, no entanto, retardaram o

ajuste do Plano Real.
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P
oucas vezes na história
da economia brasileira
do pós-guerra uma cri-
se com característica
de extrema gravidade,
como a atual, pôde ser

vislumbrada com tanta antecedên-
cia e com tanta clareza. E em pou-
cas ocasiões houve, como em tem-
pos recentes, a infeliz coincidência
de, em momentos cruciais, estar o
país praticando políticas econômi-
cas com uma postura auto-sufi-
ciente, próxima da arrogância,
procurando sobrepor-se à própria
sociedade. A conduta de autopro-
clamada sapiência dos gestores da
economia, menosprezando ainda
aqueles que não se perfilavam
com o bloco monolítico governa-
mental, funcionou como um forte
inibidor dos debates, calando a
própria academia, enquanto a mí-
dia puxava o coro dos aplausos à
luz de press-releases oficiais.

Ao fazer reviver os piores mo-
mentos do obscurantismo que
marcou grande parte do regime
autoritário, a gestão econômica
prestou um desserviço ao país.
Teria sido muito útil, inclusive
por fornecer subsídios para a reo-
rientação da política econômica,
que o debate quanto aos funda-
mentos do Plano Real tivesse si-
do estabelecido de modo amplo,
discutindo-se especialmente as
razões pelas quais seria inviável a
manutenção, a médio e longo
prazos, das linhas básicas que via-
bilizaram a contenção inicial da
inflação e sua paulatina redução,
bem como quanto às conseqüên-
cias futuras da ausência de medi-
das corretivas.

Os Fundamentos do Plano Real

Num quadro inflacionário, a
característica básica do sistema
de preços que preside o funciona-
mento da economia é a seqüência
infinita de reajustes não-caden-
ciados: hoje sobe o preço do car-
vão ou do minério de ferro, logo
mais subirão os preços do aço, re-
fletindo, geralmente de forma
não-imediata, nos custos da in-
dústria metalmecânica em geral,
com o que os preços dos bens du-
ráveis de consumo e as máquinas
e equipamentos tendem a aumen-
tar, refletindo-se no varejo. Esse
efeito se espalha por outros seto-
res da economia, alcançando to-
das as áreas industriais, bem co-
mo o setor de serviços (transpor-
tes, distribuição do comércio
etc.), com os índices registrando
uma determinada taxa média de
elevação de preços no período.
Nesse processo, a taxa de câmbio
tende a acompanhar a variação
dos preços relativos do país frente
ao resto do mundo (alterando-se
o preço da moeda estrangeira em
função da relação entre a inflação
interna e a inflação em outras
grandes economias). E os salá-
rios, sempre com menor mobili-
dade, correm tardiamente na bus-
ca de recuperar as perdas.

Ora, um programa de estabili-
zação que consiga deter brusca-
mente tal movimento de preços
necessariamente gerará um qua-
dro em que os agentes estarão di-
vididos em três grupos:

a) o primeiro é constituído de
empresas ou trabalhadores que
acabaram de reajustar seus preços

(ou salários). No caso das empre-
sas, o reajuste sempre será feito
com bases superestimadas, ou
com uma folga, a fim de que se
possa suportar novos aumentos
de custos nos próximos dias ou
nas próximas semanas, evitando,
assim, ter de reajustar os preços
diariamente. Nesse caso, o “con-
gelamento” dos preços deixa as
empresas numa situação favorá-
vel, já que haviam aumentado os
preços acima do nível necessário,
para assim enfrentar novos au-
mentos de custos. Mas estes não
ocorreram diante da entrada do
“congelamento”;

b) o segundo é daqueles que
reajustaram seus preços há al-
gum tempo, “gastaram” a mar-
gem de folga que haviam criado
para enfrentar aumentos de cus-
tos futuros e se encontram numa
situação de equilíbrio, no mo-
mento em que se inicia o “conge-
lamento”;

c) no terceiro grupo estão
aqueles que haviam reajustado
seus preços já há mais tempo, en-
frentaram os aumentos de custos
decorrentes dos aumentos de pre-
ços praticados por seus fornece-
dores, e se aproximavam do mo-
mento decisivo em que ou reajus-
tavam os seus preços ou ingressa-
riam em prejuízos continuados,
inviabilizando seus negócios.

Todos os planos de estabiliza-
ção de preços que antecederam o
Plano Real fracassaram exata-
mente porque o governo não deu
uma solução para os componen-
tes do terceiro grupo – em torno
de um terço das empresas e a
grande maioria dos trabalhadores



– que, necessariamente, teriam de
repassar aumentos recentes nos
custos para os preços, em quais-
quer circunstâncias e por quais-
quer meios, a fim de que pudes-
sem recuperar aquilo que os eco-
nomistas denominam de equilí-
brio microeconômico: preços co-
brindo os custos, garantindo ain-
da uma rentabilidade mínima.

O Plano Real – a exemplo de
experiências assemelhadas espe-
cialmente no México e Argentina
– deu uma solução tecnicamente
consistente para evitar as pressões
por reajustes de preços através de
redução dos custos do setor pro-
dutivo. O que foi feito com três
instrumentos básicos:

a) redução ainda maior das ta-
rifas sobre produtos importados
(ampliando o processo irracional
de abertura unilateral da econo-
mia inaugurado com Collor), fa-
vorecendo o ingresso de produ-
tos estrangeiros, inclusive a subs-
tituição de matérias-primas e
componentes nacionais por simi-
lares importados, como na indús-
tria automobilística, em relação a
autopeças;

b) valorização da taxa de câm-
bio (jogando o dólar de um preço
de equilíbrio entre R$ 1,20 e 1,25,
em julho de 1994, para apenas
R$ 0,83/dólar pouco depois), tor-
nando mais baratas as importa-
ções e os gastos em geral com tu-
rismo ou remessa de lucros, difi-
cultando as exportações (ao redu-
zir as receitas do exportador por
dólar de bens exportados);

c) redução dos custos salariais
das empresas, em relação aos pre-
ços, ao desconhecer, para efeito

de correção salarial, o aumento
do custo de vida residual de junho
de 1994 (por razões metodológi-
cas, apenas registrado nos índices
de julho), em torno de 32,0%, ten-
do o IBGE construído um índice
“biônico” especial para salários,
incorporando apenas 7,5% de va-
riação no custo de vida.

A estrutura básica da política
de estabilização de preços era,
portanto, fortemente antiexpor-
tação e pró-importação. O que
inevitavelmente iria dificultar as
receitas com vendas de bens e
serviços e estimular os dispên-
dios em dólares de modo geral.
Foi sem surpresas, portanto, que
a Balança Comercial do país (cu-
jos superavits até então cobriam
os déficits com juros, turismo,
fretes internacionais etc., garan-
tindo o equilíbrio externo) rever-
teu seus resultados já no último
trimestre de 1994.

Aquelas que pomposamente
eram designadas de “âncoras” do
Plano Real, na verdade eram ins-
trumentos através dos quais o go-
verno, com importações baratas,
buscava reduzir os custos do se-
tor produtivo, garantindo a esta-
bilidade dos preços na economia
e, por outro lado, favorecia a im-
portação de produtos acabados,
com o que se inibiam aumentos
de preços no varejo. Claro que os
déficits externos globais, ressur-
gidos em 1995, tinham como con-
trapartida a redução da produção
e do emprego internamente. Em
troca, essas políticas promove-
ram o aumento da produção e do
emprego, especialmente no mun-
do rico – Estados Unidos, Japão,
Alemanha etc.

Foi assim que o Brasil retor-
nou à condição de devedor cres-
cente nos mercados internacio-
nais, tendo registrado, no Balan-
ço de Pagamentos em Contas
Correntes, déficits de US$ 18,0
bilhões, em 1995; US$ 24,3 bi-
lhões, em 1996; US$ 33,4 bi-
lhões, em 1997, e US$ 36,0 bi-
lhões previstos para 1998 (ver
Tabela 1). No intercâmbio de
mercadorias, a Balança Comer-
cial foi registrando uma involu-
ção, ao passar de um superávit
de US$ 10,5 bilhões em 1994
(ainda que com recuo do saldo)
para um déficit de US$ 6,0 bi-
lhões estimado para 1998. Rever-
te-se assim, dramaticamente, a
condição de equilíbrio externo
alcançado em 1984, depois de vá-
rios anos de sacrifícios impostos
pelo programa de ajuste externo
iniciado em 1981.
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Falta de alterações no plano

Quando da explosão dos défi-
cits externos, logo no primeiro
ano do Plano Real, o governo, te-
mendo que a reorientação da po-
lítica econômica que já se impu-
nha pudesse comprometer a
aprovação da emenda constitucio-
nal da reeleição, preferiu a estra-
tégia de, através da elevação das
taxas de juros internos, atrair dó-
lares no mercado internacional
para financiar os rombos do Ba-
lanço de Pagamentos. E, também,
para constituir um elevado volu-
me de reservas em dólares, de
modo a fazer com que os credo-
res se sentissem seguros em conti-
nuar transferindo capitais para o
Brasil – especialmente capitais de
curto prazo, em busca de ganhos
anormalmente elevados, ainda
que a manutenção de reservas en-
volvesse elevados encargos finan-
ceiros adicionais, pressionando o
já exaurido caixa do Tesouro.

Posteriormente, nos anos que
se seguiram, manteve-se a políti-
ca tarifária e cambial, a fim de
garantir a estabilidade dos pre-

ços dentro do país, embora isso
provocasse crescentes desequilí-
brios nas transações externas,
com o que claramente se procu-
rava evitar que eventuais mudan-
ças, ao eliminar os subsídios que
o sistema vinha proporcionando
aos importadores de bens e servi-
ços, interrompessem a tendência
de queda da inflação interna, re-
fletindo negativamente nas elei-
ções de 1998.

Como decorrência da decisão
de manter as linhas básicas da
política econômica, viabilizando
o financiamento dos déficits atra-
vés das taxas de juros internas, o
governo passou a enfrentar en-
cargos financeiros crescentes.
Como as receitas fiscais jamais
poderiam suportar tais despesas
extraordinárias, tornou-se rotina
a emissão de novos títulos do Te-
souro. Assim, o crescimento da
dívida pública interna também fi-
cou fora de controle. Daí a Dívi-
da Mobiliária Federal ter cresci-
do de R$ 59,0 bilhões, ao final de
1994, para R$ 300,0 bilhões, em
setembro último. É fato que nes-
se montante estão incluídos apro-

ximadamente R$ 60,0 bilhões
emitidos na renegociação da dívi-
da do Estado de São Paulo, ten-
do, portanto, créditos de igual
valor como contrapartida. Po-
rém, enquanto o governo federal
paga taxas de juros superiores a
30,0% a.a. sobre os seus títulos,
recebe apenas 6,0% sobre os cré-
ditos junto aos Estados. O que é
explicável, porque a dívida dos
Estados decorre fundamental-
mente da política federal de,
sempre, embora com justificati-
vas que mudam de tempos em
tempos, manter juros elevados no
país, sustentando uma desastrosa
especulação financeira.

Criou-se, ao lado dos grandes
déficits externos acumulados no
quatriênio 1995/98, um volume
de endividamento interno da
União extremamente difícil de
ser administrado, pois os encar-
gos financeiros do Tesouro nos
meses de setembro a novembro
de 1998 – perto de R$ 400,0 mi-
lhões/dia, superavam todas as re-
ceitas fiscais do governo, de apro-
ximadamente R$ 350,0 milhões/-
dia. Nesses meses, os títulos do
Tesouro – em torno de R$ 300,0
bilhões – vinham pagando juros
superiores a 40,0% ao ano. A isso
se somavam os juros sobre a dívi-
da externa do Tesouro e o dife-
rencial entre os juros que o Ban-
co Central paga para captar di-
nheiro na praça e os juros que re-
cebe ao depositar os dólares das
reservas internacionais em ban-
cos estrangeiros. Embora, neste
último caso, sejam contas do
Banco Central, o fato é que a ins-
tituição vem registrando elevados

1 Balanço de pagamentos do Brasil (US$ Bilhões)
Ano E I BC S J T TC

1994 43,5 33,1 10,5 - 14,7 - 6,3 2,6 - 1,7
1995 46,5 49,8 - 3,4 - 18,0 - 8,2 4,0 - 18,0
1996 47,7 53,3 - 5,6 - 24,3 - 9,8 2,9 - 24,3
1997 53,0 61,4 - 8,4 - 27,3 -10,4 2,2 - 33,4
1998 53,0 59,0 - 6,0 - 32,0 - 11,0 2,0 - 36,0
E = Exportações; I=Importações; BC=Balança Comercial; 
S=Serviços; J=Juros; T=Transferências; TC=Transações Correntes.

Fontes: Conjuntura Econômica, FGVargas, Set. 1998. Estimativas para 1998 com
base nos dados do B.Central disponíveis até setembro/98.
Notas: 1 Balança Comercial resulta das Exportações (+) e Importações (-). 2. Servi-
ços inclui: viagens internacionais, fretes e afretamento de navios, juros, remessas de
lucros e dividendos, assistência técnica, marcas e patentes, etc. 3. Transferências
Unilaterais envolve especialmente doações e remessas dc trabalhadores- migrató-
rios. 4. Transações Correntes: Balança Comercial, Serviços e Transf. Unilaterais



prejuízos, estranhamente não-ex-
plicitados em sua Contabilidade
(R$ 13,0 bilhões até meados de
1998) que o Tesouro já estava co-
brindo com a entrega, ao BC, de
novos títulos da dívida pública fe-
deral, através de Medida Provisó-
ria enviada ao Congresso no mês
de novembro de 1998.

O Papel da Crise Internacional

Tem sido freqüente a alegação
de áreas governamentais de que
os problemas brasileiros decor-
rem da crise internacional. Isso,
todavia, não tem qualquer funda-
mento, já que praticamente ne-
nhum dos países cujas moedas so-
freram ou vêm sofrendo pressões
têm os problemas enfrentados pe-
lo Brasil. O Sudeste da Ásia teve
dificuldades em reter os capitais
externos investidos nas bolsas,
quando o investidor estrangeiro
passou a ter desconfianças em re-
lação à evolução dos preços das
ações e via com incertezas a valo-
rização crescente das taxas de
câmbio dos vários países da re-
gião, já que suas moedas não es-
tavam acompanhando a desvalo-
rização do iene frente ao dólar.

Em tais circunstâncias, é natu-
ral a fuga de recursos das bolsas –
o que derruba as cotações das
ações, tumultuando o mercado.
No desdobramento, aumenta a
procura de dólares para concreti-
zar-se o repatriamento dos capi-
tais, desequilibrando assim tam-
bém o mercado de divisas estran-
geiras, ou, mais precisamente, o
mercado de câmbio. Evidente-
mente tais movimentos contém al-

ta dose de irracionalidade, pois os
investidores correm o risco de
perdas múltiplas nas bolsas de va-
lores, deprimidas pelo volume de
venda de papéis, e no câmbio,
pois, com a procura intensa de dó-
lares é inevitável que o preço in-
terno das moedas estrangeiras se
eleve, com a temida desvaloriza-
ção cambial. Tal comportamento
dos investidores é explicado pelo
receio de que, retardadas em seus
movimentos, a saída das bolsas e a
fuga com os dólares possam vir a
se dar com perdas ainda maiores.

O caso brasileiro é diferente,
pois as pressões não decorrem de
abstratos “ataques especulati-
vos”, mas sim de fatos reais. É fa-
to que as perdas dos investidores
nos mercados asiáticos, desde o
segundo semestre de 1997, e as
incertezas quanto à saúde do sis-
tema bancário japonês provoca-
ram, como seria natural, uma ati-
tude de reserva dos investidores
em relação a terceiros países.
Mas não num comportamento
gratuito, pois a desconfiança ten-
dia a dirigir-se a países que reve-
lavam sinais claros de enfraqueci-
mento externo e interno, como o
Brasil. O país já revelava, então,
condições de extrema vulnerabili-
dade, dados o crescimento conti-
nuado dos desequilíbrios no Ba-
lanço de Pagamentos e o aumen-
to incontrolável da dívida interna
do governo. As dúvidas e indaga-
ções dos investidores estrangeiros
aqui presentes – em grande parte
aplicando apenas recursos de
curto prazo, extremamente ágeis
em seus movimentos – tinha vá-
rias direções:

a) dúvidas sobre a permanên-
cia futura dos ganhos já obtidos
nas bolsas de valores;

b) dúvidas quanto à capacidade
de o governo brasileiro honrar
seus compromissos financeiros,
quando os juros passavam a ab-
sorver parcela cada vez maior das
receitas fiscais;

c) dúvidas sobre se o país ainda
teria dólares para manter a con-
versibilidade da moeda, permitin-
do futuras saídas de capitais, no
momento em que os déficits exter-
nos vinham sendo cada vez maio-
res, e o financiamento internacio-
nal, em qualquer hipótese, não é
infinito;

d) dúvidas sobre se o país não
se veria forçado, diante dos estra-
gos que a valorização cambial vi-
nha provocando nas contas exter-
nas, a desvalorizar o real frente
ao dólar – hipótese em que futu-
ras remessas de capitais envolve-
riam perdas, ao terem de ser ad-
quiridas divisas estrangeiras a um
preço mais elevado.

Como se vê, os problemas da
economia brasileira decorrem es-
sencialmente dos reflexos negati-
vos da política de estabilização
sobre as contas externas e sobre
a dívida pública. É, portanto, fa-
lacioso atribuir à crise interna-
cional as dificuldades do Brasil,
pois aquela apenas provocou a
antecipação das relações exter-
nas negativas enfrentadas pelo
país, enquanto até então se supu-
nha possível continuar financian-
do os rombos externos, no míni-
mo até as eleições de 1998. Esse
comportamento da comunidade
financeira internacional ocorreu
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em relação ao México, que, com
desajustes externos incontrolá-
veis, só teve a quebra declarada
ao final de 1994, depois de en-
cerradas as eleições que garanti-
riam a continuidade do mesmo
esquema de poder.

Plano Real, abertura 
comercial e globalização

O Brasil, assim como a Argen-
tina, o México e o Peru, recorreu
à valorização da moeda e às facili-
dades de importações como ins-
trumentos para a estabilização. E
todos passaram a enfrentar os
mesmos problemas externos, ain-
da que em amplitudes diferentes.
Internamente, porém, nem todos
os países utilizaram a elevação
das taxas de juros internos para
atrair dólares – o que se fazia sob
o argumento falacioso de que o fi-
nanciamento se dava através de
“forças do mercado”. Países como
a Argentina vêm financiando seus
déficits externos – devendo en-
frentar dificuldades cada vez
maiores – através de empréstimos
feitos diretamente pelo governo,
de modo assemelhado ao que o
Brasil praticou nos anos 70, quan-
do eram as estatais que contrata-
vam empréstimos na banca inter-
nacional para fornecer dólares ao
Banco Central, evitando assim,
até onde o tamanho da dívida per-
mitiu, a insolvência do país.

A abertura comercial, que ha-
via sido iniciada no governo Col-
lor, assim como as privatizações
eram orientadas filosoficamente
pelas propostas surgidas com o
chamado Consenso de Washing-

ton, de 1989. São teses neoliberais
que pregam o estado mínimo, as
privatizações, a abertura comer-
cial. Tudo em nome da criação de
condições modernizantes, para
que o país não fosse atropelado e
ficasse à margem da globalização.

A impressão transmitida pela
retórica oficial era, então, a de

que a abertura comercial apenas
refletia uma nova realidade da
economia internacional. Ora, a
abertura à brasileira não poderia
ser uma regra de comportamento
seguida por todas as nações – ou
pelas maiores economias do
mundo industrializado e potên-
cias intermediárias – pois é mate-
maticamente impossível que to-
dos os países pratiquem abertu-
ras comerciais irrestritas tendo
como conseqüência déficits no
intercâmbio com o resto do mun-
do, já que a existência de déficits
comerciais necessariamente tem

como contrapartida superávits
comerciais. E uma abertura mul-
tilateral de mercados, de prática
universal, teria de refletir-se tan-
to em maiores importações como
em maiores exportações. Portan-
to, a abertura não deveria, neces-
sariamente, provocar o surgimen-
to de déficits externos.

O que se verificou, em verda-
de, é que se recorreu à retórica
da globalização, apresentada co-
mo se fora um fenômeno renova-
dor de caráter universal, mas
apenas na tentativa de encobrir
as verdadeiras causas do impacto
desestabilizador provocado pela
política econômica. As estatísti-
cas disponíveis revelam que, dife-
rentemente do Brasil e de alguns
outros países da América Latina
que vêm praticando as mesmas
políticas econômicas, com os
mesmos objetivos econômicos e
políticos, praticamente a totali-
dade dos demais países do mun-
do não se deixou levar pelas fan-
tasiosas vantagens da tal globali-
zação, praticando, isto sim, polí-
ticas de comércio exterior com-
patíveis com a manutenção do
equilíbrio externo e interno, evi-
tando comprometer o futuro da
economia do país e a sua própria
capacidade política de garantir a
autodeterminação.

As estatísticas internacionais
revelam que, enquanto o comér-
cio mundial cresceu em torno de
60,0% entre 1990 e 1997, as ex-
portações e as importações da
Unidade Européia, e da maioria
dos seus membros, cresceram de
forma equilibrada, em apenas
30,0%. A Europa, portanto, em
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lugar de aderir alegremente a
um modelo suicida de abertura
unilateral dos mercados, aparen-
ta ter aperfeiçoado os mecanis-
mos de regulação do comércio,
com o que estaria apenas repe-
tindo a história. Pois nunca se
presenciou no passado um pro-
cesso tão intenso de globalização
da economia mundial como no
período mercantilista, entre 1500
e 1750, nem nunca se presenciou
a introdução de mecanismos de
controle do comércio exterior
tão amplos, tão eficazes, tão
abrangentes quanto as atividades
submetidas às regras da regula-
ção, como naquele período.

Em relação à Europa e à Ásia,
o que se constata é que alguns
países registraram, entre 1990 e
1997, grande crescimento das im-
portações – muito acima das ta-
xas de crescimento do comércio
mundial –, o que reforçaria a te-
se de globalização com abertura
unilateral; mas, diferentemente,
nestes casos – Espanha, Coréia
do Sul, Indonésia, Filipinas e
Cingapura – também as exporta-
ções alcançaram altas taxas de
crescimento, evitando os com-
prometedores déficits comerciais
crônicos. Praticamente apenas
Brasil, Argentina, México e Peru
– ou seja, exatamente aqueles
que util izaram a abertura do
mercado para manter preços in-
ternos artificialmente contidos
através de facilidades às importa-
ções – registram altas taxas de
crescimento das importações,
muito acima do aumento regis-
trado no lado exportações, con-
forme registra a Tabela 2.

Em conseqüência dessa aber-
tura unilateral, que passou a afe-
tar negativamente também as
transações externas na área de
serviços, esse grupo de países la-
tino-americanos vem enfrentan-
do déficits globais crescentes no
intercâmbio com o resto do mun-
do – os déficits em contas corren-
tes acumulados no triênio
1995/97 pelos países menciona-
dos foram de: Argentina (parcial-
mente favorecida pela abertura
brasileira) – US$ 16,6 bilhões,
México (já tentando o reequilí-
brio externo) – US$ 10,5 bilhões,
Peru – US$ 11,3 bilhões, e Brasil
– US$ 79,7 bilhões, com o conse-
qüente endividamento externo e
a extrema dependência do finan-
ciamento internacional, para isso
atraindo dólares de todas as for-
mas, ainda que, como no caso
brasileiro, capitais de curto prazo
para especulações nas bolsas de
valores, ou então capitais de cur-
to prazo atraídos por taxas de ju-
ros absurdamente elevadas pagas
pelos títulos públicos.

“Pacotes” para superar a crise

Depois de intensa discussão,
finalmente em novembro último,
ficaram definidas as linhas de
ação do governo para enfrentar a
crise, através do “Pacote Fiscal”,
e também conhecidos os que se-
riam os termos do acordo com o
Fundo Monetário Internacional
(FMI), que cria linhas de finan-
ciamento internacional não-ban-
cário ao Brasil. O primeiro, ge-
rando grande controvérsia; o se-
gundo provocando, ao menos de
início, apenas surpresas.

No que tange ao pacote fiscal,
a controvérsia tem razão de ser
por uma infinidade de motivos:
os efeitos reconhecidamente da-
nosos ao funcionamento da eco-
nomia, e em especial às exporta-
ções, derivados dos grandes au-
mentos de tributos (90,0% de
elevação na CPMF e 50,0% de
aumento no Cofins), já que, além
de não serem seletivos, incidem
“em cascata” sobre o preço do
couro, depois sobre o preço-fá-
brica do sapato, depois sobre o
preço final de venda ao consumi-
dor, por exemplo; os penosos re-
flexos da redução média estima-
da em 10,0% na renda disponível
dos servidores públicos (há qua-
tro anos sem reajuste de salários)
– ou 15,0% no caso dos aposenta-
dos – decorrente de um aumento
de caráter confiscatório nas con-
tribuições previdenciárias do fun-
cionalismo; as dificuldades finan-
ceiras adicionais que enfrentarão
Estados e Municípios, caso o go-
verno consiga ampliar de 20,0%
para 40,0% os cortes sobre as
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2 Exportações Latino-americanas
Crescimento entre 1990 e 1997 (%)

Países Cresc. das Cresc. das
Export. Import.

Argentina 103,2 667,6
México 136,2 134,7
Peru 106,1 196,5
BRASIL 68,8 196,6
Fonte: FMI - International Financial
Statistics, agosto de 98 e Anuário de 97.
Obs.: O México já alterara a sua polí-
tica de comércio exterior deste 1995,
embora continue com desequilíbrios
globais elevados. A base de compara-
ção de 1990 para o comércio argenti-
no introduz alguma distorção quanto
ao aumento das importações, em vista
de as compras externas terem sido
particularmente baixas naquele ano.



29

Dezembro 1998RReevviissttaa Adusp

transferências de tributos arreca-
dados pela União, mas constitu-
cionalmente pertencentes em
parte a Estados e Municípios.

Quanto ao corte de despesas,
da ordem de R$ 8,7 bilhões, não
parece significativo num orça-
mento de R$ 130,0 bilhões, mas,
como se concentra em Despesas
Correntes fora pessoal, e em
Despesas de Capital – estimadas
em R$ 50,0 bilhões para 1999 – a
redução representa 17,3% do or-
çado naquelas rubricas, chegan-
do a alcançar em torno de 50,0%
dos recursos da espécie para de-
terminados ministérios (como
Política Fundiária, Planejamento,
Transportes, Comunicações e
Meio Ambiente) ou para deter-
minadas aplicações (tais como
saneamento e habitação, rodo-
vias, qualificação de mão-de-obra
etc.). Por essa razão, ainda que a
redução de despesas pouco possa
contribuir para a cobertura dos
déficits criados pelos gastos com
juros, como alcançarão verbas de
manutenção, tenderão a afetar
gravemente o funcionamento de
inúmeros setores e serviços, daí a
resistência surgida.

O mais importante é que, tan-
to as medidas de caráter fiscal
como a mera criação de linhas
internacionais de crédito não-
bancário, praticamente desco-
nhecem a natureza dos proble-
mas enfrentados pela economia
brasileira pós-real, em razão da
valorização cambial e da redução
de tarifas: déficits externos vulto-
sos – US$ 110,0 bilhões em qua-
tro anos – e déficits orçamentá-
rios incontroláveis provocados

pelos juros altos que buscam
atrair dólares para financiar os
desequilíbrios externos. E, para
que se possa avaliar tais proble-
mas, basta lembrar que o país ti-
nha equilíbrio nas contas exter-
nas até 1974 – após o vendável
dos anos 70, apenas contido em
1984 – e agora vem registrando
mais de US$ 30,0 bilhões anuais

de déficits em Contas Correntes,
enquanto a dívida pública cres-
ceu de tal modo que, se cortadas
pela metade as taxas de juros,
ainda assim os dispêndios finan-
ceiros estariam absorvendo me-
tade das receitas fiscais.

Se os “pacotes” são literal-
mente inócuos para conter o
crescimento explosivo da dívida
externa e da dívida pública inter-
na, como se explica o estilo do
programa “amarrado” com o

FMI, que surpreendentemente
não contém as exigências que
aquela instituição tradicional-
mente impõe? Poder-se-ia dizer
que o fracasso das políticas re-
centemente prescritas pelo FMI a
países do Sudeste da Ásia teria
influenciado a mudança de atitu-
de daquela instituição. Mas ape-
nas isso parece pouco para expli-
car a razão de políticas que não
favorecem nem o aumento das
exportações nem a redução das
importações de bens e serviços –
o que é essencial para o reequilí-
brio externo do país – como tam-
bém não encaminham a solução
para o controle do endividamento
do Tesouro, pois isso exigiria uma
taxa de juros real máxima em tor-
no de 7,0% a.a. (livre de tributos)
na remuneração dos títulos públi-
cos – inviável sem uma política de
efetivo controle centralizado das
operações de câmbio.

A melhor explicação para um
programa voltado fundamental-
mente a apenas criar facilidades
no financiamento da dívida ex-
terna do país – o que só agrava
os problemas futuros – seria
identificar a posição do FMI,
com o objetivo de evitar que o
Brasil venha a recorrer, através
da política comercial, a decisões
voltadas para controle das impor-
tações e revigoramento das ex-
portações, bem como ao controle
das divisas. Isso devido ao receio
de que medidas de efetivo ajuste
externo por parte do Brasil pode-
riam, nas circunstâncias presen-
tes, complicar mais os problemas
econômicos, especialmente do
Japão, refletindo ainda na econo-

Se os “pacotes” são

literalmente inócuos para

conter o crescimento

explosivo da dívida

externa e da dívida

pública interna, como se

explica o estilo do

programa “amarrado”

com o FMI, que

surpreendentemente não

contém as exigências que

aquela instituição

tradicionalmente impõe? 



mia americana. Mas que sentido
tem o Brasil agravar suas dificul-
dades, a fim de contribuir para o
reequilíbrio de países que não re-
gistram os desajustes externos e
internos que paralisaram a nossa
economia? Apenas um país que
se apresente debilitado junto à
comunidade financeira interna-
cional aceitaria os termos de um
acordo pelo qual renunciaria a
qualquer ação voltada a reequili-
brar suas contas externas e livrá-
lo da dependência financeira que,
dada a gravidade que alcançou,
traz em seu bojo também a de-
pendência política.

Somado a esses problemas,
não se pode omitir o aspecto polí-
tico do arrocho ainda maior que
Brasília pretende impor aos go-
vernos estaduais, controlando
gastos e assenhorando-se de re-
cursos fiscais arrecadados pela
União, mas que pertencem aos
Estados e Municípios. Já que isso
constituiria mais um passo para,
através da maior fragilização fi-
nanceira dos governos estaduais,

inibir-se eventual movimento de
rearticulação do pacto federativo.
Embora este seja vital, num mo-
mento em que os governadores
foram relegados a meros delega-
dos do poderoso governo central
que não tem limites ou regras pa-
ra as próprias despesas com juros.
E ainda tem poderes para emitir
dinheiro, emitir títulos ou contra-
tar novos empréstimos, sem qual-
quer controle institucional.

Política mais realista

Depois de o governo lançar o
país numa grave crise, através das
indecisões na área econômica, co-
mo apostar ser o ajuste fiscal, que
aumenta ainda mais a carga tribu-
tária, a solução para um quadro
de extrema complexidade? O de-
ver de todos, no momento, é exi-
gir um debate político profundo
sobre o global da política econô-
mica e não apenas sobre detalhes
que podem ser considerados me-
nos relevantes. Mesmo porque es-
ta é a primeira vez, desde o pós-

guerra, que se vislumbram um
aprofundamento da recessão num
país já em recessão, redução dos
salários num quadro já de arro-
cho sobre a renda das famílias e
redução dos níveis de emprego,
quando já é elevadíssima a taxa
de desemprego.

As decisões econômicas, que
inevitavelmente terão de ser to-
madas agora, devem abandonar a
retórica das reformas que só tem
servido para desviar a discussão e
assentar-se na remoção dos artifi-
cialismos que geraram o quadro
atual. Deve buscar-se recuperar a
atividade econômica, a renda e o
emprego, pois para pagar-se a dí-
vida externa é necessário mais
produção – recorrendo-se para
isso aos milhões de desemprega-
dos e à grande capacidade ociosa
da agricultura e da indústria – e
não mais fome e mais desempre-
go. O objetivo principal deve ser
a preservação da normalidade
econômico-social e, conseqüente-
mente, da própria estabilidade
institucional.
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A
crise econômica e seu impacto no siste-
ma público de ensino superior e pesqui-
sa devem ser tratados com realismo e
sem dogmas. A primeira atitude a ser to-
mada pelas instituições e pessoas atingi-
das é traçar uma estratégia de luta mais

eficiente e mais original. Uma estratégia que vá além,
muito além, do clássico desabafo escrito, geralmente
em forma de artigo indignado, inserido nas páginas de
opinião dos grandes jornais brasileiros. Reitores e cien-
tistas, assinando tais artigos, recebem cumprimentos da
comunidade que representam e julgam bem cumprida
sua missão. No ano seguinte a novela se repete com os
lances de sempre. Temos que mudar este script. 

Quem acumulou alguma experiência em adminis-
tração acadêmica ou representação civil  (Adusp,
SBPC etc.) conhece a partitura. Há dois movimentos
invariáveis nesta sinfonia: as medidas restritivas ado-
tadas de tempos em tempos pelo governo e os cor-
respondentes artigos de protesto. Estes, em geral,
seguem um roteiro único, há vários anos. Incluem
estatísticas sobre a excelência da nossa produção
acadêmica ou indicadores comparativos entre o qua-
se nada que o governo brasileiro faz pela pesquisa
científica e o que fazem os governos do Primeiro
Mundo. O autor destas linhas, tendo adotado muitas
vezes tal procedimento, julga de seu dever aqui con-
siderá-lo repetitivo e incompleto. E, para não cingir-
se ao mero exercício autocrítico, expor com toda
transparência alguns pontos de vista em torno do as-
sunto. Podem não ser os melhores, mas fogem deli-
beradamente ao antigo figurino.

Como decorrência da revolução do conhecimento
humano, vem se  procedendo, em todo o mundo,

ampla reestruturação dos sistemas de ciência, tecno-
logia e educação. Na Europa, os investimentos pas-
saram a ser feitos por meio de sistemas distintos, um
priorizando objetivos estratégicos nacionais e outro
contemplando interesses regionais/comunitários.
Nos Estados Unidos, de acordo com o World Science
Report 1998, editado pela Unesco, vêm decrescendo
os investimentos em pesquisas relacionadas com a
defesa, os programas espaciais e os de energia, en-
quanto se observa um notável incremento nos fun-
dos destinados às ciências da saúde. Aqui no Brasil,
embora muitos ainda julguem isso uma heresia, im-
põe-se também a revisão das prioridades nesta área.
Uma revisão que leve em conta não apenas as de-
mandas da comunidade científica, mas também as
demandas gerais da sociedade.

Algumas inovações vêm sendo experimentadas. A
Universidade de São Paulo tomou a iniciativa, em
1998, de propor às maiores universidades brasileiras
de pesquisa que constituíssem um espécie de fórum
permanente, com o objetivo de trocar experiências
sobre os seus desafios cotidianos e, principalmente,
fixar uma estratégia comum para o enfrentamento
das crises conjunturais. Já foram realizados dois en-
contros extremamente produtivos, um em nosso
campus de Piracicaba e outro no campus da UFMG,
em Belo Horizonte. Na última reunião, a redução de
verbas anunciada pelo MEC e pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia foi amplamente debatida. Pro-
pusemos, na ocasião, em nome da Universidade de
São Paulo, a formação de um Observatório com a fi-
nalidade específica de realizar uma ponderada análi-
se do problema em todas as suas dimensões. Este
Observatório informal, sem prejuízo do emblemático
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protesto escrito, já se pôs em movimento. Na condi-
ção de interlocutor crítico do governo federal e de
todas as partes envolvidas com o problema, solicitou
uma audiência ao Presidente da República e não
pretende ser indulgente com as medidas que venham
a afetar o desenvolvimento da pesquisa científica.

Na concepção desta iniciativa, tivemos, antes de
tudo, plena consciência do poder moral de pressão
das nossas Universidades. Entenda-se como poder
moral o seu desempenho exemplar no ensino, a sua
produção científica, os seus benefícios diretos à co-
munidade, o seu adequado gerenciamento. Estes fa-
tores nos autorizam a exigir  melhor tratamento. Um
tratamento que não pode ser entendido como privi-
legiado. A ampliação das nossas verbas de pesquisa,
e não o seu corte, será um ato de justiça. Será um in-
vestimento no amanhã. Se não houver agora uma
prioridade aos nossos programas de ciência & tecno-
logia, se o Brasil não preocupar-se com o futuro,
simplesmente não haverá futuro.

As Universidades envolvidas na estratégia aqui
descrita representam 80% da produção científica em
nosso país. Não acreditamos que o poder político,
em Brasília, atribua menor legitimidade aos seus es-
forços do que aos esforços da bancada ruralista no
Congresso Nacional, para usar apenas um exemplo. 

Para não dissiparmos forças, é importante que te-
nhamos,  administradores acadêmicos, pesquisado-
res e alunos, um discurso convergente em torno do
tema. O que se observou, em crises anteriores, foi
uma atomização de rebeldias, cada qual entrinchei-
rada no seu modo próprio de reagir. Neste cenário,
coube aos administradores a pecha de cúmplices dos
cortes de verbas — apesar da retórica inflamada dos
seus costumeiros artigos de protesto —, o que os le-
vou, em represália, a desprezar aliados importantes,
por julgá-los movidos apenas por suas notórias con-
vicções oposicionistas. Ao governo coube também
uma parte nessa distribuição de equívocos. Foi injus-
tamente acusado de cortar as verbas por fidelidade
ao neoliberalismo e não pelo verdadeiro motivo, a
ausência de racionalidade.

Já que falamos em racionalidade, lembremos que
um requisito para o seu exercício é o bom senso.
Manda o bom senso que desanuviemos o ambiente

em relação às bolsas de pós-graduação na USP. O
nosso Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Hec-
tor Terenzi, manteve contato com a CAPES e com o
CNPq a respeito das bolsas para 1999, recolhendo
informações menos sombrias. A expectativa prevê,
na pior das hipóteses, uma disponibilidade para es-
sas bolsas igual à deste ano. Não se descarta que esta
disponibilidade venha a ser ainda maior. O proble-
ma diagnosticado está no campo dos auxílios e nos
investimentos em infra-estrutura.

As boas universidades públicas, aquelas que fize-
ram ou fazem jus à autonomia acadêmica e financei-
ra, devem unir internamente as suas forças para
atuar em apoio à pesquisa científica e à universidade
pública. A propósito, cabe registrar que o Instituto
de Estudos Avançados, por solicitação da Reitoria,
vem elaborando um dossiê com este enfoque. Dos
estudos até agora realizados, produziu-se um docu-
mento-síntese, a ser distribuído aos formadores de
opinião. A assinatura voluntária da Adusp e do DCE
neste documento seria bem-vinda. Tendo tantas dis-
cordâncias — e com todo o direito a tê-las — pode-
mos, também neste caso, atuar conjuntamente.

Como a pauta da Revista da Adusp é abrangente e
foi solicitado ao Reitor que abordasse os reflexos da
crise econômica na USP, passemos a este ponto.
Chegamos ao final de um ano curto, em que o calen-
dário foi dominado por grandes eventos mobilizado-
res como a Copa do Mundo, entre maio e julho, e as
eleições gerais, de agosto a novembro. O exercício
de 1999, pelo contrário, será um ano longo, que exi-
girá muito de todos nós. Neste quadro, a gestão de
recursos escassos é a equação mais complexa. Torna-
se necessário e mesmo imperioso que a nossa Uni-
versidade seja empreendedora, capaz de responder a
este e a demais desafios. 

A tarefa não é apenas da administração central
da USP, mas de todos os protagonistas do nosso coti-
diano, sejam funcionários, alunos ou professores. Vi-
veremos algumas turbulências com o ajuste anuncia-
do para o setor público e a economia brasileira, em
decorrência da crise globalizada. Mas, diante dos
acontecimentos conjunturais, devemos assumir uma
atitude proativa e inovadora, que tenha sempre em
conta as potencialidades acumuladas. 
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Prevendo este cenário desde o início deste ano, a
Reitoria vem concentrando esforços para poupar,
numa escala significativa, os recursos orçamentários.
Foram desenvolvidos entendimentos com o Governo
do Estado, visando ao equacionamento do pagamen-
to das despesas com os proventos de nossos servido-
res aposentados, bem como dos serviços de assistên-
cia médico-hospitalar à comunidade universitária.
Vale registrar aqui um breve retrospecto sobre o as-
sunto e seus desdobramento na atual gestão.

Desde 1967, o IPESP não mais arca com os encar-
gos das aposentadorias dos
servidores públicos estaduais
e, desde 1989, com a autono-
mia universitária, a USP é
responsável pelo pagamento
dos proventos de seus servi-
dores aposentados, à conta
de seus recursos orçamentá-
rios. Em face a essa situação,
comunicamos à Secretaria da
Administração e Moderniza-
ção do Serviço Público, à
qual está subordinado o
IPESP, a suspensão do reco-
lhimento mensal da contri-
buição previdenciária a este
Instituto, como fonte pagadora, permanecendo inalte-
rados os recolhimentos relativos às contribuições dos
nossos servidores. Os recursos decorrentes desta deci-
são estão constituindo um Fundo de Reserva, destina-
do à sua finalidade própria, ou seja, o pagamento de
proventos de aposentadoria, enquanto se aguarda o
encontro de contas entre a USP e o IPESP.

Com relação à assistência médico-hospitalar aos
servidores e seus dependentes, a USP comunicou à
Secretaria da Saúde e ao IAMSPE que, como vem
suportando financeiramente essas despesas, estava
suspendendo o recolhimento ao IAMSPE da parcela
de 2% dos salários dos seus servidores em regime es-
tatutário, até que se proceda a um encontro de con-
tas. Esse recolhimento vinha sendo feito mesmo que
os servidores não utilizassem os serviços do IAMSPE
e fossem atendidos pelo Sistema de Saúde da USP.
Os recursos resultantes desta decisão estão consti-

tuindo um Fundo de Reserva, cuja destinação obser-
vará rigorosamente sua finalidade própria, ou seja, o
pagamento de despesas de assistência médico-hospi-
talar aos servidores estatutários da Universidade.

O ajuste previsto em escala nacional afetará todos
os segmentos da sociedade, e a USP, como parte de-
la, também enfrentará desafios. Espera-se um quadro
inevitavelmente recessivo, que ameaçará a receita do
ICMS — fonte quase única dos nossos recursos. Ou-
tro forte impacto em nossas contas será o pagamento
de pendências trabalhistas, decorrentes de sentenças

finais, que giram em torno
de 90 milhões de reais. Tais
precatórios vêm se acumu-
lando ao longo de mais de
uma década e cabe a esta
gestão buscar formas de ate-
nuar os seus efeitos e tomar
medidas acauteladoras com
relação ao futuro. Caberá à
Universidade honrar sua
responsabilidade perante o
Judiciário, sem, no entanto,
paralisar suas atividades e
desapontar as esperanças
das gerações vindouras. Dos
colegiados e de toda a co-

munidade interna, o Reitor espera a melhor inspira-
ção para enfrentar os desafios em pauta. Mesmo fa-
lando com a mais plena transparência e objetividade
a respeito dos obstáculos existentes, deixo aqui uma
mensagem tranqüilizadora. Além das medidas já
mencionadas, esta gestão acompanha atentamente a
evolução da conjuntura. Quanto mais preocupantes
forem os fatos, maior será a nossa serenidade para
enfrentar e vencer as suas conseqüências.

Foram aqui alinhadas, com toda franqueza, sem
meias palavras, no tom adequado ao diálogo entre
colegas, algumas reflexões sobre a crise econômica e
seus desdobramentos em nossa instituição. Dos lei-
tores deste artigo, esperamos a luz de sua crítica e o
estímulo de seu apoio às ações propostas.

Jacques Marcovitch, Reitor da Universidade de São Pau-
lo (USP), é autor do livro A Universidade (Im)possível
(Editora Futura/ Siciliano). e-mail: jmarcovi@usp.br
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SOBRE “LEBRES, GATOS E SAPATOS...”

“A publicação é a nossa ‘mercadoria-dinheiro’. Com ela ‘trocamos’ cargos , 
títulos, e até mesmo o credenciamento de disciplinas na pós-graduação”, 

afirma o professor Reinaldo Furlan, do Departamento de Psicologia e 
Educação da FFCLRP. Neste artigo, que se propõe a analisar o processo 
de avaliação docente na Universidade de São Paulo, o professor Furlan 
vai além da proposta inicial e traça um perfil do ensino de graduação.
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V
ivemos um processo
“alucinado” por pu-
blicações. Um pro-
cesso maciço! Gros-
so modo, nos encon-
tramos todos nos la-

boratórios ou salas de trabalho
com o mesmo objetivo: publicar.
E, em geral, todas as outras ativi-
dades são, em maior ou menor
grau, sentidas como uma interrup-
ção indesejável desse trabalho.
Afinal, é a pesquisa que rende a
publicação, o que há de mais valio-
so para a manutenção do emprego
e para a conquista das verbas, do
prestígio e do poder nesta universi-
dade. A publicação é a nossa “mer-
cadoria-dinheiro”. Com ela “troca-
mos” cargos, títulos, e até mesmo
o credenciamento de disciplinas na
pós-graduação.

Nesse último caso, a situação
parece extrema: a publicação em
um ou dois periódicos de qualida-
de questionável vale mais do que
anos de pós-graduação nas melho-
res universidades do país. Como
se fosse preciso publicar para ser
bom professor!

A essa altura do “campeonato”,
às vezes é difícil distinguir gato de
lebre! Discutindo a questão da ne-
cessidade da publicação para o
exercício da docência, na pós-gra-
duação, a afirmação de um colega,
que aqui assumo, pareceu-me exa-
gerada, num primeiro momento.
Sua frase fora lapidar: “Para a do-
cência não é preciso a publicação.”
E lembrava: “Há exemplos de
bons professores que não publi-
cam, e de bons pesquisadores que
não são bons professores. E se a
situação desses é confortável, na

universidade, e a daqueles, angus-
tiante, o que isso significa, em últi-
ma instância, senão que o ensino
não é prioridade na universidade,
a despeito dos discursos oficiais,
no sentido contrário?”

O professor Marcovitch, dig-
níssimo reitor da USP, tem insisti-
do que a universidade deve for-
mar cidadãos, e que a formação
do aluno deve ser global. Há pou-
co tempo o vi dizendo isso no pro-
grama Brasil Pensa, da Rede Cul-
tura, numa discussão sobre a Uni-
versidade. Tinha a incômoda im-
pressão de estar perdendo o meu
tempo. Explico: contrariamente
ao que propõe o digníssimo reitor,
a sua universidade “encaixota”
seus professores em suas pesqui-
sas específicas. Ora, o mesmo
princípio que me causava descon-
forto, quando assistia a um pro-
grama que, sem dúvida, interes-
sava à sociedade em geral, mas,
sobretudo, a nós, professores uni-
versitários, é o mesmo que afasta
os colegas de qualquer discussão
mais ampla sobre os tempos
atuais, assim como das discussões
de áreas afins de pesquisa, que
contribuem para o alargamento
do pensamento, e conseqüente-
mente, com a própria pesquisa.

A Adusp regional de Ribeirão
Preto, por exemplo, tem patrocina-
do mensalmente um evento para
discutir o tema da globalização.
Não é preciso publicar sobre mun-
dialização (termo preferido por
Renato Ortiz, na última palestra,
ao referir-se à cultura) ou fazer de-
la tema específico de pesquisa, pa-
ra que o evento desperte interesse,
se a formação da universidade de-

ve ser global. E, no entanto, entre
outras atividades desse gênero, o
mesmo princípio férreo (não é o
único, sem dúvida) deve desesti-
mular a participação docente, sem-
pre muito escassa. Parafraseando
Ortiz, paradoxalmente eu diria que
o “espaço vivido” diminuiu muito
na universidade, a despeito da
mundialização! A universidade
perde cada vez mais a atmosfera
de discussão dos problemas sociais,
e o espaço da discussão política fi-
ca cada vez mais reduzido a espe-
cialistas e suas pesquisas.

Publicar muito e rápido

A publicação, hoje, ameaça de
corrupção a pesquisa. Desde a
corrupção no sentido restrito do
termo até a sua vulgarização. As
circunstâncias favorecem e esti-
mulam o surgimento dos “falsos
moedeiros”. Hoje é preciso publi-
car muito, e o mais rápido possí-
vel. Nossos contratos precários,
por exemplo, vencem a cada dois
anos, e a cada vez enfrentamos o
fantasma das publicações. Ora,
considerando-se o tempo médio
dos pareceres das revistas, e, a se-
guir, o das publicações, não é difí-
cil prever o “sufoco” por que po-
demos passar a cada dois anos (ou
os que esperam preservar suas
bolsas de pesquisa, cada vez mais
raras, de renovação anual!). No
caso de o artigo ser recusado, do-
bra-se o prazo! O que nos permite
concluir, fazendo um trocadilho,
que o “tempo da USP” não é o
“tempo das publicações”. Mas a
questão mais importante, ainda
que menos vital (ao menos a curto



prazo), diz respeito ao tempo ne-
cessário para a boa pesquisa, ou
para o pensamento de forma geral
(tema abordado também por Ro-
berto Romano, no ciclo de pales-
tras citado). A necessidade das
publicações e a velocidade com
que devem ser feitas, inviabilizam
processos de longo prazo; não há
tempo nem tranqüilidade necessá-
rios para a maturação de idéias. 

Atualmente, qualquer aluno de
iniciação científica deve publicar, e
de preferência em revistas interna-
cionais; na área experimental, vejo
pós-graduandos procurarem, na
Internet, as últimas novidades em
publicações, como se a ciência des-
truísse e reconstruísse todo o saber
a cada dia que passa! E, no entan-
to, boa parte desses alunos não co-
nhece as obras “clássicas” de suas
áreas de pesquisa, consolidadas no
tempo e na comunidade científica,
que representam anos, às vezes dé-
cadas, de pesquisa, cujos modelos
teóricos são tão questionáveis co-
mo desbravadores de horizontes.
Arrisco a dizer que, se conheces-
sem, não se ocupariam frenetica-
mente dos papers, que acabam
constituindo em grande parte suas
formações: cuidariam mais da dis-
cussão dos fundamentos, modelos
e dados da própria pesquisa.

Nas ciências humanas, a expe-
riência que tenho vivido aponta
na mesma direção. Nossos alunos
quase não lêem os clássicos (sem
dúvida, também responsabilidade
nossa): lêem comentadores, ou
pesquisas na perspectiva piagetia-
na, marxista, foucaultiana... e eles
mesmos fazem as suas pesquisas à
luz desses referenciais teóricos...

mas, na maioria das vezes, sem
nunca terem lido uma única obra
de Piaget, Marx, Foucault etc.

Que nome dar a isso tudo, se-
não o de vulgarização das pesqui-
sas, do pensamento, e de desper-
dício de dinheiro (e de árvores,
também)? O que não significa di-
zer que não há nada de bom nes-
ses trabalhos ou nessas publica-
ções. Parte delas constitui, certa-
mente, bons artigos. Uma parte
mais restrita certamente justifica
sua publicação enquanto pensa-
mentos atuais, vivifica o próprio
pensamento. Mas quero dizer que
a maior parte das publicações não
pode ocupar o lugar que ocupa
hoje, em detrimento de leituras
fundamentais; afinal, quando se lê
algo, deixa-se de ler outras coisas,
e não sei se há coisa mais impor-
tante em uma orientação de pes-
quisa do que a seleção das melho-
res leituras. Em outros termos,
parece que vivemos, hoje, saltan-
do nas pontas dos galhos, sem o
necessário cuidado com os galhos
mais “fortes” ou com o tronco da
árvore! Não vou falar das “raí-
zes”, que é questão para a filoso-
fia!

Para que a relação, então, en-
tre a leitura das produções atuais
e a leitura dos “clássicos” seja
equilibrada, ela deve, primeiro,
ser restaurada.

Eis a questão: ou corremos o
risco de fazer pesquisa, ou trans-
formamos a universidade em uma
“fábrica de bens para consumo in-
terno imediato”, cuja duração se-
quer está sendo pensada. Em ou-
tros termos, ou projetamos a longo
prazo nossas questões e refletimos

sobre nossos modelos teóricos na
atividade de pesquisa, ou nos lan-
çamos “às cegas” a um “empiris-
mo selvagem” que tanto pode le-
var a muitas descobertas interes-
santes quanto à produção de mui-
tas pesquisas de sentido duvidoso,
que representam um desperdício
muito grande de tempo e dinheiro.
Mesmo assim, será preciso, em al-
gum momento, ordenar essa pro-
dução de idéias e de experimentos,
separar o joio do trigo, e estabele-
cer os modelos ou os paradigmas
progressistas, que de fato fazem o
conhecimento avançar.

Graduação

Por fim, quero aproveitar para
juntar, a essas idéias, uma outra
reflexão, da mesma família, que
me ocupa há tanto tempo quanto.
Já me referi a ela, anteriormente.
Trata-se do caráter informativo e
superficial dos cursos de gradua-
ção. Tomo como exemplo o curso
de Psicologia, do qual faço parte.
Nossos alunos passam, em média,
6,5 horas diárias em atividades di-
dáticas ou de estágio. Se conside-
rarmos oito horas de estudo uma
média razoável para a formação
de graduação (afinal, nossos jo-
vens fazem outras coisas tam-
bém), sobram apenas 1,5 horas
para a leitura, que, imagino, não
são bem aproveitadas após 6,5 ho-
ras escutando um outro falar (se-
ria pelo menos um bom treino de
resistência para a profissão?!).
Acrescente-se que muitos de nos-
sos alunos fazem, inclusive, mais
de 5.000 mil horas nos cinco anos
do curso de Psicologia!
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Ora, qual a filosofia dessa for-
mação, senão a de que quem ensi-
na é o professor e de que, quanto
mais conteúdo, melhor a forma-
ção do psicólogo? Como criar,
dessa forma, a desejável autono-
mia de leitura? Costumo dizer a
meus alunos que ninguém ensina
filosofia a ninguém (é exagero,
mas enfatiza o essencial!); o máxi-
mo que o professor faz, e deve, é
abrir horizontes ou espaços novos
de pensamentos (em geral, é isso
que cumprem nossas
aulas expositivas), é
auxiliar, enfim, numa
trajetória de pensa-
mentos, que se percor-
re apoiado também
nos pensamentos dos
outros (nos livros).

Grosso modo, pen-
samos juntos. E é difí-
cil dizer onde termina
o pensamento do outro
e onde começa o meu,
para falar como Mer-
leau-Ponty. Mas a questão é que
cada um deve assumir por conta
própria essa tarefa. Ninguém po-
de realizá-la pelo outro. Nesse
sentido, pensar é sempre pensar
de novo. Ora, não se pode ignorar
a importância da leitura nesse
processo – afinal, é junto com o
pensamento dos outros, sobretudo
esses consolidados na comunidade
científica e acadêmica (os “clássi-
cos”), que o professor ensina, e o
pesquisador pesquisa. Mas a im-
portância está numa leitura que
deve ser “ruminada”, para falar
como Nietzsche, e não feita de
maneira “dinâmica” através de
uma infinidade de textos menores.

Do modo que a situação está,
a impressão é que entediamos
nossos alunos, que, em contrapar-
tida, se propõem equivocadamen-
te, às vezes, oito ou nove discipli-
nas por semestre!

Dias atrás, um colega recém-
chegado ao departamento e im-
buído das melhores intenções em
sala de aula, queixava-se da apatia
dos alunos. Eu ponderava, já ten-
do feito comigo a mesma reflexão:
“Quando entramos em sala para

dar a aula que preparamos duran-
te a semana, parece que somos os
únicos na formação dos alunos, ou
apenas dois ou três. Na verdade,
nós refletimos nossa situação: te-
mos poucas turmas e temos a im-
pressão que a graduação desses
alunos se reduz à nossa presença
ou à de poucos professores. Mas,
em geral, quando entramos em sa-
la, esses alunos já tiveram outra
aula no mesmo dia, outras no dia
anterior, e assim sucessivamente,
como terão nos dias vindouros, de
forma que a universidade mais pa-
rece realizar um desgaste do tem-
po de estudo, do que um espaço
de pensamento.”

O modelo é paternalista, toda
a tarefa é atribuída ao professor,
encarregado de transmitir o saber
a alunos passivos em sala de aula.
E também empobrecedor, na me-
dida em que o tempo desmedido
ocupado pelo professor na forma-
ção do aluno, se constitui em pre-
juízo do tempo que a leitura dos
“clássicos” deveria ocupar. Che-
gamos, inclusive, a tratar nossos
alunos como se fossem analfabe-
tos, quando assumimos a exposi-

ção de conteúdos des-
critivos que se encon-
tram nos livros! (Será
preciso lembrar Paulo
Freire, mais uma
vez?). Essa é a filoso-
fia de ensino domi-
nante, do contrário
não haveria necessi-
dade de tantas horas
de aula; não adianta
contrapor, por isso, a
necessidade de o alu-
no estudar bastante

fora da sala de aula, o que, sem
dúvida, muitos professores exi-
gem, pois, para que isso seja plau-
sível (a despeito da obstinação de
parte dos alunos) e tenha qualida-
de, é preciso tempo para fazê-lo,
e não só tempo, mas também ca-
beça descansada.

Do jeito que está, como diz ou-
tro colega, “há os que ‘fingem’
que ensinam e os que ‘fingem’ que
aprendem” (é exagerado, mais
uma vez, mas serve para apontar
para o essencial). Na verdade, a
questão de saber se se ensina ou
não, e do quanto se ensina, de-
pende da concepção de ensino ou
daquilo que se pretende ensinar!

Chegamos, inclusive, a tratar nossos

alunos como se fossem analfabetos,

quando assumimos a exposição de

conteúdos descritivos que se encontram

nos livros! (...) Essa é a filosofia de ensino

dominante, do contrário, não haveria

necessidade de tantas horas de aula (...)
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A QUEM INTERESSA O MESTRADO PROFISSIONAL

José Roberto Cardoso



A
discussão do mestrado profissional ou
tecnológico, como decidiu-se chamá-
lo na Escola Politécnica da USP
(EPUSP), vem ao encontro da neces-
sidade de discutirmos amplamente o
papel da pós-graduação como agente

do desenvolvimento nacional, notadamente o desen-
volvimento industrial, que nos afeta diretamente co-
mo engenheiros.

A pós-graduação na EPUSP, face às exigências
das agências de fomento, adquiriu nos últimos anos
um forte caráter acadêmico, possibilitando sua inser-
ção no cenário internacional, fato que não ocorria
em passado recente, no qual a EPUSP era conside-
rada, talvez, a mais endógena unidade da USP. Se,
por um lado, este procedimento acarretou uma
maior projeção da EPUSP como uma unidade que
também faz pesquisa (no passado não éramos consi-
derados como tal, apesar de nossa participação nos
maiores empreendimentos nacionais), por outro, vi-
mos nossas empresas procurarem apoio no exterior,
mediante acordos, muitas vezes questionáveis, para
solucionar suas questões tecnológicas.

Esta questão tem sido muito debatida dentro da
EPUSP e uma das razões apresentadas, pelo setor
produtivo, como sendo o vetor que limita a atuação
das empresas em parceria com a Universidade é o
academicismo aqui praticado.

Apesar de nossas pesquisas visarem a uma aplica-
ção tecnológica destinada à melhoria das condições
de vida de nosso povo, não nos está sendo fácil eli-
minar esta adjetivação de nosso trabalho.

Vários colegas politécnicos, que não concordam
com este perfil da nossa pós-graduação, na medida
em que  são obrigados a escreverem “papers”atrás de
“papers”, sem os quais são severamente humilhados
pela CoPGr e pela Cert, encontram sua realização
em atividades de consultoria, para que são muito re-
quisitados e em que são respeitados. Dessa forma,
abandonam totalmente a carreira acadêmica.

A solução do mestrado profissional que agora se
apresenta, não inventado por politécnicos, e sim pela
mesma agência que nos fiscaliza e nos levou àquele
comportamento, está sendo objeto de discussão na
EPUSP, desde seu lançamento pela CAPES. Para

tal, o Diretor da EPUSP, professor Célio Taniguchi,
criou, em julho de 1997, um grupo de trabalho para
discutir o assunto e propor à CPG da EPUSP uma
norma de procedimento.

Este grupo de trabalho discutiu o tema intensa-
mente junto com seus pares dos Conselhos dos De-
partamentos. Não foi possível, no entanto, discuti-lo
com toda a comunidade politécnica, visto que a
EPUSP congrega algo em torno de 10% da comuni-
dade uspiana.

Talvez seja importante, nesta etapa da discussão,
aclarar algumas particularidades do mestrado tecno-
lógico, que sob o nosso ponto de vista qualifica, com
justa razão, o profissional que o acompanhar com o
mesmo título que o estudante que segue o mestrado
acadêmico.

A primeira, e talvez a mais importante, é o foco
do programa, que deve conter todas as disciplinas
relacionadas e dirigidas para uma dada especialida-
de. Esta característica incentivará uma série de pro-
fissionais a retornar aos bancos escolares e se quali-
ficar naquilo de que se ocupa no dia-a-dia. Esta pos-
sibilidade com certeza incentivará também seus su-
periores, na medida em que estes entenderão que o
investimento realizado na formação de seus profis-
sionais  agregará, de imediato, um ganho sensível de
qualidade nos seu desenvolvimento.

Se essa fosse a única vantagem, um curso latu
sensu seria o suficiente para atender a esses an-
seios. No entanto, o mestrado profissional vai mais
além. O trabalho final, sob orientação, consolidado
por uma monografia e devidamente submetido à
aprovação de uma banca qualificada, contemplará a
evolução de um processo ou o desenvolvimento de
um novo produto na empresa do profissional, com
reflexos imediatos de evolução tecnológica da com-
panhia. Há, sem dúvida, melhora no seu desempe-
nho, razão pela qual julgamos justo uma contrapar-
tida financeira. Qualificaríamos como ingenuidade
a não existência desta contrapartida para a univer-
sidade, já que esta cede seus professores e instala-
ções para a realização deste projeto. Tudo isto é
discutido, em detalhes, nos órgãos colegiados da
EPUSP e devidamente auditorados pelos órgãos
competentes da universidade.
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Este tipo de relacionamento com o setor produti-
vo, ao contrário de produzir efeitos perversos no
nosso mestrado acadêmico, que não será extinto, po-
derá ser o instrumento disponível para mostrarmos
que a pesquisa acadêmica que produzimos tem apli-
cação imediata, sensibilizando o industrial sobre ne-
cessidade de não recorrer às famosas joint ventures
para resolver seus problemas tecnológicos.

Por outro lado, os mecanismos estabelecidos pela
USP atuam como elemento regulador eficiente, os
quais impedem o surgimento de deformações no
processo de ensino, na proporção em que a atuação
do professor da USP em cursos fechados é limitada
a um máximo de 36 horas
por semestre. Considerar
um tema polêmico o rela-
cionamento universida-
de/empresa é ir de encontro
ao que é praticado em todo
o mundo desenvolvido. É
uma volta à endogenia do
passado para a EPUSP.

É sabido que o custo da
pesquisa tecnológica tor-
nou inviável a manutenção
de grandes centros de pes-
quisa pela maioria das em-
presas – mesmo as de gran-
de porte–, razão pela qual
o investimento em pesqui-
sas nas universidades é al-
go corriqueiro no mundo desenvolvido. O que se
precisa, então, é de os instrumentos reguladores
para estabelecer critérios éticos desse relaciona-
mento. Isso não nos falta.

Voltando à nossa pós-graduação, que abriga
2.700 estudantes – dos quais uma pequena parcela
é constituída de bolsistas –, pergunta-se: será que
todos querem ser pesquisadores?  É claro que não.
Uma parcela substancial deste contingente recorre
à pós-graduação para adquirir, de imediato, conhe-
cimentos que a auxiliem na resolução dos proble-
mas tecnológicos de sua empresa, frustrando os que
entendem que a realidade é outra. Talvez seja por
essa razão que não conseguimos manter na EPUSP

um nível de rendimento comparável ao da maioria
das universidades federais, uma vez que elas estão
instaladas em centros onde praticamente inexiste
uma atividade industrial e seus estudantes são, na
sua maioria, bolsistas mantidos com recursos dos
contribuintes.

Da mesma forma, julgamos uma selvageria ex-
cluir do sistema, pura e simplesmente, o estudante
com esse perfil. Precisamos oferecer-lhe, sim, uma
alternativa com o mesmo grau de qualificação, escla-
recendo-o de que, ao ingressar num mestrado tecno-
lógico, ele está ingressando num curso terminal, que
suprirá exatamente os seus anseios.

Com esse procedimen-
to, entendemos que os es-
tudantes que optarem pe-
la pós-graduação acadêmi-
ca não tenham como obje-
tivo simplesmente obter
seu título de Mestre, mas
sim sair do programa com
um título de Doutor, in-
vestindo-se pesadamente
na sua formação de pes-
quisa básica e aplicada,
engajando-os num grupo
de pesquisa fortalecido e
cada vez mais indepen-
dente das agências de fo-
mento à pesquisa.

Não podemos entender
que o mestrado tecnológico atue como um instru-
mento saneador dos problemas existentes na pós-
graduação, e sim como uma nova alternativa da difu-
são do conhecimento científico e tecnológico.

Julgamos que o mestrado profissional interessa a
todos, engenheiros, professores universitários e pro-
fessores/pesquisadores da USP, que querem ver suas
pesquisas beneficiando o setor produtivo e menos
dependentes das agências de fomento, na realização
de seus objetivos.

José Roberto Cardoso é professor-associado da EPUSP,
vice-presidente da CPG/EPUSP e membro do Grupo de
Trabalho de Normatização do Mestrado Tecnológico
naquela unidade da USP.
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Julgamos que o Mestrado

Profissional interessa a todos,

engenheiros, professores

universitários e professores/

pesquisadores da USP, que 

querem ver suas pesquisas

beneficiando o setor produtivo 

e menos dependentes das agências

de fomento na realização 

de seus objetivos.
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O VELHO E O NOVO NO CENTENÁRIO DE

LUÍS CARLOS PRESTES (1898-1998)

A biografia de Luís Carlos Prestes está

entrelaçada com a própria história do

PCB. Isto não significa que exista uma

sobreposição passiva e automática de

ambas, uma vez que são dotadas de

especifidades e autonomia próprias.

Buscando estas particularidades na

trajetória de Luís Carlos Prestes, Paulo

Henrique Martinez estudou dois

momentos da vida do “Cavaleiro da

Esperança”: 1930 e 1980. Neste ano do

centenário de Prestes, a análise destes

dois momentos pode abrir outras

perspectivas de compreensão sobre a atuação

do ex-senador da República e 

ex-secretário-geral do PCB.

Reprodução  d
e G

ilso
n Ribeiro



O
s anos em que Pres-
tes militou no PCB
foram bastante estu-
dados, havendo ex-
tensa bibliografia
sobre o dirigente e

seu partido, composta de memórias
dos militantes, pesquisas históricas,
coleções de documentos, depoi-
mentos e análises acadêmicas. Em
termos gerais, o alinhamento às
orientações da Internacional Co-
munista (1931-1935), a prisão
(1936-1945), o curto período em
que o PCB atuou na legalidade
(1945-1947), os anos de clandesti-
nidade (1948-1958), o isolamento e
os equívocos políticos (1958-1964),
a repressão e a perseguição policial
(1964-1971) ou o segundo exílio

(1971-1979) assinalam momentos
em que as manifestações de Prestes
estiveram delimitadas por elemen-
tos e condições exteriores, tendo os
interesses da linha política do PCB
e a disciplina partidária como prin-
cipais referências, e que, no míni-
mo, dificultavam uma maior auto-
nomia e a expressão cristalina de
suas opiniões políticas.

Isto não significa uma descon-
fiança da convicção e da firmeza
de suas posições político-ideológi-
cas. Minhas afirmações podem
parecer rígidas, mas não o são,
quando vistas em uma perspectiva
geral e abrangente. Um outro da-
do contribuiu para o estímulo ao
afastamento do Prestes vinculado
ao PCB. Grande parte das análi-
ses sobre o período em que este
vínculo existiu, 1934-1980 (46

anos), estão carregadas de sub-
jetividade e emoção. Esperan-

ças frustradas (afinal,
Prestes foi, para
muitos, o cavaleiro

da esperança), ilu-
sões perdidas, ressen-

timentos, traições, vin-
ganças, remorsos, corre-
ções, “acertos de contas”,
confiança e lealdade são
alguns dos sentimentos

mais freqüentes em relação a
Luís Carlos Prestes.

As conjunturas de 1931-
1934 e 1980-1991 podem con-

ter vias mais diretas e acessíveis
à personalidade política de
Luís Carlos Prestes, fornecen-
do elementos para elucidar
aspectos deste personagem,
mesmo aqueles já destaca-

dos ou conhecidos. Minha in-

tenção não é a de promover um
revisionismo histórico da trajetó-
ria de Luís Carlos Prestes, no
centenário de seu nascimento.
Trata-se, antes, de estudar um in-
divíduo e sua atuação na história,
a partir de um outro posto de ob-
servação, com a finalidade de co-
laborar para um melhor conheci-
mento deste, levando em conta
outras possibilidades de com-
preensão e explicação e que
apontem na direção de uma visão
mais global do significado e do
papel de Luís Carlos Prestes na
vida social e política do Brasil.

Para tanto, proponho trilhar
um caminho que parte de um as-
pecto comum, presente nos dois
períodos assinalados, qual seja, a
conduta de Luís Carlos Prestes
diante de um comportamento po-
lítico que ficou conhecido, no jar-
gão militante e também na litera-
tura acadêmica, como prestismo,
concebido por Paulo Sérgio Pi-
nheiro como o “culto das proezas
de Prestes à frente da coluna diri-
gida pelos tenentes rebeldes, o
mito do herói revolucionário.”

Alvorada do prestismo: 1931-1934

A conversão de Luís Carlos
Prestes ao movimento comunista,
tornada pública em 1930, assinalou
o início de uma nova fase em sua
biografia política. Qualquer que se-
ja a conotação que se atribua a esta
passagem, da revolução liberal para
a revolução social (cf. Abguar Bas-
tos), do líder e estrategista militar
para o dirigente político comunista
(cf. Marly Vianna), da fusão entre o
militar e o comunista (cf. Paulo Sér-
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gio Pinheiro), ela tem o caráter de
uma ruptura, uma linha divisória no
percurso político de Prestes. Muito
pouco contribuiria para o aprofun-
damento da reflexão sobre Prestes
perseguir a discussão dos limites e
alcances desta transição, a identifi-
cação de fios de continuidade e
ruptura no pensamento e na atua-
ção do ex-secretário geral do PCB.

O fato é que, sob qualquer
perspectiva de análise, a metamor-
fose política operada entre 1928-
1931 exigiu de Prestes a rejeição
de seu passado político, a ruptura
entre o dirigente da coluna e os
antigos liderados que não aderi-
ram ao movimento comunista, o
afastamento do líder político da
suposta “base social” do prestismo,
as classes médias. Prestes em-
preendeu e documentou esta me-
tamorfose nos diversos manifestos
públicos lançados em maio de
1930, denunciando as limitações
políticas da Aliança Liberal, agosto
de 1930, criando a Liga de Ação
Revolucionária (LAR) e maio de
1931, aderindo às Teses para a
América Latina da Internacional
Comunista e ao programa do PCB.

Com a entrada de Luís Carlos
Prestes no PCB, em agosto de
1934,  o partido incumbiu-se de
promover a transição do ex-oficial
do exército brasileiro em soldado
do partido mundial da revolução
proletária, conforme se verifica no
texto de Fernando de Lacerda,
publicado naquele mesmo ano.
Para o dirigente do PCB, tratava-
se de refutar o prestismo com a fi-
nalidade de evitar uma descarac-
terização social do partido, que se
considerava o porta-voz e o legíti-

mo representante da classe operá-
ria. O prestismo foi considerado,
pelos comunistas do PCB, como
um movimento político orgânico
das camadas médias urbanas e,
conseqüentemente, uma ameaça à
pureza ideológica que deveria
guiar a ação do proletariado brasi-
leiro, a ser organizado e dirigido
pelo PCB. O prestismo recebeu as
mais duras críticas e oposição do
PCB, seus adeptos ou simpatizan-
tes foram expulsos do partido e
denunciados sistematicamente co-
mo inimigos da “revolução prole-
tária”. Paulo Sérgio Pinheiro
apontou a conveniência, para am-
bos os lados, da confluência entre
o prestismo e o comunismo. Ao
PCB interessava o prestígio políti-
co e militar do líder da coluna, ao
passo que este necessitava de uma
nova base social para uma revolu-
ção democrática, distinta daquela
perseguida na década de 1920.

Esta fusão foi responsável por
uma espécie de moto-contínuo que
atravessou todo o período em que
Prestes esteve vinculado ao PCB.
Um moto-contínuo da história que
alimentou o mito do herói revolu-
cionário. Em vida, Luís Carlos
Prestes sempre foi lembrado como
o herói de inúmeras tragédias his-
tóricas, em que ele não triunfara,
mas fora solapado para ressurgir e
conhecer dramaticamente um no-
vo fim trágico. Foi assim que o he-
rói da coluna invicta transformou-
se no herói de 1935, enfrentando o
desfecho trágico da derrota da pri-
são e da morte da esposa Olga Be-
nário Prestes. Com a anistia de
1945, o herói renasceu, surgindo
da escuridão dos calabouços do Es-

tado Novo, para desaparecer na
clandestinidade obscura dos dias
mais intensos da Guerra Fria, retra-
tados com naturalidade no livro
Meu Companheiro, de Maria Pres-
tes. O herói voltou à luz com a to-
lerância à atuação do PCB após o
suicídio de Getúlio Vargas, para
naufragar nas sucessivas ondas do
golpe militar de 1964. Novo perío-
do de clandestinidade, novo exílio
na URSS, novo retorno triunfante
à arena política com a anistia, em
1979. O herói que colecionou trá-
gicas derrotas políticas parecia res-
surgir das cinzas, permanentemen-
te, imbatível, para travar novos
combates. Contudo, este “ciclo he-
róico” emitiu suas últimas luzes em
princípios da década de 1980.

Eclipse do prestismo: 1980-1991

No centenário de seu nasci-
mento, oito anos após a sua morte,
talvez seja útil lembrar Luís Carlos
Prestes pela tragédia do herói. Seu
último gesto heróico foi, precisa-
mente, refutar o mito, do “prestis-
mo”, optando por dissolver-se no
movimento social, quase como um
soldado perdido no seio da tropa.
Prestes rompeu, uma vez mais,
com seus antigos companheiros de
luta. Abandonando o PCB, entre
1980-1981, optou por uma trajetó-
ria confluente com as principais
forças do movimento social, ade-
rindo de forma independente às
correntes de oposição intransigen-
te à ditadura, refutando a concilia-
ção com os generais e as classes
dominantes. Esta opção foi procla-
mada publicamente, à maneira
tradicional de Prestes veicular suas



opiniões políticas. Como na déca-
da de 30, lançou um manifesto po-
lítico, a Carta aos comunistas. Cin-
qüenta anos depois, em 1980, co-
mo em 1930, Prestes era novamen-
te “um general sem soldados”.

Na Carta aos Comunistas, Pres-
tes clamou pela organização dos
setores populares da sociedade, e
da classe operária em particular,
pela intervenção autônoma destas
camadas na vida política brasilei-
ra, pela reforma agrária e pela de-
fesa da soberania nacional frente
aos interesses do capital externo.
Inegavelmente estas bandeiras
guardam bastante atualidade no
cenário nacional deste final de sé-
culo. É certo, também, que o qua-
dro social e econômico que as
produziu não sofreu grandes mu-
danças ou, pelo menos, aquelas
suficientes para envelhecê-las em
pouco mais de uma década. Desta
forma, seria precipitado conside-
rá-las como uma “herança” políti-
ca de Prestes, dada a sua contem-
poraneidade. Melhor seria dizer
que elas atestam, antes, uma pre-
sença de Luís Carlos Prestes. 

Este centenário, porém, consti-
tui um bom momento para buscar
outros caminhos de reflexão, que
permitam abandonar as velhas
imagens do “herói de tragédias”
da história política brasileira e
lançar os olhos sobre a “tragédia
do herói”. O ser humano viveu
ainda dez anos, após a morte do
herói. A morte trágica do herói, o
homem matando o mito que o fez
crescer, a opção consciente pela
redução à escala humana de sua
atividade política, aquela em que
acreditou até o fim da vida. Talvez

seja este seu último e
verdadeiro gesto he-
róico. Diante dele ca-
beriam novas indaga-
ções, como a perti-
nência daquela “con-
temporaneidade” que
apontei, mas mencio-
no apenas uma. Não
foi neste derradeiro
gesto heróico que o si-
lêncio em torno de
seu nome encontrou
um abrigo seguro ? Si-
lêncio este que ressoa
tão fortemente neste
centenário ?

Historicidade de 
Luís Carlos Prestes

Proposta uma via
de compreensão para
o silêncio neste cente-
nário, cabe lançar, ain-
da, uma interrogação sobre os mo-
mentos anterior e posterior à mili-
tância de Prestes no PCB. Esta in-
terrogação nos conduz ao exame
de outra questão, relativa à histori-
cidade deste dirigente político, das
marcas do tempo na biografia de
Luís Carlos Prestes.

Marcas profundas do tempo fo-
ram deixadas pelo ambiente social
da década de 1920, período em
que se produziu a socialização po-
lítica de Luís Carlos Prestes. São
pelo menos três grandes “cicatrizes
culturais” as que encontramos no
dirigente dos anos oitenta. A pri-
meira, fortemente vinculada à edu-
cação familiar, particularmente aos
ensinamentos da mãe D. Leocádia
Prestes, a quem Prestes apontou

como responsável por sua rebelião
ética e moral, em carta enviada às
vésperas do levante do batalhão
ferroviário de Santo Ângelo, no
Rio Grande do Sul, em outubro de
1924. Outras duas características
culturais cristalizadas na personali-
dade política de Prestes, fortemen-
te ligadas às preocupações sociais
dos anos vinte, foram a convicção
sobre a necessidade de elevação do
nível cultural da população brasi-
leira e o fortalecimento da demo-
cracia, como instrumento de ex-
pressão da vontade popular.

Estas duas últimas característi-
cas estão presentes no projeto de
reforma do sistema político da
constituição de 1891, defendido
por setores liberais das oligarquias
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brasileiras, sobretudo a paulista.
Estes setores reformistas liberais,
agrupados em instituições como o
jornal O Estado de São Paulo, os
Partidos Democráticos, estaduais
ou o Nacional (PDN), as faculda-
des de Direito, pregaram a reforma
educacional como caminho para a
elevação do nível cultural da popu-
lação, visando promover a amplia-
ção da consciência cívica nacional.
Fernando de Azevedo talvez seja a
figura síntese deste movimento. A
construção desta consciência cívica
seria completada com a expressão
legítima da vontade e da soberania
populares com a adoção do voto
secreto nas eleições brasileiras. O
voto secreto foi apresentado como
a “arma” com a qual seria realizada
uma verdadeira revolução moral e
política da vida republicana brasi-
leira, na década de 1920. Cultura e
democracia foram as fórmulas
apresentadas pela oligarquia refor-

mista, de inspiração liberal, para
superar a crise surgida do esgota-
mento do regime político inaugura-
do em 1889. Foi esta bandeira que
animou os principais movimentos
de oposição “dentro da ordem”,
forjados como alternativa às pro-
postas radicais das rebeliões milita-
res e ou de conteúdo popular dos
anarquistas, anarco-sindicalistas,
socialistas e comunistas, durante a
crise política dos anos vinte.

Estas marcas do tempo não
constituem indicadores das limita-
ções ou virtudes de Luís Carlos
Prestes, mas de sua própria histori-
cidade, e podem ser encontradas
em outras personalidades que tive-
ram sua iniciação política no mes-
mo período como, por exemplo,
Caio Prado Júnior (1907-1990).
Ambos ingressaram na militância
política, durante os anos vinte, co-
mo críticos e opositores do sistema
político que caracterizava o regime

republicano no Brasil, convergindo
para posições mais radicais de re-
jeição à ordem oligárquica, ao op-
tarem, em 1931, pelo movimento
comunista. Partindo de origens so-
ciais e políticas distintas, trilharam
caminhos comuns. Caio Prado Jú-
nior, originário do segmento dissi-
dente da aristocracia cafeeira,
aglutinada no Partido Democráti-
co de São Paulo, e Luís Carlos
Prestes, proveniente da classe mé-
dia urbana empobrecida e dos mo-
vimentos militares de contestação
política, sustentaram suas filiações
aos ideais socialistas até o final da
vida. À semelhança de Luís Carlos
Prestes, Caio Prado Júnior vislum-
brava, em 1978, no baixo nível cul-
tural da população e na ausência
de democracia política, os obstácu-
los para a transformação do Brasil
em uma nação moderna e sintoni-
zada com os padrões sociais e de
civilização atingidos pela maioria
dos países europeus.

Marcas profundas do tempo,
traços de uma época que singulari-
zou indivíduos de diferentes gera-
ções e que, se olhadas apressada-
mente, poderiam ser identificadas
como sinais de anacronismo, inade-
quação, resíduos ideológicos das
oligarquias e da “classe dominan-
te”. Rebeldia moral, elevação do
nível cultural da população e ex-
pressão soberana da vontade popu-
lar, herança dos anos vinte, período
de definição da personalidade polí-
tica e cultural do futuro líder da co-
luna e do movimento comunista.
Não parecem pulsar aqui, onde
aparentam o inatual, outros nú-
cleos de atualidade da personalida-
de política de Luís Carlos Prestes?
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PESQUISA OU CARTOMANCIA?

Às vésperas do 1º turno, a Revista Adusp publicou artigo sobre o uso da pesquisa eleitoral 
como instrumento de marketing político. O texto tocava em questões que, já no dia da eleição 

(4 de outubro) se revelariam importantíssimas, como a margem de erros das pesquisas. 
Para analisar o desempenho dos institutos, seus erros no período eleitoral e o comportamento 
e a responsabilidade da mídia na divulgação dos dados, convidamos o jornalista e presidente 

do Instituto Gutenberg, Sérgio Buarque de Gusmão, para escrever sobre o assunto. 
Neste artigo, ele aponta os erros e a irresponsabilidade com que são divulgadas as pesquisas. 

Quanto aos institutos de pesquisa, Sérgio Buarque afirma: “ou melhoram a aritmética ou 
contratam uma cartomante”. Em relação à mídia, Sérgio diz que, em vez de proteger as mazelas 

dos institutos, das quais foram cúmplices na divulgação de dados errados, os meios de 
comunicação deveriam zelar pela boa informação de quem compra notícias.



O
funcionário do instituto de pesquisa
bate à sua porta e, para seu espanto
ante um ser tão afamado quanto invi-
sível, diz: "Vou lhe fazer algumas per-
guntas e gostaria que respondesse se
acha que..."

• Os institutos de pesquisa que atuam no
Brasil são sérios ou manipulam os dados?

• Os principais institutos erraram ou acer-
taram nas pesquisas sobre as eleições de
1998?

• Como a sociedade pode impor transpa-
rência (e competência) aos institutos?

• O acerto das pesquisas de boca-de-urna
demonstram a competência dos institu-
tos?

• Os meios de divulgação divulgam corre-
tamente as pesquisas?

• É correto um instituto trabalhar, ao mes-
mo tempo, para candidatos e meios de
comunicação?

• A divulgação de pesquisas eleitorais deve
ser proibida num determinado período
anterior às eleições?

• A CPI criada no Congresso Nacional tem
condições de investigar a fundo e pro-
por formas democráticas de auditagem
das pesquisas?

Não responda ainda. 
Este artigo vai ajudá-lo a dar respostas que le-

vam em conta questões fundamentais, como a livre
circulação de informações, a liberdade de expressão
e de iniciativa econômica, o perigo da acusação sem
provas e, não menos importantes, a incompetência
do jornalismo brasileiro e a arte de mentir para pro-
teger os amigos.

Questão 1 - O fantasma das fraudes - Os institu-
tos que atuam no Brasil são aparentemente sérios,
usam metodologia universal e, se tomarmos um lar-
go período de atividades, têm acertado nas previ-
sões eleitorais. As imputações de fraude e manipu-
lação feitas a eles padecem do velho vício brasileiro
de acusar sem provas. Muitos insinuam, mas nin-
guém demonstra que em vez de erro (involuntário)
há fraude (má-fé). É indisfarçável, no entanto, que

os institutos escalaram um Everest de erros nas pes-
quisas para as eleições de 1998. Se a metodologia é
correta, se o universo é bem delimitado, se a tabula-
ção é boa, o resultado será fidedigno. Como é difícil
errar pesquisa planejada com metodologia científi-
ca, nascem suspeitas de que um ou outro instituto
frauda resultados. Os institutos - e os meios de co-
municação que publicam pesquisas - têm de expli-
car, portanto, as razões de tantos enganos nas previ-
sões para as eleições para governador no 1º turno.

Questão 2 - Erros de até 21 pontos - Os erros fo-
ram maiores do que a boa-fé pode suportar. Tome-
se o desempenho do Datafolha. O instituto associa-
do ao maior jornal do país, a Folha de S.Paulo, tro-
peçou em todas as pesquisas de intenção de voto
para governador de nove estados e do Distrito Fe-
deral, realizadas dois dias antes da eleição, dia 4 de
outubro. O Datafolha errou a votação de pelo me-
nos 13 de 22 candidatos mencionados. Em São Pau-
lo, Bahia e Distrito federal, embaralhou a ordem de
colocação dos candidatos - de tal sorte que um se-
gundo colocado (Francisco Rossi, em São Paulo)
caiu para o quarto lugar. No Rio, ao contrário do
que previu o instituto, Anthony Garotinho não ven-
ceu no 1º turno - obteve 46,86% e não 52% dos vo-
tos válidos. O Ibope, decano dos institutos de pes-
quisa, há cinqüenta anos no ramo, boiou tanto
quanto um ginasiano esquadrinhando o teorema de
Fermat. No Maranhão, para ficar no caso mais ve-
xatório, o instituto previu que a governadora Rosea-
na Sarney seria reeleita com 70% do total de votos,
e ela estacou em 48,8% - uma diferença de 21 pon-
tos percentuais que fariam uma instituição séria co-
rar de vergonha e pedir desculpas ao público.

Questão 3 - O efeito saneador da crítica - A sa-
raivada de críticas aos erros crassos das pesquisas
eleitorais obrigou os institutos a, pelo menos, expli-
carem seus métodos e corrigirem defeitos. A elite
da mídia, de rabo preso com as pesquisas, não agiu
com lisura para investigar o festival de enganos, mas
foi obrigada a noticiar a indignação de candidatos e
eleitores prejudicados. Como resultado da pressão,
a Folha passou a publicar detalhes da metodologia
do Datafolha e atentou para fatores como os índices
de abstenção e de erro no voto. Se na última série
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de pesquisas do 1º turno o Datafolha cometeu erros
generalizados, no 2º turno enquadrou todas as pre-
visões dentro da margem de erro. O Ibope insistiu
em acobertar suas trapalhadas e, numa manobra es-
tatística, aumentou a margem de erro das pesquisas.
Do padrão de 2 pontos, as margens subiram para
3,5 e até elásticos 4,2 pontos percentuais. Com osci-
lação tão generosa, o Ibope recompôs-se e obteve
muitos acertos. Ainda assim, naufragou, pela segun-
da vez, na previsão para o Distrito Federal. Primei-
ro disse que Joaquim Roriz ganharia de Cristovam

Buarque; depois, inverteu o erro. Ficou claro que as
pressões baseadas em denúncias dos erros e as acu-
sações de fraude, seguidas de propostas de investi-
gação e até de censura, forçaram os institutos a
aperfeiçoarem seu trabalho.

Questão 4 - O tiro no elefante amarrado - Em vez
de admitirem os erros palmares, os institutos - e os
meios de comunicação que contrataram pesquisas -
enfrentaram a onda de críticas apresentando seus
acertos na boca-de-urna. A Folha de S.Paulo publicou
uma manchete tão monocórdia quanto diversionista:
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OS (MUITOS) E

1º turno 2º turno
Ibope Urnas A pesquisa... Ibope Urnas

PRESIDÊNCIA  DA REPÚBLICA
Fernando Henrique 49 43,1 Errou
Lula 24 25,7
Ciro Gomes 10 8,9

SÃO PAULO
Maluf 32 27,4 Errou 40 41
Rossi 19 14,6 Errou
Covas 18 19,5 48 51
Marta 14 19,2 Errou
Quércia 6 3,6

RIO DE JANEIRO
Garotinho 44 38,7 Errou 53 55
Cesar Maia 29 28,3 38 40
Luiz Paulo 11 12,8

MINAS GERAIS
Itamar 38 32,5 Errou 52 53
Azeredo 34 28,1 Errou 38 39
Ananias 9 11,85

RIO GRANDE DO SUL
Britto 43 39,8 46 48
Dutra 38 39,4 48 49
Emília 5 5,31

PARANÁ
Lerner 48 40,3 Errou
Requião 31 35,4 Errou
Obs.: Além de errar nos números, o Ibope errou na previsão de que Lerner venceria no
1º turno

1º turno 2º turno
Ibope Urnas A pesquisa... Ibope Urnas

BAHIA
Borges 56 44,7 Errou
Durval 16 8,1 Errou
Zezéu 5 9,7 Errou
Delma 1 1,35
Obs. – Além de errar nos números, o Ibope errou na ordem de colocação

SANTA CATARINA
Amin 51 48,5 Errou
Afonso 19 19
Mendes 6 13,12 Errou

PERNAMBUCO
Jarbas 57 47,5 Errou
Arraes 26 19,53 Errou
C. Wilson 3 5,5

CEARÁ
Tasso 60 47,55 Errou
Motta 17 16,62
José Airton 5 10,53 Errou

DISTRITO FEDERAL
Roriz 40 36,5 Errou 44 50
Cristovam 35 39,7 Errou 49 47
J. Arruda 14 16,6
Obs. – Além de errar nos números, o Ibope errou na ordem de colocação

RIO GRANDE DO NORTE
Garibaldi Filho 49 40,06 Errou
José Agripino 33 33,02
Manu 3 5,73

11..ºº  TTUURRNNOO  -- Comparação do resultado da urna e as última pesquisas de intenção de voto, divulgadas na véspera da eleição pela Rede Globo,  Estadão e O Globo
(% sobre o total de votos – margem de erro: 3 pontos percentuais*)

22..ººTTUURRNNOO  -- Comparação do resultado da urna e as últimas pesquisas de intenção de voto, divulgadas na véspera da eleição pela Rede Globo,  Estadão e O Globo
(% sobre o total de votos – margem de erro:  3,5 pontos SP,MG,RS e RJ. E de 4,4 pontos no PA e DF*)



"Resultados confirmam boca-de-urna do Datafolha".
Em 9/10, a Folha enganou seus leitores, ao estampar:
"O Datafolha acertou as tendências e os resultados
em todas as dez unidades da Federação onde realizou
pesquisas para as eleições deste ano." Que tal lembrar
o Distrito Federal, onde o instituto previu a vitória de
Joaquim Roriz no 1º turno e quem ganhou foi Cristo-
vam Buarque? O Ibope manipulou informações em
sua página na Internet para garantir que acertara tu-
do. Ocorre que as pesquisas mais importantes são as
feitas antes do pleito - sobretudo a última. Publicadas

na véspera ou no dia da eleição, são o testemunho da
seriedade e competência do instituto. Influem no voto
do eleitor, no ânimo da militância e no curso do can-
didato - porque o eleitor ainda vai votar. A boca-de-
urna, em contrapartida, é feita com o voto votado.
Acertar essa pesquisa, feita durante o pleito, é tão fá-
cil quanto alvejar um elefante amarrado. Ainda assim,
o Datafolha e o Ibope conseguiram a proeza negativa
de derrapar na boca-de-urna da eleição presidencial.
O presidente Fernando Henrique Cardoso obteve
menos votos válidos (53%) do que previra o Datafo-
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RROS DO IBOPE

1º turno 2º turno
Ibope Urnas A pesquisa... Ibope Urnas

AMAZONAS
Amazonino Mendes 53 43,16 Errou
Eduardo Braga 35 40,24 Errou
Obs. – Além de errar nos números, o Ibope errou na previsão de que Amazonino vence-
ria no 1.º turno

Maranhão
Roseana Sarney 70 48,8 Errou
Epitácio Cafeteira 21 19,49
Dutra 2 4,73
Marcos Silva 1 0,40

TOCANTINS
Siqueira Campos 64 49,1 Errou
Moisés Avelino 20 26,47 Errou
Celio Moura 2 3,01
Prof. Raimunda 1 1,11

PIAUÍ
Hugo Napoleão 46 32,97 Errou
Mão Santa 35 30,59 Errou
Chico Gerardo 8 9,79
Francisco Macedo 1 1,18

ESPÍRITO SANTO
José Ignácio 46 48,30
Albuíno Azeredo 15 10,82 Errou
Vasco Alves 11 8,89

MATO GRANDE DO SUL
Ricardo Bacha 33 31,02
Pedro Pedrossian 28 23,0
Zeca do PT 18 26,41 Errou
Heitor de Oliveira 1 1,05
Obs. – Além de errar nos números, o Ibope errou na ordem de colocação

1º turno 2º turno
Ibope Urnas A pesquisa... Ibope Urnas

ALAGOAS
Ronaldo Lessa 39 38,97
Mano 21 26,12 Errou
Euclides Mello 11 0,53
Adeílson Bezerra 1 1,20
Manuel de Assis 1 0,25

GOIÁS
Íris Rezende 53 39 Errou
Marconi Perillo 27 40,4 Errou
Osmar Magalhães 2 2,62
Chico Dentista 1 0,28
Obs. – Além de errar nos números, o Ibope errou na ordem de colocação e na previsão
de que Rezende venceria no 1.º turno

RONDÔNIA
Valdir Raupp 35 26,8 Errou
Bianco 20 27,64 Errou
Melki 19 14,72 Errou
Amorim 3 3,15
Neumar 2 5,91 Errou
Obs. – Além de errar nos números, o Ibope errou na ordem de colocação

MATO GROSSO
Dante Oliveira 46 43,87
Júlio Campos 32 30,83
Carlos A. Abicalil 4 6,00

PARÁ
Almir Gabriel 41 36 Errou 50 51
Jáder Barbalho 38 29,3 Errou 40 44
Ademir Andrade 14 13,8
* Os meios de comunicação omitiram a margem de erro da pesquisa. Segundo o presi-
dente do Ibope, Carlos Montenegro, a margem variou de 2 a  3 pontos. Generosamente
adotamos a maior para todos os estados e, ainda assim, os erros foram muitos * 



lha (56%) e foi menor sua porcentagem no total de
votos (43%) do que a anunciada pelo Ibope (49%).
Tais derrapagens sugerem que ou os institutos melho-
ram a aritmética ou contratam uma cartomante.

Questão 5 - A mídia é cúmplice - Se os institutos
erraram, os grandes e influentes meios de comunica-
ção que publicaram pesquisas ampliaram os equívo-
cos, ao praticar um jornalismo desleixado e irrespon-
sável. Divulgaram tabelas com fé de apóstolo e mãos
de Pilatos. O Estadão, a Rede Globo e o jornal O
Globo estamparam pesquisas do Ibope sem informar
a margem de erro. É jornalismo de péssima qualidade
a Rede Globo anunciar, no dia 3 de outubro, uma
pesquisa realizada entre 22 e 27 de setembro, e iludir
o público: "Se a eleição fosse hoje...". Ora, se a eleição
fosse realizada entre 22 e 27 de setembro seria a in-

formação correta. As urnas se encarregaram de mos-
trar que tais "reportagens" estavam com o prazo de
validade vencido - como ocorreu em Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso do Sul... Os veículos misturaram,
numa mesma edição, porcentagens sobre o total de
votos com porcentagens sobre votos válidos, confun-
dindo o leitor, de vez que são números diferentes.
Candidatos com chances de passar ao 2º turno, como
Marta Suplicy, em São Paulo, e Marcone Perillo, em
Goiás – no final vencedor –, foram derrotados pelos
institutos e pela mídia antes de o povo ir às urnas.
Apesar da informação ruim, os meios de comunica-
ção faziam de conta que nada tinham a ver com a de-
terioração da mercadoria que compraram de um for-
necedor e revenderam ao público. Seu papel era co-
brar lisura do fornecedor. Em vez disso, publicavam,
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1º turno 2º turno
Datafolha Urnas A pesquisa... Datafolha Urnas

PRESIDÊNCIA
FHC 55 53
Lula 30 31,71
Ciro 11 10,97

SÃO PAULO
Maluf 35 32,21 Errou 44 45
Rossi 21 17,12 Errou
Covas 19 22,92 Errou 56 55
Marta 17 22,51 Errou

RIO DE JANEIRO
Garotinho 52 46,86 Errou 59 58
Cesar Maia 32 34,30 41 42

MINAS GERAIS
Itamar 46 44,29 58,5 58
Azeredo 41 38,32 Errou 41,5 42

BAHIA
Borges 71 69,91
Durval 19 12,80 Errou
Zezéu 8 15,17 Errou

1º turno 2º turno
Datafolha Urnas A pesquisa... Datafolha Urnas

PARANÁ
Lerner 55 52,21 Errou
Requião 44 45,91

RIO GRANDE. DO SUL
Britto 49 46,40 Errou 47 49
Dutra 44 45,92 53 51

SANTA CATARINA
Amin 59 58,92
Afonso 27 23,12 Errou
(Pesquisas com margem de erro de 3 pontos)

PERNAMBUCO
Jarbas 61 64,14
Arraes 31 26,38 Errou

CEARÁ
Tasso 67 62,72 Errou
Motta 24 21,93

DISTRITO FEDERAL
Roriz 41 39,23 50 52
Cristovam 38 42,67 Errou 50 48

OS (MUITOS) ERROS DO DATAFOLHA NO 1º TURNO
E OS (MUITOS) ACERTOS NO 2º TURNO

11..ºº  TTUURRNNOO  -- Comparação do resultado da urna e a última pesquisa de intenção de voto, feita no dia 2 e divulgada em 3 e 4/10 - Votos válidos
22..ºº  TTUURRNNOO  -- Comparação do resultado da urna e a última pesquisa de intenção de voto, feita no dia 24 e divulgada em 25/10 - Votos válidos
Pesquisas com margem de erro de 2 pontos



como o Estadão em 27/10, uma "reportagem" na qual
o presidente do Ibope saía-se com esta alquimia que
transforma chumbo em ouro: "Apesar de ter aponta-
do o governador Cristovam Buarque como vencedor
no Distrito Federal, ele acha que o Ibope não errou."
Em vez de proteger as mazelas dos institutos, das
quais foram cúmplices na divulgação de dados erra-
dos, esses meios de comunicação deveriam zelar pela
boa informação de quem compra notícias.

Questão 6 - Caso de polícia, não de ética - Os insti-
tutos foram muito criticados por aceitar pesquisas si-
multâneas para meios de comunicação e candidatos
numa mesma praça. É o que faz o Ibope, que chegou a
"trabalhar", na expressão de seu presidente Carlos
Montenegro, para os três principais candidatos ao go-
verno do Rio ao mesmo tempo em que fazia levanta-
mentos para a TV Globo. Não há nada de errado nis-
so. Pesquisa é um produto posto à venda para quem
puder pagar. O viés da questão é a honestidade da pes-
quisa e não o contratante. O pesquisador não tem au-
tonomia metodológica, ao contrário do jornalista, para
destacar um dado e relevar outro. Uma sondagem de
intenção de voto não comporta "interpretações" que
mudem o resultado mais importante: a preferência do
eleitor. Se a pesquisa for feita corretamente, o resulta-
do será um só. Ou seja, o método bloqueia o resultado.
A divulgação pode ser marota, do tipo "Fulano vencerá
a eleição entre as mulheres", mas tal informação não se
sobrepõe à de que, na soma dos sexos, Beltrano vence-
rá o pleito. A questão só prospera se houver suspeita
de que determinado instituto frauda o resultado a fa-
vor de quem paga - seja o candidato, seja a TV do can-
didato. Este, no entanto, seria um problema anterior e
mais grave que um potencial conflito de interesse: é ca-
so de polícia, não de ética. Se tal descalabro for prova-
do, os institutos devem ser analisados a partir dos arti-
gos do Código Penal que tratam do estelionato.

Questão  7 - Censura para as multidões - A pro-
posta de proibição da divulgação de pesquisas, mes-
mo que num curto período anterior à eleição, é anti-
democrática, elitista e ineficaz. O senador Antonio
Carlos Valadares (PSB-SE) apresentou um projeto de
emenda à Constituição segundo o qual, já nas elei-
ções para prefeito do ano 2000, a divulgação das pes-
quisas será suspensa quinze dias antes do 1º e três

dias antes do 2º turno. Isso cunhará uma trava na cir-
culação de informações - um pilar na arquitetura das
sociedades democráticas. Pesquisas são informação
de interesse público - e, portanto, se forem feitas, co-
mo inevitavelmente serão, o eleitor terá o direito de
conhecê-las. Se a lei passar, só uma parcela da elite
terá acesso às pesquisas encomendadas por candida-
tos e inevitavelmente divulgadas em mídias restritas,
como a Internet e por correspondência eleitoral. Os
boatos sobre quem está na frente serão terreno fértil
para as fraudes. As distorções geradas atualmente pe-
las pesquisas, como a inanição do debate político e a
espetacularização do marketing eleitoral na TV, de-
vem ser enfrentadas com ações políticas e não com
censura. Um exemplo de ação política necessária é a
reforma da lei eleitoral, que hoje cerceia o livre deba-
te entre candidatos.

Questão 8 - Os méritos da CPI - A Comissão Par-
lamentar de Inquérito criada no Congresso, por ini-
ciativa do senador Ademir Andrade (PSB-PA), é
oportuna e necessária. Seu primeiro mérito será abrir
a caixa-preta da maioria dos institutos. Com exceção
do consórcio Folha-Datafolha, que passou a divulgar,
na temporada do segundo turno, os detalhes da sua
metodologia, empresas como o Ibope e Vox Populi
escondem do público até mesmo a margem de erro
de suas pesquisas. Ao final das investigações, a CPI
poderá concluir se os institutos são sérios, competen-
tes ou se há fraudes. A comissão poderá sugerir um
código de auto-regulamentação pelo qual eles se
obrigariam a ser decentes. Não é decente um institu-
to errar feio e depois alegar acertos, ou registrar uma
margem de erro no tribunal eleitoral e divulgar outra
pelos jornais - como fez o Ibope. O Congresso pode
quebrar a cabeça para criar um serviço independente
de auditagem, realizado por ONGs, por exemplo,
que ateste a veracidade do trabalho dos institutos.
Nenhuma pesquisa poderia ser divulgada sem os da-
dos básicos - como data, universo pesquisado, ques-
tão colocada para os entrevistados, distinção entre
resposta espontânea e estimulada e margem de erro.
Não é ético dobrar a margem de erro - dos usuais 2
para 4,4 pontos - na última pesquisa, como um mau
autor de romances policiais que introduz o criminoso
nas páginas finais do livro.
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CC&&TT  eemm  ddeebbaattee
Na Nature Medicine apa-

receu um artigo provoca-

dor de dois pesquisadores

de Cambridge, Inglaterra,

discutindo se a proposta

denominada “teoria do

crescimento endógeno”

seria efetiva como dizem

seus defensores.  Essa

nova teoria sobre o inves-

timento veio como alter-

nativa ao chamado mode-

lo l inear, que data de

Francis Bacon, segundo o

qual os avanços tecnoló-

gicos podem ficar ao sa-

bor da livre iniciativa, em-

bora dependam dos avan-

ços em ciência básica, os

quais não seriam apoia-

dos nunca por particula-

res e, portanto, seriam

área de investimento go-

vernamental. Na análise

dos autores, o modelo li-

near não resistiria aos fa-

tos, apesar de ter grande

receptividade. A nova teo-

ria sugere que o conheci-

mento está associado de

tal maneira ao retorno

econômico que, se do-

brássemos o conheci-

mento o retorno econô-

mico quadruplicaria. Essa

expectativa justificaria

aumentos acentuados no

investimento que os go-

vernos fazem em ciência

e tecnologia. A análise

dos autores, independen-

temente de sua correção,

é uma leitura fascinante,

devido aos novos concei-

tos e à análise pouco

convencional que veicula.

Nature Medicine, setembro de 98

a
DDeeccllaarraaççããoo  ssoobbrree  oo  EEnnssiinnoo
SSuuppeerriioorr

Cerca

de 180

países apro-

varam, re-

centemente,

uma Declaração

Mundial sobre o Ensino

Superior, em Paris, duran-

te a Conferência Mundial

da UNESCO sobre o tema.

O documento, com 17 ar-

tigos, fixa as metas funda-

mentais do ensino supe-

rior, destacando o papel

do governo no credencia-

mento e garantia de quali-

dade do ensino superior.

O presidente da ANDES

acredita que as resoluções

acabam favorecendo o en-

sino particular que se de-

senvolve na “ausência do

Estado”. O documento

sem dúvida será uma refe-

rência para o desenvolvi-

mento das Universidades

no futuro próximo.

Folha de S. Paulo, 12/10/98

A
CCrreennççaa  nnaa  cciiêênncciiaa
A National Science Foun-

dation desenvolveu estudo

verificando que o público

em geral demonstra acen-

tuada confiança e espera

grandes contribui-

ções da

c i ê n -

cia nos

E s t a d o s

U n i d o s .

Cerca de

70% das pessoas

entrevistadas decla-

ram interesse em ciência e

tecnologia enquanto 37%

expressam reservas quan-

to à possibilidade de con-

seqüências negativas do

progresso científico e tec-

nológico. Este índice é o

melhor entre os países es-

tudados (Itália, Inglaterra,

França, Holanda, Alema-

nha, Espanha e Japão),

com os japoneses lideran-

do em pessimismo quanto

às aplicações da ciência.

Nature, 9/7/98

DDeeffiinniiççããoo  ppaarraa  cciiêênncciiaa
A American Physical So-

ciety está em

busca de uma

definição de

ciência que

p o s s a

ser di-

vulgada

ao público

em geral. A fal-

ta de entendi-

mento do que

seja ciência preocu-

pa os acadêmicos, que

se mobilizaram devido a

informações recentes que

mostram o avanço na

crença em várias “pseu-

dociências” como astro-

logia e a cura pela fé. A

sociedade ainda não che-

gou a um consenso sobre

a redação final para a de-

finição.

Nature, 30/4/98

a
CCuurrssoo  iinnoovvaaddoorr  eemm  MMaarríílliiaa
Desde 1997, a Faculdade

de Medicina de Marília

modificou completamen-

te seu sistema de ensino,

eliminando as aulas ex-

posit ivas e fazendo o

aprendizado ser conse-

qüência de um trabalho

de grupo em que o pro-
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fessor funciona como um

tutor e os temas são es-

tudados de maneira inte-

grada em torno de pro-

blemas concretos. O mo-

delo está calcado no cur-

so médico criado em

1969 na MacMaster Uni-

versity, Cana-

dá. O curso

dá grande ên-

fase nos aspec-

tos da re-

l a ç ã o

médico-

paciente e na

formação geral

do médico. O

sistema se

coaduna com a mais

avançada metodologia de

ensino que, na era da in-

formação, deve ter como

objetivo ensinar o aluno

a aprender, para que pos-

sa se atualizar continua-

mente como se faz neces-

sário frente ao passo ace-

lerado das inovações que

modif icam constante-

mente a prática médica.

O Estado de S. Paulo, 18/10/98

A
MMaaiiss  rreeccuurrssooss  nnoo  RReeiinnoo  UUnniiddoo
Em editorial na Scien-

ce, o primeiro minis-

tro trabalhista

Tony Blair di-

vulga sua

proposta

para o

d e s e n -

volvimento

científico da Inglaterra.

Declara que a ciência é

“a base sólida absoluta

do desempenho”  da In-

glaterra e anuncia a deci-

são recente de investir

2,3 bilhões de libras adi-

cionais em ciência.  A

prioridade dos gastos se

destina a renovar instala-

ções obsoletas de ensino

e pesquisa.  O invest i-

mento visa também a

melhorar a ef ic iência

com que a ciência básica

estimula o desenvolvi-

mento tecnológico.

Science, 21/8/98

a
MMeennooss  cciieennttiissttaass  qquuee  aa  BBoollíívviiaa
O número de cientistas

nos Estados Unidos rela-

tivamente à população é

18 vezes maior do que no

Brasil. A Argentina possui

cerca de 0,13% de cientis-

tas (3 x mais que o Bra-

sil). Mesmo a Bolívia su-

pera o Brasil nessa arit-

mética, embora ele seja

reconhecido como um

país onde existe uma po-

lítica de ciência e tecnolo-

gia “coe-

rente e

contínua”, se-

gundo o rela-

tório da UNES-

CO sobre a

ciência (ano

1998). Resta

saber se e co-

mo a crise

das contas públicas vai

abalar a política existente.

Folha de S. Paulo, 8/10/98

A
RReeffoorrmmuullaannddoo  aa  UUnniivveerrssiiddaaddee
Em editorial na Science, o

Prof. Gazzaniga, um neu-

robiólogo americano, co-

menta sobre as dificulda-

des de adaptar as univer-

sidades às pressões e exi-

gências atuais. Lembra

que no passado, como

clama o herói de Voltaire,

a idéia era que cada um

cuidasse do seu próprio

jardim e diz que o conhe-

cimento moderno é mar-

cadamente interdiscipli-

nar, o que exemplifica em

sua área, a neurociência

cognitiva, que depende da

neurologia, ciência da

computação, radiologia,

neurociência básica e

muito mais. Sua sugestão

é uma reorganização radi-

cal: durante um ano, os

docentes seriam convida-

dos a sugerir maneiras

completamente novas de

se associarem e criarem

novos cursos e áreas de

pesquisa, solicitando es-

paço e definindo sua car-

ga didática. No fim desse

ano, a nova organização

da Universidade iria refle-

tir automaticamente a

configuração atual do

mundo acadêmico.Um

dos modelos a seguir é o

da Rockfeller University

onde não existem depar-

tamentos, apenas profes-

sores e seus laboratórios.

Aparecendo novos proble-

mas, grupos se formariam

para atacá-los e funciona-

riam por alguns anos, até

que se dissolveriam para

se reorganizar frente a

novos desafios.

Science, 9/10/98

a
IInniicciiaaççããoo  cciieennttííffiiccaa  nnooss  EEUUAA

Um arti-

go muito inte-

ressante da  Dra. Carol

Berkower apareceu no

BioMedNet e nos revela

um lado pouco conhecido

da academia nos EUA: os

pequenos “colleges” que

recebem apenas  2% dos

recursos oferecidos à

pesquisa e que se dedi-

cam fundamentalmente

ao ensino de graduação.

Nesses locais, 30% dos

trabalhos publicados con-

tam com a participação

de alunos de graduação

contra menos de 1%  dos

trabalhos vindos das

grandes universidades. O

impacto médio destas pu-

blicações foi avaliado pe-

lo Institute of Scientific

RReevviissttaa Adusp



Na condição de editor da Revista Adusp, fui procurado pela professora Nil-
za Nunes da Silva, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que sugeria a ela-
boração de matéria sobre o corte de verbas federais para bolsas de pós-gra-
duação. Alertada para o fato de que poucos eram os docentes que, naquela
ocasião – início do ano –, se dispunham a tratar da questão em on, a professo-
ra não só se prontificou a ser fonte de informações, como a conceder entrevis-
ta. Decorre desta conversa o fato de seu nome entrar na pauta e ela ter sido
procurada por Gilberto Maringoni, autor da matéria (veja texto abaixo).

Em sua carta publicada na Revista Adusp nº 15, a professora Nilza Nunes
da Silva, até então membro da Comissão Editorial da revista, diz que apenas
sugeriu a matéria e se propunha “a informar o nome de colegas que, por esta-
rem diretamente ligados ao assunto, poderiam ser convidados a informar so-
bre a política de distribuição de bolsas para o período 1998-1999”. Diz ela, ain-
da, que não apreciou o conteúdo da revista antes de sua publicação.

O que a professora Nilza Nunes da Silva não diz é que a prática adotada
pela Comissão Editorial é a de fazer a avaliação da revista somente após sua
publicação. Esse mecanismo foi adotado porque a edição final reflete a pauta
debatida, antecipadamente, com a Comissão Editorial. Dentro, portanto, dos
mais amplos preceitos de liberdade e responsabilidade editorial.

P.S. A decisão de responder à professora Nilza Nunes da Silva partiu da Comissão Edi-
torial da Revista Adusp, reunida para avaliar o número anterior e pautar a edição nº 16. O
conteúdo deste texto, como de praxe, não passou pelo crivo dos membros da Comissão.

Marcos Luiz Cripa, Editor da Revista Adusp

A professora doutora Nilza Nunes da Silva acusa-me de reproduzir declara-
ções suas sem prévia autorização, em matéria sobre o corte de verbas nas bol-
sas de estudo, publicada na Revista Adusp nº 14, edição de julho deste ano. A
docente foi-me indicada pelo editor da revista como uma das fontes para a re-
portagem, por ser orientadora da pós-graduação na Faculdade de Saúde Públi-
ca da USP. Entrevistei-a por telefone. Após a publicação da matéria, a
professora disse textualmente em sua carta: “Durante a nossa conversa, o cita-
do senhor (Gilberto Maringoni) solicitou minha opinião sobre o assunto, mas
em nenhum momento avisou-me que estava me entrevistando ou pediu minha
autorização para incluir minhas declarações no conteúdo do texto”. Sobre isso,
tenho a dizer o seguinte:

1) logo no início da conversa, disse à professora que a estava entrevistando,
procedimento que adotei com todos os citados na matéria;

2) em sua carta, a doutora não desmente nenhuma das afirmações publica-
das na matéria;

3) mantenho integralmente as informações contidas na referida matéria.
Gilberto Maringoni

54

Dezembro 1998 RReevviissttaa Adusp

CartasInformation como sendo

semelhante ao impacto

médio global americano,

o que demonstra que a

qualidade da pesquisa é

boa. A autora discute

também a maior dedica-

ção ao ensino de gradua-

ção nessas universidades.

BioMedNet (3/11/98) http//bio-
mednet.com/hmsbeagle/opinion

A
RReessiiddêênncciiaa  mmééddiiccaa
Levantamento mostra que

cerca de 29% dos médi-

cos recém-

f o r -

mados

não conse-

guem vagas

em programas

de residência

médica no Bra-

sil. Portanto

mais de dois

mil profissio-

nais ficam à

margem desta

etapa de aperfei-

çoamento que tem acen-

tuada importância na

crescentemente complexa

e especializada medicina

moderna. O Estado de

São Paulo, que tem 25%

das faculdades de medici-

na do país, oferece 38%

das vagas para residência

médica. O poder público é

responsável por 76% das

vagas disponíveis no país.

Jornal da Associação Paulista
de Medicina, setembro 1998


