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Nos primeiros anos de sua existência, a Organização das Nações Unidas

constituiu um conjunto de agências voltadas para o planejamento e o estímulo ao

desenvolvimento econômico. Eram comissões regionais especializadas, voltadas

para a Europa, a África, a Ásia oriental, a Ásia ocidental, a América Latina.1 Uma

delas , a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), teve grande

audiência nos países do continente, até a metade da década de 1960. Congregou

alguns dos maiores interprete da historia econômica, social e política do

subcontinente, como o argentino Raul Prebisch, o chileno Aníbal Pinto, o

mexicano José Medina Echavarria, o brasileiro Celso Furtado.

Nascida e criada em contexto muito determinado, a instituição sobreviveu a

muitas mudanças da cena global. Contudo, sua influência e suas idéias não

poderiam ser invulneráveis a tais transformações, sobretudo aquela que marcou a

passagem do “capitalismo organizado” ou “embedded liberalism” dos vinte e cinco

gloriosos do pós guerra para o “capitalismo reorganizado” ou “neoliberalismo” das

últimas décadas do século XX. Será que, diante de tal contraste histórico, é

possível falar, ainda assim, da atualidade da Cepal, de seus diagnósticos,

prognósticos e recomendações de política?

Contexto de aparição

Comecemos por reconstituir, ainda que esquematicamente, de que contexto

falamos. Ao fim da II Guerra Mundial, as nações aliadas tinham diante de si dois

grandes problemas: (1) a reconstrução da ordem sócio-política (e da ordem física

..) em cada um dos países assolados e (2) a reconstrução da ordem, também,

1 Para uma recuperação dessa memória das instituições, ver Berthelot, Yves, (ed) – Unity
and Diversity in Development Ideas, Indiana University Press, Bloomington/Indianmapolis,
2004.
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nas relações inter-nacionais. Não por acaso, um dos rebentos nascidos e bem

sucedidos do famoso encontro de Bretton Woods era o BIRD, que trazia a

reconstrução no seu nome de batismo. O outro rebento era o Fundo Monetário

Internacional. O terceiro gêmeo, rejeitado pelo pai e natimorto, como sabido, era a

OIC, Organização Internacional do Comércio, logo substituída pelo mais modesto

e focalizado GATT, Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas.

Abria-se então um espaço da historia em que, mesmo aqueles que haviam

sido educados na cartilha do liberalismo e da economia neoclássica pareciam

inclinados a aceitar como razoáveis as propostas de regulação política, de

intervenção estatal nos contratos e atividades privadas, uma filosofia social que,

na época, já estava associada ao nome de Keynes. Mas, ainda antes do conflito,

já se notava a proximidade da inflexão. Harold MacMillan, por exemplo, líder do

Partido Conservador inglês – a mesma agremiação, note-se, que na metade nos

anos 1970 seria convertida por Thatcher ao ultraliberalismo – reconhecia as

virtudes da economia mista:

“I am led to the conclusion that, for as far ahead as we can see, it is both possible

and desirable to find a solution of our economic difficulties in a mixed system which

combines State ownership, regulation or control of certain aspects of economic
activity with the drive and initiative of private enterprise in those realms of origination
and expansion for which it is, by general admission, so admirably suited...”2

A economia do desenvolvimento não iria escapar desse condicionante: a

síntese entre o instrumental e as convicções privatizantes da microeconomia

neoclássica, por um lado, e, por outro, a macroeconomia keynesiana, com a sua

insistência no papel decisivo que tinha e devia ter a autoridade pública. Neste

arrazoado, caberia aos governos o papel de controlar “variáveis relevantes” que

permitam regular volume de investimento e nível de emprego, gerenciando os

ciclos , para que eles não tivessem impactos irreversíveis e destrutivos na ordem

liberal.3

2 Harold MacMillan “An Economic Programme for Conservatives”, in The Middle Way,
London, 1938, reimpresso em Buck, Phillip (ed.) – How Conservatives Think, Penguin
Books, Harmondsworth, 1975.

3 O último capítulo da famosa Teoria Geral (1936), de Keynes, sintetiza esta visão.



33

Na pedagogia econômica do pós-guerra, o manual de Paul Samuelson –

seguramente o maior bestseller do gênero 4-- pode ser apontado como ícone

acadêmico dessa confiança na economia mista. Quanto à história econômica e à

infante (ou rejuvenescida) economia do desenvolvimento, há diversos exemplares

desse clima intelectual, desse enquadramento ou ideologia. Em um dos estudos

que compõem o Projeto de Historia Intelectual da ONU, Yves Berthelot destaca o

tom dominante nas comissões regionais da entidade:

“None of the regional commissions felt that the allocation of resources between

sectors and stares, consumers, and investors could be left entirely to market
forces. Each was convinced that government was the key actor in building up an
economy that could meet the needs of people and establish balanced relations
with the rest of the world. The instrument for guiding the action of the government

was planning. Until the middle of the 1970s, this belief was not controversial. In

the Europe of the late 1940s, countries were encouraged to present their requests
for Marshall Plan and in the context of a medium-term plan, and the World Bank

cooperated with the regional commissions in advising countries on planning.” 5

E, como dissemos, aquele era um tempo de reformas e reconstruções.

Algumas delas , as mais importantes, eram conduzidas pela nova potencia

hegemônica, os Estados Unidos. Impunha-se como urgente a reconstrução – em

todos os sentidos -- da Europa e do Japão, devastados física, econômica e

politicamente. Com premência também grande, estava em pauta, ainda, a

reforma do Terceiro Mundo – ou “modernização” de seus estados e sociedades,

como preferiam dizer os intelectuais e políticos norte-americanos. É possível

verificar, contudo que, para o subcontinente latino-americano, os investimentos de

reconstrução foram mais tímidos e tardios. OPrograma do Ponto IV, de Truman,

4 Economics: an introductory analysis teria incontáveis reimpressões, em diversos
idiomas,desde a primeira edição, norte-americana, de 1948. Samuelson relata que, na
ocasião, George Stigler brincara com o novo livro, dizendo que ele, Samuelson,
conseguira a fama e agora partia em busca da fortuna – cf. Lives of the Laureates –
Thirteen Nobel Economists, ed. by William Breit e Rober W. Spencer (eds), MIT Press,
Cambridge-Ma, 1995, p. 68.

5 Berthelot, Unity and Diversity of Development: The Regional Commissions’ Experience,
ed. cit. p. 34.
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por exemplo, teve, no subcontinente, uma escassa influência. Foi necessário

constatar o risco-Fidel, no final dos anos 1960, para que medidas mais concretas

fossem tomadas, como a criação do BID (Banco Interamericano de

Desenvolvimento) e da Aliança para o Progresso. Quem observa o investimento

material, político e intelectual norte-americano, no mundo do pós-guerra, percebe

o quanto América Latina não era prioridade. Os estudos da “teoria da

modernização” -- uma verdadeira indústria intelectual, centrada em universidades,

publicações e centros de pesquisa, financiados pelo governo norte-americano ou

por fundações privadas -- mostram claramente o interesse voltado mais para a

Ásia e para o Oriente Médio. A ajuda externa norte-americana (civil ou militar,

tanto faz) mostra a mesma inclinação seletiva. Alguns poucos dados são

suficientes para indicá-lo.

Segundo algumas estimativas, em 1945, os EUA concentravam na América

Latina cerca de 40% dos seus investimentos diretos no exterior. Esse percentual

cairia para algo como 15% em 1970, 6

Enquanto isso, do lado da “ajuda externa não-militar”, o quadro é bem

parecido, agora com a significativa inclusão do extremo-oriente (especificamente,

Coréia, Japão, Taiwan). Entre 1945 e 1955, a Europa Ocidental recebeu 65,1% de

toda a ajuda externa norte-americana. Japão, Taiwan e Coréia, juntos, somaram

outros 13%. Para toda a Americana latina, os percentuais chegaram apenas aos

3%.7

As idéias matriciais da Cepal em seu contexto

Para a Cepal, cuja criação o governo norte-americano não viu com bons

olhos, na América Latina também se precisava de uma reconstrução, para corrigir

os efeitos de uma operação secular de saque e destruição, uma guerra

econômica silenciosa, mas igualmente destrutiva,.

6 Cf. Pascal Gauchon, Dominique Hamon e Annie Mauras. – La Triade dans la nouvelle
économie mondiale, PUF, Paris, 1992, p. 212.
7 Cf. Daniel Chirot, Social Change in the Twentieth Century, ed. Harcourt Brace
Jovanovich, 1977 – NY/Chicago/Sfrancisco/Atlanta, p. 151
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O regime inaugurado por BW, como se sabe, respondeu aos dois apelos

mais acima mencionados. Primeiro: reconstruir a ordem internacional de modo a

tornar viável a expansão do comércio livre, sem que o risco de passageiras crises

de balanços de pagamento de alguns parceiros gerassem pânico e atitudes

desesperadas. A nova ordem deveria, ainda, barrar tentações de políticas

autarcizantes potencialmente corrosivas - do tipo ““beggar-my-neighbor”. Pela

própria definição do problema a resolver, o leitor pode notar que o GATT e o FMI

foram as evidentes manifestações dessa preocupação. Segundo imperativo:

garantir aos estados nacionais, nessa nova ordem, um espaço de regulação das

políticas domésticas, suficiente para que evitassem polarizações sócio-política

também potencialmente corrosivas

Contudo, nesse arranjo, alguns elementos estavam mal acomodados.

Primeiro elemento: a reconstrução da Europa e do Leste asiático iriam

exigir muito mais do que o BIRD podia fazer. O Plano Marshall (1947) e a

“administração” ianque no Japão foram muito além. E tinham que ir.

Segundo elemento: o fim da guerra significou também a reorganização dos

territórios neocoloniais, o surgimento de nações “jovens”, pobres e

desvertebradas. Para complicar o quadro, vários desses paises tinham sido

desenhados nos escritórios daquilo que se poderia chamar de West ou de North,

centros decisórios que se tornaram demiurgos de mapas, bandeiras, hinos e

dinastias.

Por outro lado, também naquele momento, temos a re-emergência de

outras nações, não exatamente jovens, mas re-identificadas pelo quadro de

polarização em que se colocavam. Não eram tão vertebradas, providas de riqueza

e poder político para figurar no “primeiro mundo” capitalista. Mas, não pertenciam,

também, ao “segundo mundo”, o das economias planificadas que, naquele

momento pelo menos, seguiam o roteiro de reequipagem política da União

Soviética.

As “emerging nations” de Millikan e Rostow8 constituem uma sombra –

8 The Emerging Nations – their growth and United States Policy, estudo coletivo organizado
por Max Millikan no âmbito do Centro de Estudos Internacionais do MIT, no início da
década de 1960, reuniu nomes importantes da “teoria da modernização”: Daniel Lerner,
Everett Hagen, Lucian Pye, W.W. Rostow, entre outros. O estudo foi publicado no Brasil:
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promissora ou temerária – na maior parte dos estudos sobre o cenário do pós-

guerra. A sua presença é constante – em relatórios da ONU sobre a superação

do subdesenvolvimento ou em programas norte-americanos como o Ponto IV ou a

Aliança para o Progresso, apenas para lembrar uma das vertentes dessa

reflexão.

Aliás, já no começo dos anos '40, Alvin Hansen, conselheiro de Roosevelt,

registrava uma advertência solene:

"onde quer que haja pobreza existe um perigo para onde quer que haja
prosperidade".

E, alguns anos mais tarde, já no contexto do pós-guerra “quente” e início da

“guerra fria”, o famoso Programa do Ponto IV, do governo Truman (tal como

reproduzido em publicação do Departamento de Estado em 1950), dizia

"Ao fazê-los incapazes de realizar suas aspirações razoáveis, a miséria
transforma os países subdesenvolvidos em solo fértil para qualquer ideologia que

lhes ofereça promessa, ainda que falsa, de caminhos que levem a uma vida

melhor"

A esse respeito, nunca é demais lembrar que o termo, Terceiro Mundo, que

costuma ser atribuído ao demógrafo A. Sauvy, fora deliberadamente inspirado na

coreografia sócio-política da revolução francesa9. E, exatamente por essa

incômoda alusão histórica, sugeria um certo medo

A gestação da Cepal

Algumas das principais idéias dos documentos fundadores da CEPAL - em

Millikan, Max e Blackmer, Donald - Nações em Desenvolvimento, ed. Fundo de Cultura,
R.Janeiro, 1963

9 O artigo de Alfred Sauvy -- Trois mondes, une planète – saiu em L'Observateur, na edição
de 14/agosto/1952, n°118, página 14. Pode ser recuperada no seguinte endereço
eletrônico:

http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html
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particular a deterioração dos termos de intercâmbio no comércio internacional -

podiam ser sugeridas já em um famoso relatório do Secretariado da ONU (1949) –

que se chamava "Relações de troca pós-guerra entre países subdesenvolvidos e

países industrializados"10. Ali se indica uma tendência secular para a estagnação

econômica nos países exportadores de produtos primários, por força do

"continuado incremento de quantidade de artigos primários que um país deve

fornecer, com a finalidade de obter uma determinada quantidade de bens para

seu desenvolvimento econômico". Porém, não se trata apenas disso. Era

denunciado também o vínculo essencial e determinante que tal empobrecimento

firmava com a riqueza e o bem-estar do mundo industrializado:

"os países subdesenvolvidos, através dos preços que pagaram por suas
manufaturas importadas, em relação ao que obtiveram por seus produtos

primários exportados, contribuíram para manter um padrão de vida crescente,

nos países industrializados, sem receber no preço de seus próprios produtos,
uma contribuição equivalente para seu próprio padrão de vida"

Na análise do que ocorria com os países periféricos, apontava-se um tema

que seria decisivo para o nascimento da Cepal: a anulação do crescimento da

renda, da poupança e do investimento, anulação causada pelo desempenho

perverso do mercado (enormes transferências para o exterior). Era um tema que

se traduzia, também, em um modelo explicativo: a estrutura centro-periferia da

economia mundial.

Ainda no ano de 1949, Raul Prebisch redigiu aquele que pode ser chamado

de documento fundador da CEPAL: "O desenvolvimento econômico da América

Latina e seus principais problemas". Aí se contestava a tese clássica sobre as

vantagens econômicas da divisão internacional do trabalho, afirmava-se a

especificidade da situação centro-periferia e os problemas daí resultantes, para os

dois termos do binômio.

O documento introduzia, assim, um dos motivos recorrentes na literatura

cepalina, um tema determinante na sua teoria do desenvolvimento: a contestação

das visões ortodoxas do comércio internacional. Os alvos imediatos eram a teoria

10 Publicado na Revista Brasileira de Economia, setembro/1949. As passagens citadas
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dos custos comparados, de David Ricardo (a doutrina da especialização natural

universalmente adequada), e sua versão mais moderna e sofisticada, a chamada

“teoria pura do comércio internacional”, condensada nos estudos de Heckscher

(1919) e Ohlin (1933) e refinada em dois artigos de Paul Samuelson, no pós-

guerra (1948, 1949).

Em dezembro de 1949, a ONU publicava o relatório denominado National and

International Measures for Full Employment, analisando as economias em

reconstrução do pós-guerra.

Nos anos 1950, o secretariado da ONU, seu Departamento de Assuntos

Econômicos, o Conselho Econômico e Social e as comissões especializadas

produziram numerosas análises e programas de assistência técnica, ajustados a

essa mesma preocupação. E ela aparece lapidarmente sintetizada na resolução da

5a. Sessão da Assembléia Geral (1950): o progresso mais rápido dos países

subdesenvolvidos, essencial para aumentar seu nível de emprego produtivo e a

qualidade de vida da população, é decisivo para "o crescimento da economia

mundial como um todo e para a manutenção da paz e da segurança".

É preciso recordar que um pouco antes, em 1947, o Conselho Econômico e

Social nomeara um comitê ad hoc para estudar a conveniência de criação da

CEPAL, chegando às seguintes conclusões:

1. as economias latino-americanas necessitavam de ajuda para a

reconstrução, uma vez que haviam sido fustigadas por um desgaste

anormal durante a guerra;

2. observava-se uma tendência à deterioração dos termos de troca,

prejudicial à América Latina;

3. as economias dessa região tendiam a um crescimento excessivamente

lento.

Em fevereiro/1948, o CES resolveu criar a CEPAL por um período

experimental de 3 anos. Em 1951, a CEPAL torna-se entidade permanente da ONU.

Em 1951, o Departamento de Assuntos Econômicos da ONU dava à luz o Measures

for the Economic Development of Underdeveloped Countries, síntese da doutrina da

estão na p.21
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entidade para o tema da superação do subdesenvolvimento.

Projeto: a Reforma do Mundo

Preocupada em explicar e transformar o estado de estagnação e pobreza

dos paises subdesenvolvidos, a Cepal julgava pertinente perguntar também: como

seria o mundo, quando visto do outro lado? Quer dizer: como seria o mundo se o

observássemos do lado de cima dessa estratificação mundial da riqueza e do bem

estar? E, ainda mais precisamente, o que iria ocorrer caso houvesse um freio

nessas transferências internacionais de riqueza? Os cepalinos advertem: nesse

caso, deveríamos esperar por turbulências no interior dos países subdesenvolvido,

tensões internacionais crescentes e instabilidade da paz social nos países

industrializados, uma vez que o silêncio metropolitano dependia, em grande

medida, de um padrão de riqueza mantido pela sucção imposta à periferia

subdesenvolvida.

Paz metropolitana, turbulências e mudanças evitadas pela submissão da

periferia. Vale lembrar que essa idéia de uma relação de mútua determinação

entre periferias subdesenvolvidas e estagnadas, por um lado, e centros dinâmicos

e ricos, por outro, seria muitas vezes enunciada por estudiosos norte-americanos

localizados no lado esquerdo do espectro ideológico. A seu lado, costumava-se

sugerir um corolário: o impacto dessa relação sobre a ordem política do “centro”.

Assim, Gabriel Kolko, em conhecido estudo sobre a política externa dos EUA,

adverte:

“Sugerir que os EUA poderiam resolver suas carências naturais tentando

viver dentro dos limites de suas matérias primas poderia também exigir uma
drástica redução de suas exportações de bens finais, e isto os lideres do sistema
americano nunca permitiriam voluntariamente, porque isto traria profundas

repercussões econômicas para uma economia capitalista, na forma de um vasto
desemprego e lucros mais baixos.” 11

Um autor que com ele polemiza, Barrington Moore, admite, também, a

11 Gabriel Kolko - The roots of american foreign policy – an analyse of power and purpose,
ed. Beacon Press, Boston, 1969, p. 55
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importância da guerra e da expansão econômica imperialista no desenvolvimento

norte-americano, em especial na segunda metade do século XX. Diz mesmo que

há, nesse desenvolvimento “consideráveis elementos de uma prosperidade

guerreira” 12.

Barrington Moore, em particular, sugere um desdobramento em que

devemos reparar. Ainda que discordando de análises como as de Kolko e Harry

Magdoff, também admitia a intima conexão entre a política externa da “democracia

predatória” (sic Moore), com a forma de organização interna da sociedade norte-

americana, na sua “prosperidade guerreira:

“Para aqueles que se beneficiam com o sistema, a guerra e o desperdício

têm a grande vantagem de suavizar os piores golpes no ciclo econômico e não
transformar a ordem social forçando uma redistribuição de privilégios e renda.

Por outro lado, os benefícios do sistema estão suficientemente espalhados para
tornar o capitalismo americano popular: De Oscar Lange, Baran toma

emprestada a expressão ‘imperialismo do povo’ para caracterizar o sistema como
um todo.”

Ora, as comissões regionais -- e a Cepal, antes e mais do que todas –

enfatizavam a industrialização da periferia como caminho necessário para a

superação de seu subdesenvolvimento. Nesse contexto, a sentença de Moore –

indagando sobre a possibilidade de mudança dentro dos Estados Unidos e

também na sua política externa - é delicada e profunda:

“alguma forma de desindustrialização tem que fazer parte de qualquer programa,

liberal ou radical – ou uma mistura dos dois – para alterar a sociedade
americana”.13

Significativamente, a Cepal – enfatizando a necessidade da

industrialização da periferia -- parecia ter todos os motivos para nos fazer lembrar

que a reforma desse mundo, instável e perigoso, deveria interessar a gregos e a

troianos, aos “cêntricos” e aos periféricos, aos afluentes e aos deserdados. Ou,

12 Barrington Moore Jr. - Reflexões sobre as causas da miséria humana e sobre certos
propósitos para elimina-las, ed. Zahar, Rio de Janeiro, 1974, p. 132.
13 Barrington Moore - Reflexões sobre as causas da miséria humana... , ed. cit. p. 144.
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segundo outras interpretações, tinha todas as razões políticas para apresentar

desse modo o problema e, assim, também, tornar a solução mais persuasiva.

Desgaste das idéias fundadoras – a fantasia desorganizada

Pois bem, passado tanto tempo, mudadas tantas coisas na forma pela qual

se relacionam o centro e a periferia, parece que essas idéias fundadoras da

Cepal, sua identidade mesmo, é inadequada para entender o mundo e, portanto,

para manejá-lo. Será possível, contudo, ainda assim, falar de alguma atualidade

da CEPAL? Vejamos primeiro o porquê da alegada inadequação, para em seguida

examinar se e em que sentido o modo cepalino de ver o mundo se sustenta, no

mundo atual.

Antes de mais nada, diga-se, o modelo econômico e social contestado pela

Cepal venceu e radicalizou-se - um modelo marcado pelo crescimento desigual e

perverso, criador de centros ricos e dinâmicos, confrontados (e alimentados) por

periferias miseráveis e estancadas. Mesmo que aceitemos a existência de

polaridades deste tipo - e elas efetivamente existem – teríamos hoje pedacinhos

de “centro” dentro das periferias, e “periferias” nos centros. Estudos alimentados

por muito diferentes enfoques e alinhamentos ideológicos coincidem, contudo, em

reconhecer o aumento das desigualdades sociais no primeiro mundo e nos países

submetidos a programas de “ajuste estrutural”. Reconhecem, ainda, o fenômeno

da “nova pobreza” e da exclusão, isto é, do surgimento de massas humanas que

sequer exploradas conseguem ser. Por outro lado, a industrialização do Terceiro

Mundo fez surgir uma ou duas “semi-periferias”, na trinca latino-americana (Brasil,

México, Argentina) e no grupo dos chamados tigres asiáticos (Coréia e Taiwan em

especial). Em outros termos, a geografia econômica e política de nosso mundo

seria pelo menos mais complexa do que aquela descrita pela Cepal.

Ainda que polaridades persistam no novo cenário global, o seu modo de

existência parece não apenas contestar o diagnóstico dos cepalinos, mas,

também, frustrar seus sonhos e projetos – ou, pelo menos, comprometê-los

bastante. O mais visível desses fracassos parece estar na pretensão de construir

alguma forma de controle político sobre os movimentos do mercado, nos planos

domésticos tanto quanto no internacional.
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Vejamos por exemplo estas palavras de Celso Furtado, que abrem os anos

60, em um livro sintomaticamente intitulado A Pré-Revolução Brasileira (1962):

"(...) menos importância acabam por ter as formas de organização da produção e

maior o controle dos centros do poder político. Destes últimos é que se ditam, em
última instância, as normas de distribuição e de utilização da renda social, sob as

formas de consumo público ou privado".

Estas palavras condensam, em grande medida, a forma pela qual

cepalinos equacionavam a relação entre estado e mercado, política e economia.

Ora, é todo o contrario que estamos hoje habituados a escutar, já faz cerca de

duas décadas, em frases de analistas de mídia, de economistas, de cientistas

sociais, de políticos de variadas cores.

Os cepalinos advertiam, com quantas vozes podiam, que o mercado não

constituía uma matriz confiável da eficiência, da justiça e da riqueza - e, menos

ainda, de estabilidade política (doméstica e internacional). Pelo contrario, em sua

maneira de pensar, as forças do mercado levariam à obtenção de um produto

social inferior àquele que seria possível e inferior àquele que era necessário. Em

outros termos, levariam a uma alocação não-ótima dos recursos.

No final do século XX, com a hegemonia do discurso monetarista e

neoliberal, nessa argumentação, onde se lia Mercado acostumamo-nos agora a ler

Estado. Caberia talvez rever o parágrafo de Celso Furtado que mencionei, mas

mudando os termos. É útil fazer esse exercício para observar o quanto mudou a

maré das idéias, para usar a metáfora confiante de Milton Friedman em Liberdade

de Escolher. Esse “Anti-Furtado” diria algo assim:

"(...) menor importância acaba por ter o controle dos centros do poder político e
maior importância passam a ter formas de organização da produção e maior.
Destas últimos é que se ditam, em última instância, as normas de distribuição e
de utilização da renda”.

O pensamento cepalino contestava frontalmente a clássica doutrina

ricardiana da especialização vantajosa, assim como sua versão mais sofisticada,

a "teoria pura do comércio internacional". Como conseqüência política, apontava

a necessidade de uma política econômica intervencionista, protecionista e
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industrializante no interior dos países subdesenvolvidos. Em sua maneira de

pensar, este caminho seria a única esperança de sobrevivência para os dois

mundos, o do centro e o da periferia - seria a única forma de combinar

estabilidade, controle social e liberdade de iniciativa.

É muito conhecido o modelo da realidade econômica mundial delineado

pela CEPAL, o que já mencionei: estrutura centro-periferia que se auto-reproduz,

eternizando (e não moderando) ritmos diferentes, desiguais, de absorção dos

frutos do progresso técnico. Subdesenvolvimento não é, nessa imagem, um

estado de atraso numa seqüência unilinear e homogênea de transformações

quantitativas. A Cepal contesta a visão Rostowiana, que alimentaria a Aliança

para o Progresso, o modelo das “etapas para o desenvolvimento” e dos fatores

para a decolagem, o take-off. A imagem cepalina toma de Ragnar Nurkse a

formulação célebre do "círculo vicioso da pobreza". E, de Gunnar Myrdal, toma

uma variante dessa idéia: a "causação circular e cumulativa" da exclusão

socioeconômica.

Centro e periferia redesenhados

Em suma, para a Cepal, a industrialização de América Latina,

indispensável para solucionar os outros dilemas de sua historia, somente

encontraria seu caminho através de uma ruptura deliberada, de uma intervenção

política. E esta transformação teria necessariamente que transcender o âmbito

das nações subdesenvolvidas, teria que envolver a ordem econômica

internacional. A atuação estatal, a "Agenda", era apontada como necessária até

mesmo para permitir e proteger a própria livre iniciativa. O pensamento da Cepal

se apropria, também neste ponto, de um tema que era muito familiar a seu irmão-

gêmeo do lado de cima do Equador, o keynesianismo. Isto é, aceita a concepção

de Keynes segundo a qual o planejamento sistemático e global é indispensável

até mesmo para permitir o processo de livre iniciativa, esse processo

descentralizado, capilar e não sistemático. Isso já era dito, tal e qual, em um

pequeno livro de Alvin Hansen – uma Introdução a Keynes -- que foi traduzido

para o espanhol exatamente por… Raul Prebisch, o criador da Cepal, em uma de

sus primeiras publicações.



14

Pois bem, com tudo isto, parece cada vez mais pertinente a questão: são,

de fato, “inatuais” as idéias da Cepal, agora que centro e periferia são

completamente redesenhados? Estão superadas? Vejamos, por exemplo, a tese

da anulação do incremento da renda, da poupança e do investimento nos países

subdesenvolvidos. É, segundo a CEPAL, uma anulação provocada sobretudo por

um desempenho perverso do mercado, isto é, pelas transferências para o

exterior. O que acontece com esta tese, hoje?

Deve-se notar que, entre os anos de 1980 e 1990, os preços dos produtos

industriais cresceram uns 40% em média, nos mercados mundiais. De outro lado,

os preços das matérias primas minerais e dos produtos agrícolas tiveram uma

diminuição de uns simétricos 40 %.

Então, com essa assimetria reiterada, o que acontece com os países que

não venceram a corrida rumo à industrialização? Desenvolvimento ou

estagnação? Progresso ou reiteração da pobreza? Deterioração dos termos de

intercâmbio ou benefício para todos com a especialização vantajosa?

E qual é a situação, nesse novo mundo, dos países que, sim, se

industrializaram, mas o fizeram pelo caminho da internacionalização de seu

aparato produtivo interno, da subordinação política e do endividamento. O caso

do Brasil é exemplar. Em que situação se encontram, neste mundo financeiro de

paridades cambiais e taxas de juros flutuantes?

Como dissemos, a Cepal, em seu alvor, batera com muita força na doutrina

que julgava ser o esteio intelectual das relações de desigualdade e espoliação

centro-periferia. Era a doutrina clássica/neoclássica do comércio internacional, a

teoria ricardiana e as suas versões refeitas e sofisticadas, isto é, a teoria pura do

comércio internacional. Até porque, no momento em que a instituição construíra

seu discurso fundador, o mecanismo básico de sucção e transferência de riqueza

periferia-centro era o processo comercial inter-nações – em sentido estrito,

comércio de bens acabados produzidos pelo agente A, no país X, para um

consumidor B, no país Y.

Ora, nas décadas seguintes à fundação da Cepal, esse quadro seria em

boa medida alterado. Para descrever as dimensões e o modo peculiar de

expansão internacional da economia norte-americana, vale destacar o comentário

de Fréderic Teullon, segundo o qual “a lógica dos fluxos de capitais perturba a
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análise dos fluxos de mercadorias”14.

Teullon lembra a implantação das empresas estrangeiras, passando a

vender no local de implantação e não mais exportando a partir do território da

matriz. Assevera que, em um contexto dessa natureza, de deslocalização das

atividades produtivas, as análises centradas no confronto

exportações/importações enviesariam as conclusões. Lembra, ainda, que, nos

anos 1960, as firmas norte-americanas valiam-se desse tipo de filiais para formar

redes de distribuição. Assim, dois terços dos produtos vendidos nos mercados

exteriores eram, de fato, produzidos nos EUA. Contudo, isso foi mudando e, no

meio dos anos 1990, observamos proporção inversa: dois terços dos bens

« americanos » vendidos no exterior são, efetivamente, fabricados no exterior. No

final do milênio, perto de 22% da produção industrial total das firmas americanas é

feita no exterior, uma internacionalização cinco vezes maior do que a do Japão.

Desse modo, muito do que se contabiliza como “importações” nos portos e

aeroportos constitui, de fato, troca entre matrizes e filiais – comércio intrafirma e

intragrupo. No fim dos anos 1960, 20% da produção americana no exterior era

reimportada nos EUA, porcentagem que dobra no final do século XX. Aliás, já em

1969, Harry Magdoff registrava essa tendência:

“É especialmente digno de nota que, por volta de 1965, as vendas das filiais do
exterior são maiores do que as exportações das fabricas instaladas nos Estados
Unidos” 15

E sugeria uma interessante interpretação da “geografia política” do mundo:

afirmava que as empresas dos Estados Unidos no exterior são “o terceiro maior

país” do mundo, com produto maior do que qualquer outra nação, exceto Estados

Unidos e URSS16.

De qualquer modo, como se vê, aquilo que se destaca, nesse movimento, é

algo distinto de “comércio”, estrito senso. É, muito mais, o efeito da organização

de plantas produtivas complementares. O déficit comercial americano deve

14 Cf. F. Teullon – La nouvelle économie mondiale, PUF, Paris, 1993, pp. 173-174.
15 Magdoff, Harry – A Era do Imperialismo, ed. Hucitec, Sao Paulo, 1978, p. 62
16 Magdoff – A Era do Imperialismo, ed. cit., p. 64.
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portanto ser reconsiderado, dentro desta lógica de deslocalização. Menos do que

debilidade da economia americana, temos aí, mais precisamente, um avanço das

grandes firmas, algo que não aparece nitidamente nas praticas contábeis dos

estados, quando se medem os balanços de pagamentos. O quadro a seguir

resume, de modo bastante útil, algo desse argumento geral de Teullon:

Balance élargie des Etats-Unis (en milliards de dollars)

Balance

commerciale

Vente

des filiales*

Etats-Unis

Ventes

des filiales*

étrangères

Solde

général

1977 -33 + 246 - 50 + 163

1983 -73 + 354 - 158 +123

1984 + 128 + 369 - 176 + 65

1985 + 154 + 385 -185 + 46

1988 + 122 + 395

(*) Avec une participation de plus de 10 % au capital (vente des

filiales majoritaires des Etats-Unis à l'étranger en 1985 : 287

milliards de dollars)

Source , Survey of current business, enquête du département du

commerce américain.

Tomemos outras evidências. Nas últimas décadas do século vinte, a dívida

externa latino-americana chegou a níveis estratosféricos, colocando em risco não

somente sua viabilidade econômica, porém, mais do que isso, colocando em risco

sua estabilidade social e política. E, neste processo de endividamento, a maior

parte da dívida é filha dos serviços da dívida, e não de sua liquidação.

Alguns desse países, sim, se industrializaram. Mas, agora, produzem bens

da "primeira geração" da revolução industrial, isto é, produtos em geral com baixo

valor agregado. E, com as novas regras do comércio internacional – aquelas
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evidenciadas pelas progressivas alterações na pauta das rodadas do sistema

GATT/OMC17 -- , descobrem os mistérios da propriedade intelectual, de seus

rendimentos e seus custos.

Descobrem a importância dos invisíveis, os custos que estão em terrenos

em que o importante é o conhecimento, é o poder das finanças, é a obrigação de

repatriar rendimentos do investimento estrangeiro direto. Industrializados com forte

internacionalização de seus aparatos produtivos internos, esse é o mundo que

esses paises descobrem. Nesse mundo se descobrem, outra vez, como

subdesenvolvidos. Há quem prefira eufemismos: países em desenvolvimento,

mercados emergentes. O cepalino Celso Furtado preferia seguir dizendo: paises

subdesenvolvidos.

Não é um acaso, nos últimos anos, que tenhamos como espetáculo

cotidiano as perigosas aventuras do capital volátil, o capital especulativo e cigano.

Não é acaso que estas aventuras tenham impacto inclusive nos governantes

latino-americanos, ainda aqueles seduzidos pela retórica do mercado livre e

desregulamentado, da integração competitiva e de suas prodigiosas virtudes.

Mesmo eles foram forçados a reconhecer, pelo menos retoricamente, que é

17 Negociações no GATT, 1947-1993:
Ano Nome da “rodada” Temas incluídos Países

participante
s

1947 Genebra Tarifas 23
1949 Annecy Tarifas 13
1951 Torquay Tarifas 38
1956 Genebra Tarifas 26
1960-61 Dillon Tarifas 26
1964-67 Kennedy Tarifas e Anti-Dumping 62
1973-79 Tóquio Tarifas, Barreiras não

tarifárias, Framework
agreements

102

1986-
1993

Uruguai Tarifas, Barreiras não-
tarifárias, Normas, Serviços,
Direitos, Propriedade
intelectual, Agricultura,
Enquadramento de disputas,
Criação da OMC

123

Fonte: World Trade Organization, 1995, 9.
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necessário aquilo que solenemente chamam de ¨reforma da arquitetura financeira

internacional¨ , isto é, que são necessários mecanismos políticos de

regulamentação, para evitar tempestades que desfazem tragicamente as tramas

sociais em seus territórios.

O tempo da Cepal e a Cepal fora do tempo

É por esse caminho -- pelo tema do capital volátil, especulativo, fluido -- que

chego a meu penúltimo ponto. Esse ponto é o seguinte: a Cepal tem datas que a

marcam. Está marcada por seu tempo e esse não é um defeito, é uma virtude. As

idéias que constituíram seu identidade dependem, sim, de pré-concepções e de

um certo intervalo na historia. A Cepal é filha legitima de algo que poderíamos

chamar de pequeno século XX, algo que existiu, mais ou menos, entre 1930 e

1970. O que é esse intervalo da história? .

O evento emblemático deste período ocorre, mais precisamente, em 1931,

com a "quebra dos grilhões do ouro" na Inglaterra, o abandono do padrão-ouro,

que representava a disciplina deflacionária dos mercados. O mandamento da

convertibilidade cambial construía um quadro de restrições, de condicionamentos

decisivos frente à autonomia política nacional para criar aquilo que se usa chamar

de "moeda política". Quebrados esses grilhões, inclusive na Inglaterra, o mundo é

outro.

As reações nacionais à crise dos anos 30 incorporaram distintas e

variadas formas e engendraram alguns dos mais importantes movimentos

políticos do pequeno século XX -- o isolacionismo, o nacionalismo, os sonhos da

autarquia econômica. Em todas essas formas de reação política, a questão que

se colocava era a defesa de um conjunto de compromissos e de ordens sócio-

políticas domésticas, defesa frente a vicissitudes, instabilidades e movimentos

imprevisíveis de mercados internacionais que mergulhavam em crises cada vez

mais amplas. A crise do liberalismo, do laissez-faire, era algo afirmado e

reconhecido por diferentes correntes intelectuais e por correntes políticas muito

diferentes. Os movimentos nacionalistas - de distintas e variadas cores -- não

poderiam deixar de chocar-se, evidentemente, com as engrenagens de

transmissão que se manifestavam nos distúrbios internacionais desagregadores,
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engrenagens econômicas, comerciais e financeiras entre metrópoles e periferias.

Dessa maneira, havia um forte significado político nesta quebra dos

"grilhões do ouro", desta liberação dos governos nacionais da necessidade de

obter sua legitimação frente aos controladores de finanças internacionalmente

imóveis, internacionalmente sem fronteiras nem nacionalidade. As políticas dos

governos tentavam ganhar e ganhavam, é certo que de modo relativo e moderado,

um certo espaço para enfrentar as exigências da credibilidade financeira

internacional. Tinham menos necessidade de responder a esse tipo de demanda.

Ou, ainda, tinham mais forte necessidade de responder a uma outra demanda, a

uma outra exigência de credibilidade. A legitimação das políticas de Estado

dependia -- e se tomava consciência disso -- dependia de um equilíbrio de forças

nacionais, uma demanda momentaneamente mais relevante, mais impositiva. As

políticas econômicas, em especial, poderiam ou teriam que tentar manipular os

estímulos a processos de decisão capitalistas, não mais para preservar e

salvaguardar regras de câmbio fixas, mas para estimular a recuperação das

decisões de investimento, de alocação de recursos.

Dessa maneira, tivemos, na década de 1930, e , desde então, cada vez

mais, políticas de orçamentos deliberadamente em déficit, com o objetivo de

administrar preços domésticos dos ativos financeiros e reais e evitar a deflação e

suas conseqüentes perdas patrimoniais. E tudo isso devia ocorrer com os modelos

políticos e as coalizões políticas que a essa realidade se adequavam. É nesse

quadro que se inscrevem fenômenos políticos como o Estado desenvolvimentista,

inclusive aquele que é desenvolvimentista avant la lettre, que se constitui antes

da conformação e maturação da teoria do desenvolvimento.

É nesse quadro, também, que se encaixam a expansão das atividades dos

bancos centrais – isto é, do promotor de empréstimos em última instância. e o

fenômeno do big government. Programas políticos e plataformas eleitorais

deveriam (e podiam) contemplar, cada vez mais, a defesa da rentabilidade dos

investimentos, dos níveis de renda, dos níveis de emprego, da provisão de

serviços sociais e de infra-estrutura essenciais, através da máquina de Estado.

Isso não é monopólio de partidos socialistas, social-democratas, trabalhistas,

nacionalistas. Não. Como vimos, no final dos anos 30, a plataforma delineada por

MacMillan para o partido conservador britânico, em seu famoso Third Way, é,
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claramente, essa.

É possível constatar, porém, um gradual renascimento da liberdade

financeira internacional – gradual, dissemos, até o começo dos anos 1970, quando

não apenas a ordem firmada em Bretton Woods entrou em crise terminal, mas a

própria potencia hegemônica, sob a batuta de Richard Nixon, jogou a toalha no

ringue e tomou medidas cambiais e monetárias dramáticas, atestando tal falência.

A década de 1970 marca uma inflexão importante. Os Estados Unidos

enfrentavam vários desafios – na política interna, na sua liderança externa,

liderança política, econômica e militar. Dois choques do petróleo abalaram o

mundo industrial. Em 1971, o presidente norte-americano decretara o fim das

taxas de câmbio fixas. Abria-se o caminho para aquilo que viria a ser, nos anos

seguintes, a decolagem da chamada globalização financeira. Como complemento,

em 1973, novamente o governo norte-americano sacode o mundo, desvinculando

os valores do ouro e do dólar e enterrando muitas das convenções de Bretton

Woods. Com isso, dava também novos rumos às instituições criadas por aquele

acordo, o FMI e o Banco Mundial. Para os países do Terceiro Mundo, talvez mais

dramático fosse o ano de 1979, quando o banco central norte-americano elevou

brutalmente as taxas de juros. A partir de então, nações antes “emergentes”

deixam de administrar sua dívida. Pelo contrário, passam a ter suas políticas

domésticas administradas de fato por essa dívida, pelas exigências dos credores.

Depois de 1979, o renascimento liberal é um pouco mais forte. Com isso

diminuem, novamente, as margens de manobra para as políticas dos estados

nacionais, sobretudo, é claro, para os da periferia do sistema. O poder de veto dos

financistas internacionais foi enormemente ampliado. No capitalismo de nossos

dias, é visível o poder que têm os portadores de recursos financeiros líquidos, em

general. É um poder de atribuir legitimidade e credibilidade, um poder de veto a

políticas governamentais de países cada vez mais integrados internacionalmente.

Os objetivos dos governos se subordinam, assim, aos limites de manobra que

são abertos ou permitidos pelas "restrições externas". As autonomias

governamentais são forçadas a voltar atrás, para conter-se dentro dos limites

políticos definidos por esse interesse ou obrigação, a obrigação de restaurar a

confiança financeira internacional.

O preço político da nova situação é caro, é alto. Esse preço exige que se
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crie ou se acentue uma relação de subordinação entre esse dois universos: por

um lado, os objetivos reguladores domésticos; por outro lado, a preservação da

solvência cambial e da integração (assimétrica) do espaço econômico nacional

na ordem internacional. .Ademais, esse é um preço devidamente monitorado,

vigiado, cobrado pelos especuladores internacionais – e também pelas agencias

multilaterais que administram as dívidas e, com elas , administram os

comportamentos dos devedores, dos endividados.

Diferentes modos de ser atual

Mais acima, fizemos notar que os efeitos perversos da liberalização global –

as monumentais crises do capital especulativo, sobretudo – haviam forçado

estadistas e estudiosos a considerar a necessidade de “reformar as reformas”,

introduzindo controles políticos sobre os movimentos econômicos, movimentos

que ameaçavam desestruturar ordens sociais inteiras sem providenciar, pelo

menos no plano imediato, antídotos e paliativos a tais males. Já não era tão

convincente a idéia panglossiana de que, num longo prazo (indefinido), “as coisas

se acertariam”. E se voltava a pensar em outra famosa frase, menos confortável:

no longo prazo estaremos todos mortos. Em certos momentos, nos picos das

crises, esta incômoda sensação contaminou, como dissemos, até os governantes

que haviam conduzido reformas liberalizantes em seus paises. E, como veremos

mais adiante, é trazida à reflexão teórica por estudiosos vinculados às

organizações multilaterais que as recomendavam com entusiasmo.

Pois bem, frente a tal contexto, parece pertinente colocar em dúvida a

“inatualidade” da Cepal. Pelo contrário, aliás, o contexto recoloca várias de suas

advertências na ordem do dia.

Com esses poucos, rudes e simples dados numéricos que mencionei há

pouco, e que são fartamente listados nas World Tables do Banco Mundial ou dos

estudos sobre o Desenvolvimento Humano, do PNUD, talvez se possa por em

dúvida esta ¨inatualidade¨ das idéias da CEPAL, como o tema da deterioração dos

termos de troca, por exemplo. Com esses poucos dados também podemos

perguntar, ainda outra vez, como fez a CEPAL, nos anos 1950, a respeito da

anulação do crescimento, e até mesmo do seu retrocesso, nos países
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subdesenvolvidos, em conseqüência do desempenho perverso do mercado

internacional, das enormes transferências de riqueza para o exterior,

transferências que se produzem sob múltiplos títulos e caminhos.

É possível, portanto, desde logo, pelo menos relativizar essa ¨inatualidade¨

da CEPAL.

Sim, isso é importante – e reabilita vários dos argumentos cepalinos.

Porém, há algo mais, no pensamento da Cepal, algo mais que também segue

atual e valido para nós, no mundo de hoje. Algo que é indispensável a todo

pensamento critico. Estou a falar de um elemento, um componente profético,

quiçá desagradavelmente profético, do pensamento da CEPAL. É, mais uma vez,

um componente que a CEPAL tem em comum com o keynesianismo. Um

elemento profético similar àquele que aparece nas construções alegóricas com as

quais Keynes, há uns oitenta anos, nos advertia sobre o desastre do Tratado de

Versalhes, nas Conseqüências Econômicas da Paz. Ou aquelas que o mesmo

Keynes utilizava para criticar as conseqüências trágicas do conformismo

neoclássico. Esse elemento é o que, utilizando imagem apreciada por Keynes,

proponho chamar de elemento Cassandra.

Repito e resumo uma idéia que sugeri há pouco. Centros nas periferias,

periferias nos centros: a Geografia econômica e política de nossos dias é mais

complexa do que podia prever a Cepal. Mais complexa, sim, mas não

necessariamente tão distinta e distante, se olhamos para fatos graves de nossos

dias. Veja-se, por exemplo, a flexibilização do trabalho e da produção. Com ela

não temos somente incremento de produtividade e geração de riqueza. Temos,

também, sua contrapartida social, o trabalho precário, o desemprego massivo e

crônico, o desmonte da seguridade social e do Estado de Bem-Estar.

Nas duas ultimas décadas do século XX, os novos apóstolos da

modernidade também foram experimentando uma evolução de humor. Enquanto

na primeira fase (sobretudo nos anos 1980) pareciam mostrar confiança nos

poderes reorganizadores da globalização e dos mercados livres, na segunda fase

(anos 1990), uma névoa de pessimismo e dúvida invadia até mesmo os

intelectuais vinculados a agências multilaterais “modernizadoras”, como o Banco

Mundial.

Desse modo, Joseph Stiglitz -- nada menos do que economista-chefe e
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vice-presidente do BM -- aponta para os malefícios da globalização18 e os efeitos

inesperados e indesejados dos planos de ajuste estrutural aplicados aos países do

Terceiro Mundo. Por sua vez, Dani Rodrik19, consultor do BM, declara sua crença

no caráter inevitável e geralmente benéfico da globalização, mas indica,

simultaneamente, limites e obstáculos que decorrem de sua própria natureza ou,

por vezes, de sua insuficiente gerência. Rodrik, em particular, mostra como os

efeitos destruidores-criadores da globalização – processo que em geral considera

positivo e inevitável – geram, no interior dos paises e no espaço internacional,

efeitos desagregadores que se transformam em fulcros de resistência e,

eventualmente, em nódulos de implosão sistêmica. Aponta como, no plano

nacional, a instância política, ao longo da história capitalista, teria sido reguladora

dessas mudanças tecno-econômicas, adotando políticas de compensação para

perdedores e administrando as transições de modo a viabilizá-las com o mínimo

de custo social e contestação política. Contudo, Rodrik indica como essa

instância, no plano nacional, é cada vez mais enfraquecida ou imobilizada pela

nova configuração de poder e pela nova ordem econômica – estados nacionais

são cada vez menos habilitados a adotar essas políticas, pela imposição política

ou pela silenciosa mas poderosa imposição dos mercados, portadores de vetos

implacáveis. E adverte: na ausência de uma dimensão sócio-política internacional,

os efeitos perversos da globalização podem se traduzir em resistências, não

necessariamente racionais, e, eventualmente, até mesmo, naquilo que chamamos

de pólos de implosão sistêmica (geração de “inimigos externos” que, de fato, não

são rigorosamente exógenos).

No “antigo” arrazoado cepalino, a estabilidade do mundo civilizado aparecia

18 A referência, óbvia e central, mas longe de ser única, é a seu livro A Globalização e
seus Malefícios – a promessa não-cumpria de benefícios globais, Editora Futura, São
Paulo, 2002. Mencionei outras dessas reflexões dubitativas em meu artigo: Globalização
e políticas públicas:vida, paixão e morte do Estado Nacional, in Educação & Sociedade, v.
25, n. 87, 2004.
19 Resumimos aqui um argumento repetido á saciedade por Rodrik. Podemos encontrá-lo
no livro Has globalization gone too far?. Washington, DC: Institute for International
Economics, March 1997 e, também, em vários dos artigos disponíveis em seu “site
eletrônico” .
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como algo em risco, algo em perigo. Estava sustentado por um fio muito débil.

Corria o risco de cair, sob a violência de hordas famintas do Terceiro Mundo. Hoje,

a divisão espacial dos mundos não é a mesma, inclusive porque desapareceu o

Segundo Mundo, segundo mundo que era elemento essencial para as estratégias

nacionalistas do Terceiro Mundo no pequeno século XX. O antigo Terceiro Mundo,

como dissemos, sofreu transformações não previstas e até mesmo negadas pela

chamada tese da estagnação, o modelo do "estancamiento estructural" dos

cepalinos como Furtado. A periferia passou a conter pedaços de centro. Porém,

no Terceiro Mundo e também no Primeiro, as periferias de exclusão e de violência

seguem muito vivas. Cresceram, adquiriram formas distintas e novas e, em certos

casos, mais virulentas, como se pode ver pelos eventos trágicos dos últimos anos,

em Kosovo como em Nova York, em Cachemira como em Ruanda, em Madrid

como em Bagdá.

Pois bem, se pensamos os cepalinos sem colocá-los na sua história, sem

que os vejamos no momento em que pensam, propõem políticas, tentam fazer

política, seguramente eles poderiam ser acusados de Quixotes: afinal, combatem

moinhos de vento e pagam o preço de não perceber o quanto mudaram os tempos

e as gentes. Porém, há outra figura literária que talvez lhes seja mais adequada,

mais pertinente do que a do Quixote. Sabemos como, em Tróia, Páris pagou caro

por não dar ouvidos a Cassandra. E como pagaram caro os troianos, por não dar

crédito às estórias sobre um certo cavalo de madeira. Nós necessitamos de

Quixotes e Cassandras. Seguimos precisando deles, sobretudo quando o excesso

de sorrisos, no rosto de governantes ilustrados, parece muito menos a confiança

da razão e muito mais a arrogância do poder que se conquista a qualquer preço e

assim se mantém.

Cassandras como Furtado e como Keynes merecem ser lidos e estudados.

Não para que adotemos as soluções e os programas que preconizavam. Porém,

isso, sim, para examinar, com cuidado, como souberam fazer as perguntas

certas (ainda que incômodas), como souberam reconhecer a existência de

problemas e dilemas, ali onde a ortodoxia enxergava apenas certezas e com elas

se conformava e confortava. Uma vez, em 1990, fiz uma entrevista com Celso

Furtado, para uma revista de livros e idéias que eu dirigia. Ocorreu-me dar à

entrevista um titulo: “O passageiro da Utopia”. É uma paráfrase deliberada do
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título de uma angustiante película brasileira. Furtado morreu faz pouco tempo, em

2004. Em sua última viagem, este nosso passageiro nos deixa, como uma rica

herança, a força de construir utopias, de lutar por elas , de acreditar que elas têm,

ao final das contas, mais realidade do que têm aquelas certezas que nos

recomendam os “realistas” mui modernos, de plantão e sentinela nas oficinas de

governo e das instituições multilaterais.


