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‘Tirando o atraso’
22-04-02

 

[Há méritos e insuficiências no programa do PMDB para combater as desigualdades]

 

[Documento ‘peca’ ao não definir políticas de acesso dos mais pobres a ativos físicos]

 
 

A paquera de Ciro Gomes com o PFL, assim como a agora improvável aliança de Lula
com o PL, são fatos que só reforçam o olímpico menosprezo dos formadores de
opinião pelas bases programáticas dos partidos políticos. Como o contraste que existe
entre as orientações políticas e ideológicas do PPS e as do liberal-tropicalismo baiano é
tão intenso quanto esse verdadeiro choque de civilizações que separa o PT do liberal-
evangelismo mineiro, parece perda de tempo dar atenção às plataformas partidárias.
Naquilo que Dora Kramer caracteriza como “um legítimo mercado de peixes”, tais
documentos serviriam no máximo como papel de embrulho.
 
Todavia, já que regras costumam ter exceções, é aconselhável que se preste mais
atenção ao texto “Tirando o atraso; combater as desigualdades já!”, recentemente
publicado pelo PMDB, através de seu apêndice cerebral, a Fundação Ulysses
Guimarães. Ao contrário do que se poderia supor, esse vasto condomínio carente de
síndico foi bem-sucedido em colocar numa simples brochura de 43 páginas um
conjunto de reflexões das mais pertinentes para a atual fase do processo de
desenvolvimento brasileiro. Seria imperdoável ignorá-la, pois suas insuficiências -
algumas apontadas no final deste artigo - não chegam a anular os méritos que requerem
aplausos.
 
Para começar, o documento do PMDB acusa tanto a direita quanto a esquerda de
compactuar com a manutenção dos privilégios que caracterizam a atual estrutura social
brasileira, pois ambas condicionam o enfrentamento da desigualdade e da pobreza à
retomada do crescimento econômico. É claro que o desenho de uma política
econômica que promova a retomada do crescimento também faz parte – e como! -
dessa surpreendente plataforma peemedebista. Mas isso só aparece bem depois, na
segunda metade do texto. A primeira é integralmente dedicada à inadiável necessidade
de redirecionar os atuais programas de combate à pobreza. Mesmo na hipótese de que
o crescimento econômico venha a permanecer tão medíocre quanto o atual, é
indispensável que os R$ 135 bilhões que o País gasta por ano em programas sociais
deixem de ser apropriados por grupos de alta renda, em vez de chegarem aos pobres e
miseráveis. Merecem destaque três exemplos que o documento considera
“paradigmáticos”. Pertencem ao quinto mais rico da população: a) 65% das
aposentadorias e pensões; b) 47% dos pacientes de clínicas privadas financiadas pelo
SUS; e c) 73% dos alunos das universidades públicas. Nenhum desses benefícios
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chega aos mais desvalidos, entre os quais 70% são negros, e 45% são crianças.
 
Além de não atingirem os alvos certos, os programas de combate à pobreza estão
dispersos por diferentes ministérios, o que gera ineficiências e sobreposições. Algumas
famílias participam de mais de um programa, enquanto outras não conseguem ter
acesso a qualquer deles. Para racionalizar sua implementação e reduzir seus custos, a
plataforma do PMDB propõe que todos sejam reunidos em um único Seguro Social
Universal, com o objetivo de garantir alguma renda a todo cidadão brasileiro que esteja
em situação de pobreza, mediante uma contrapartida pré-definida à sociedade. Propõe
também que ações de desenvolvimento local, estimuladas pelo Governo Federal em
parceria com Estados e Municípios, complementem e reforcem esse Seguro Social
Universal, seguindo o exemplo do “DLIS”, adotado pelo programa Comunidade
Solidária.
 
Mas o principal mérito do documento é que nada disso é apresentado como uma
estratégia capaz de atacar a verdadeira causa da pobreza: a falta de acesso a ativos
físicos e humanos que engendrem aumentos permanentes de renda. Ao contrário, essa
política considerada “estrutural” é a que viabiliza o acesso a tais ativos, principalmente à
educação e à saúde. E é aqui que surge o primeiro defeito sério do documento.  Mesmo
reconhecendo que o acesso à propriedade de ativos físicos é igualmente importante
para eliminar a pobreza, o assunto é tratado como se tudo se resumisse à falta de uma
definição mais clara dos direitos que facilitam o acesso dos pobres ao sistema formal
de crédito. “O ponto fundamental é que não existe crédito barato sem garantia
consistente. E as garantias são bens que podem ser utilizados como colateral em uma
relação entre credores e devedores e que podem ser facilmente executados em caso de
inadimplência. Sem isto, o crédito será caro e, para muitos, totalmente inacessível.”
 
Ora, não deixa de ser muito estranho que um documento que considera “essencial” o
combate à desigualdade possa ser tão omisso sobre a necessidade de políticas que
promovam incisivamente o acesso dos mais pobres a ativos físicos, particularmente às
várias formas de propriedade imobiliária. A omissão seria pouco relevante se a
distribuição da riqueza patrimonial fosse por estas plagas semelhante à que caracteriza
as democracias mais desenvolvidas, ou os tigres asiáticos, para não falar da China. Mas
o silêncio é inadmissível numa sociedade na qual as mais graves formas de
desigualdade estão sempre umbilicalmente presas a instituições herdadas de um sistema
de plantações escravistas que foi tardiamente abolido sem que tenha sido radicalmente
transformado.
 
Defeito igualmente imperdoável é a completa desconsideração dos problemas
relacionados ao ambiente natural e à dinâmica territorial do Brasil, como se nada
tivessem a ver com as desigualdades, a pobreza e o crescimento econômico. Até parece
que a enxuta intelectualidade do PMDB acredita que é perfeitamente possível
desenvolver o País (“tirar o atraso”) sem alterar, por exemplo: as disparidades
regionais, a brutal aglomeração da população em apenas 10% dos municípios, a
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concentração de poluentes, a generalizada falta de acesso a esgotamento sanitário e
água tratada, o arrocho financeiro dos 80% de municípios rurais, o desflorestamento, as
queimadas, ou a erosão da biodiversidade. Enfim, é lamentável que possa haver tanto
desprezo pelas bases físicas e ecossistêmicas do processo de desenvolvimento dentro
de um dos principais partidos políticos da nação que há dez anos foi a anfitriã dos 170
governos que tornaram definitivo o ideal da sustentabilidade. Pior: justamente quando a
mesma nação está prestes a lançar sua própria Agenda 21 e se prepara para ter grande
influência na “Rio+10”.
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