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1. INTRODUÇÃO*

1.1

Um fantasma e uma esperança

as abertas do continente
parecem, aí,

como face

teórica e política.
gum tempo

percorrem,

latinoamericano:

e

contraface

crise e democracia

Mais do que isso, parece

perversa:

em ação
de

acumuladas

da anarquia financeira

e pela expansão da barbárie

or o número, a complexidade

mocrático,

há al-

forma ten-

quanto maiores se fazem as privações,~

siedades e frustrações

que desaguam,

anárquicas,

pela recessão,

pelos frutos

e a heterogeneidade

social, ma~

das

demandas

no leito impreciso de um projeto de-

cujos horizontes

e mecanismos

de sustentação

cem pouco nítidos. Donde, por um lado, o surpreendente
so que galvaniza

o pensamento

e mobiliza

a opinião

defesa de um proje~o que jamais convencera
bi lizara as forças populares
FICHA

CATALOGRÂFICA

a

de uma mesma perplexidade

uma dinâmica que vem se consolidando

dencialmente

hoje, as vei-

pareconsen-

pública na

as elites nem sensi

latinoamericanas,

e, .de·outro,

incerteza que paira sobre os rumos futuros do continente,

a

con f un

dindo as expectativasdos atores e d.í
f í.cu.Lt.ando
a anâí.í.se
dos teóricos.

Fiori, José Luís
A crise do Estado desenvolvimentista no Brasil
uma hipótese preliminar.
-- Rio de Janeiro; UFRJ/Instituto de Economia
Industrial, 1986.
113 p.-- (Texto para Discussão; n9 88)

Nem por isso a razão crítica pode abdicar de sua tarefa. Pelo contrário,

se a desordem conjuntural

soes seguras, a crise, denunciando
'&

o fim de uma época, anuncia,

como pensava o filósofo, a hora vespertina
ro de Minerva.

O anoitecer viabiliza,e

em que voa o pássa-

a urgência

goroso esforço reflexivo sobre os conflitos
que explicam a cri ti cidade da conjuntura
sem dúvida, porém necessária.

impede previ-

e

impõe, um r~

as

tendências

real. Tarefa difícil,

Só ele pode esclarecer

as origens,

* Esse texto é parte de um ensaio contido na Tese de Doutoranento"Ccnjun

tura e ciclo na dinâmicade um Estado periférico",apresentadaem feve::
reiro ele1985 à Universid::tele
elesão Paulo.
.
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indicar

os obstáculos

complexa

e sinalizar

travessia,ainda

os caminhos
calidade

quando

de urna esperança

as direç5es

não possa

coletiva

da crise e se projeta,

possIveis

adivinhar

nem

que se alimenta

indevassável,

Donde

desta
impor

da radi-

pelos ~os

da

lismo e anarquismo,
na virada

guerra

se contemporânea
aspectos

de corno se conceitue

- destacando,

econômico-financeiros

tos polítiCO-ideológicos,

a natureza

da cri-

corno sua especificidade,

seus

e tecnológicos,

quando

claro que ela traz em seu bojo,
latitudes,

de urna crítica

anti estatismo
tenta,

surge

ses capitalistas,

tidamente

ram plantadas
senta,

tar social.

instituiç5es
Mobilizados

do Vietnã,

rente

operária

toritarismo

européia

o fim da guerra,

embutido

e das críticas

o

os pai

n~

que suas raIzes

f~

que,nos

no estado

Europa

e â repressão

sequências,

e de um reformismo

controle

da ação estatal,

pela

sim, mas também

intervencionista.

controle

redefiniu-se

'contra-tendências',

nas

fo-

funç5es

do

capitalismo

da crise

organizado"

democrático.

básico

planejado

e dos níveis

ca-

na prevençao

diretamente,

compatíveis' com as exigências

es-

que se propunha,no

de 1929; o Estado

o ativamento

das taxas. de lucro

às con-

de um socialismo

um socialismo

envolvendo-se,

conserva-

libertário

um "capitalismo

como instrumento

defini-

de

e
suas

na manútenção

de. investimento,

de emprego

e

consumo

da população.

Social.
Atropelando

decepção
apa-

das pela oposição

nova

consenso,

alinhavado

o fim do au

mocrata,e

apoiado

a

da prática

depois

das crises', mediante

fazendo-os

apatia

e norteamericana,

pitalista

as

embutidos

pela

Como é sabido,

do

via

-

aparentemente

socialismo

que

- pela

as novas

social-democrata

â frente,

daI

por cima das objeç5es

alcançar

depois

e social-democrata

de forma

feitas pelo

tatista

e ampliação

críti

liberal,

por ele previstas,

do bem es

do Estado

mas também
Oriental,e

anos ses-

nas revoltas

histórica

e intervencionistas

'real' da Europa

propunha

doras

as

nos anos se
todos

condensada

e concretude

com o socialismo

esquerda

a era do Estado

de recorte

da bem sucedida

ao autoritarismo

pela guerra

tiva,

dominante

e teórico

ê teorizadas

ali,

libera-

teses,derrotadas

e na organização-gestão

Encerrava-se

e, 'quando não, mais

progressista

expressâo

no coração

democráticas

da classe

em quase

essa é urna bandeira

Ali tornaram corpo

cas da New Left

apoio

no planejamento

juntos

foi a partir

econômico

fascista

pactuadas

parece
todas

Sim, porque

soviética,

monopolizado.

ao Estado.

e avança,

não se pode esquecer

sua máxima

ocorridas

radical

Est~do

suas velhas

ao estatismo

político,

aspec-

ou periféricos.

por um pensamento

encontrou

de 1968,

ganhando

se hoje

conservador,

-

ou ve~ acompanhada,em

analogamente

cêntricos

Sendo que,

não civilizatórios

nos anos sessenta,

como um vendaval,

os seus

mundial.

ram reprogramadas,

que renasceram

reivindicando

ideológico,

das experiências
Independente

afirmar

do século,contrárias

da primeira
no plano

força e da criatividade.

podemos

principais

forças

as objeções

liberal,
pelos

consolidou-se,assim,amplo
pensamentos

por uma sólida
sociais

polItico-ideológicas

keynesiano

e estável

e políticas,

aliança

cujo pacto

levant~
e

longo

e social-de
entre

as

sustentou

a-

4
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quela

transformação

calor de guerras

estatizante.

mundiais,

Consenso

uma grande

e pacto

crise

forjados

ao

..

econômico-finance~

vagamente

descentralizador~s

de um pensamento
ra e várias

experiências

fascistas,

luta pela sucessão

da hegemonia

acordo

trazia,

cristalização

institucional

no, os sindicatos
mento

de uma sociedade

estável

o Estado

nos anos 50/60,

dos países

operação

entraram

cent raí.s

Na verdade,

entre

o goveE

cia da intervenção

em crise,

ponta

alimentou

a

lí tica.

Donde"

crítica

ao estatismo,

utopia

com bem-estar

e

desta

bem sucedida

as novas

parecem

que o 'grande
alcançando,

certif~

acordo'

talvez,

exp~

e sua

o limi-

te de sua potencialidade.

e neo-libertiri~
crença

coletiva

alimentadas
na eficácia

preende,

entretanto,

liberais

proponham,

que

pelo descalabro
de uma nova

frente

da doutrina

gendarme,

desconhecendo

truturais

já ocorridas.

econômica

real,

solução

a esse quadro

pura e simplesmente,

monônicas

Mas chama

as críticas

contemporánea

clássica

divergem

Comission,

temas políticos,

da

paralela

'ingovernabilidade'

de vista

do ponto

pesadas

Ia capacidad

os neo
deci

do Estado-

para

cursos

de poder.

crisis

deI Estado

democracia
mónico

en el Estado,

que vinculaba

propostas

na
de su

como no famoso

rel~

crise

política

dos modernos

que posee

aparece,

como crisis

sociedad

da participação

p~

estaria

de procesarlas

en rigor,

ahora

demasiado
con sus re-

e explícitamente,la
como crisis

de

de un tipo de orden

y política

finalmente,

sua ter~
ser

"el Estado

implícita

sis-

tende'a

y de responsabilidades,

En ese sentido,
actual

p~

na definição

econômico,

de vista

de expectativas

histórico-es-

às

postulam,

sobrecargado

SUE

convergem

de 1975, que a

do ponto

autoritária

ele ~

da dominação

asfixiados pelo "excesso de democracia",
liberal

à eficá-

de sua superação.

se os primeiros

Lo que está en cuestion,

também,

à crise.

em sua essência,

radicalmente

e pela des-

âs teses

a respeito

o peso das modificações

a atenção,

idéias es
nem, tam-

em torno

de organização

lítica. Como bem o viu J. portantiero,

de crise

a volta

do Estado,

possíveis

resulta

sendo

tem girado

neo-liberal

estatista.

frente

se conservador,:,s,e anarquistas

da Trilateral

pêutica,

agigantam-se

formas

Assim,
tório

se o debate

e dos caminhos

coerentemente
Nesse momento,

das transformações,

alternativas

econômica

de cresci

e a inflação
j

dar conta

propostas

pelo surto

de massas,

de três décadas

o desemprego

perplexidade

novo

interventor:

corporativo

responsável

de consumo

não consegue

formular

as causas

depois

a recessã6,

car, a partir
eficaz

do pacto

de 1945, o

para todos.

Hoje,
riência,

que,

depois

angular,

e o capital

com paz social

liberdade

a Pax Americana,

como sua pedra

a

às suas velhas

inglesa.
pouco,

Consolidada

dos libertários,
que, preso

fenêmenos esses que marcaram a
tatistas,

violenta

socialista

de manera

Ia

hege-

democrática.

es Ia democracia,

no tan-

6

to el estado"

(.1984, p.IOI).

trás da pálida

desativação

o que se tem observado
rais no poder
mento

social

cipativas.
de apatia

7

Donde

compreenda-se

da intervenção

na prática

é o congelamento
e uma ativa

substituídas

que, por

econômica

conservadóra

de certos

desmobilização

do Estado,

dos

âmbitos

neo-libe-

socialismo
mais exíguo

e patrocinado,

extrapola
raízes

instead,

of the state whose
electorate

effectiveness

were to be seized

ry zeal. The state needs
tizens.It
sibility
consent

requires

would

impaired

taxpayers

to the fiction

legitimation
if

not active

citizens

in order

to lend

that the state

is based

upon

and that its action

are therefore

the

fit of participat~

and soldiers,

de inovar

crescente

cias desejadas,
va realidade

c~

encontrando

econômicas,

longa e eficaz

bal das relações

by an extended

occasional

pela

for the

be

que se faz tão

tem uma consistência

ideológico,

nas transformações

condi tion

as a necessary

num espaço

é a sua capacidade

entretanto,

o nevoeiro

la presença

ceases

premidos

suas ve-

estatistas.

to be an enomaly and

electorate

parecem
menor

A crise,

zidgs

appears,

quanto

lhas propostas

parti-

coletiva.

"'rhe apathetic

clássico

do relacion~

de organizações

por um estado,desejável

de-

vigência

do Estado

de produção
algumas,

do pacto

assegurando

e dominação.

gerada

verdadeiras

sociais e políticas

e inesperadas,

estrutural,

suas

que

real

prod~

corporativo,

e pe-

a reprodução

glo-

Entre

outras,

e consolidada

as

conseqüên-

nasceu

durante

uma

no

esses

50

anos de "estadolatria".

plau-

democratic

legitimate".cS.Wolin,

Diagnosticada,à
cia",

1980, p.9) ..

e, à esquerda,

cassez

direita,

como

de participação,

como de "excesso

"fiscal"

de democr~

de "legi~imidade"

essa crise do Estado.

ou de e!

na verdade.

ex-

de desenvolvimentn

ca-

'ic

plicita
Já os libertários
pos~os,
tizada

vendo"na

raiz da crise

das relações

paçao

cidadã

pliar

e renovar

sociais

propondo,

democrática

que propõe
do-as

estender

eficazes

aspectos

política,

e das formas

como decorrência,

os canais

da, mais do que isso,
prática

sublinham

de participação

a necessidade

em todos

democrática,

mais na camisa

est~

hoje,

se adequa

"democracias

ou aine

"participacionista

de deliberação

os níveis

que, não cabendo

liberais,

de am-

a teoria

e decisão,

essas

a social-democracia

sociais",

dade democrática.

são as relações

"

fundamente

reestruturadas

que, hoje,

aparecem

des corporações

o

passado

depois

e pelas

angular

estado-sociedade,
metade

pelos

estruturas

poderes

guerra

das

oonceitoda soci~

constituí-

do século

da segunda

Estados

estreitos

o próprio

como pedra

e na primeira

desafiadas

de força dos

aos moldes

que atinge

cidadania

das no século

fazen

e

Novidade

a

possíveis.

duas posições,

tampouco

realidade-viabilidade·âa

der.
Entre

num padrão

pitalista

de partici-

a necessidade

de repensar

à luz de uma proposta
as arenas

orgânicas

embutidas

0-

radicalmente

a burocratização

tendências

XX e

pr~

mundial,

locais,pelas

internacionalizadas

de

as

gran
po-

8
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Mais do que as perplexidades
confirmadas

as previsões

com relação

ao crescimento

públicas

e privadas,

Estando

certo

tration

merely

apolitical

mais pessimistas
e ao poder

de Weber

gives

quando

afirma

explicit

processes

which

e

das grandes

associadas a um estado

H. Kariel

dern government"

de Tocqueville,viram-se

apático

que:

are becoming

Michels,

ra dentro

da dos Executivos

das massas.

do-se,

adminis

dominance

characteristic

of

"responsabilidade

da vontade

petem

ombro

a ombro

para abrigar

o voto é, quase,
los estudos

burocracias,

ã sombra dos estados:

a hora e vegetam
estreitos

com as demais

ou nasceram

interesses

de uma opinião

co~

?ubstituído,
pública

amplamente

no interior

ficaram

em parte,

coletiva

dos interesses

ou perderam a s~

que se transnacionalizaram

uma peça de museu,

diários

cedo e hoje

Os parlamentos

dominantes

e
pe-

zação
berano

pela decisão

desta nova

processo

so~iales
mation

le rôle d'organizateur

e. de l'hegémonie,

de partis

ce qui va de pair

de pouvoir.

Ces partis,

tend

politique

bélicas,
Nacionais

conômico-financeiras

des classes

cidadãos

avec la transfor-

plus que lieux

construir

de fOE
"f

mulation

poli tique

ces sur la base
des organismes

et d' elaboration

de programmes
maintenant

tion avec des classes
tables

courrois

La légitimation
purement

e l'executif"

plus ou moins

sociales,

se déplace

constituent
des décision

vers les circuits

(médias) dominés

11978, p.255).

et. des allian

précis,

des liens effectives

de transmission

manipulatoires

des compromis

de

plus

passaram

a ser os

traços

outras,

Por o~
pela

e pela bi-polari-

as bases

que aparecem,

e militares

disputas

ao passar

econômicas

reais

muitas

do poder
vezes,

mundiais,

frente

às quais

fôlego, 'n áo

civis perderam

e políticas

eos

logrando

capaz de regular

as .relações econômicas

so

atuan-

numa teia de relações

uma nova institucionalidade

sob sua vontade,

civil pelas

que hoje está em crise.

erodiu

entre

e as sociedades

e da competição

e geri4

supr a-nacíq

nais.

que

répresenta-

désormais

da

pelas corporações,

de transformação,

das relações

das relações
de Estados

estatais

realidade

do como uma corporação,

donc ã monopoliser

mecanismos

do princípio

tecnocrática,

e na sociedade

dos executivos

transnacionalização

manipul~

de Poulantzas:"L'administration

ao arrepio

do indivíduo-cidadão

no mercado

tro lado, o mesmo

da.

Nas palavras

sobre os

democrática".

A substituição

partidários,

indiscut~

dos poderes·,dificultan-

da população

tomadas

pa-

mo-

(1983, p.252).

Os sistemas

transferiram-se

a preeminência

a divisão

o controle

de decisões

decisôrias

impondo-se

por sobre

ao máximo,

e conteúdos

of

arenas

das burocracias,

burocracias

"the Reagan

expression to the

As principais

des véri

de l'exécutif

...

plébiscitaires

et

par l'administration

(,

Dessa
ternas

do ponto

com a sociedade,

os demais

Estados

das democracias

ã paralisia
frente

forma,

tanto quanto

Nacionais,

sociais

de sua velha

aos interesses

de vista

a crise

aparece,

das relações
do Estado

hoje,

sociedade

e estruturas

de suas relações
externas

com

capitalista

e

estreitamente

civil e à

in-

sua

associada
impotência

transnacionalizadas.
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Os mesmos
crescimento
sucedido

fatores,

nesse

com estabilidade

da hegemonia

11

sentido,

e paz social

norteamericana

que viabilizaram

durante

parecem

o

Se a América

o periodo bem

ser, assim,

tirio"

os

Latina

de Poulantzas,

seus traços

não conheceu

absorveu

internos,

através

o "estatismo

"precocemente"

quase

de um autoritarismo

autor~

todos

os

militar

ex-

e de bem estar

viv~

'1'.'.•. ,

responsáveis
estados

dinárnicos pela

capitalistas

midos,

centrais,

como causa e efeito,

formações,

os Estados,

te externa

em busca

no plano

interno,

o ataque

safio

e a radicalidade

front~l

trans-

~I ~

plicito,

sem ter a contraparte

da pelos

paises

quando,

europeus.

na fr~

mocritica

mundial,

enquanto

sofrem,

também

sinte-

no aos constrangimentos

do de-

cada pela recessão,

que tentam

a profundidade
pelos

Estados

ter a mesma

os sofrimentos

Sociais

força,

e afasta

o

.

aparece

é global,

uma profunda

nem

reunindo

mica

da crise.

ao fracasso

rios grupos

os efeitos

externos

em geral.

ponsabilidade

se

do ciclo

do estatismo

a urna crise que

industrial
similar,

das idéias,

a associação

do autori tarismo,

agrava

liberal-de

e pelo desemprego,

Donde

de acordo

frente

em uma desordem

pela inflação

estejam

a questão

de salvação

"crise de representação"

e das instituições

fantasma

sentido

de uma institucionalidade

tábua

corno

democritica

Neste

ali, a proposição

batalham

da crise vivida

que mitiga

atual.Pr~

por aquelas

de forças

não parece

dos

central,

desestatizantes

democrático

ser a esperança

conjuntura

a um só tempo,

de uma nova ordem

em suas ideologias

o projeto

na critica

no capitalismo

tizar

Ali,

crise político-institucional

inteE
mar-

somados

a

dos partidos

,da crise

econ2

sem que, errtre t.ant o ; os vá-

sobre

a cota diferencial

e do autoritarismo

de res-

na produção

do

descalabro.
1.2

A crise da ,periferia

creve-se

nesse

como alhures,

movimento

caso,

cida pela
sessenta

Com a diferença

a critica

luta contra

do Estado

novas

da ordem

contudo,

coligadas
funções

Frente

mundial.Ali,

crescente

aparece

ins

o

ficiados

entretanto,deque,

confundida

dominante

ou obscure-

nas décadas

~

não consegue
as p!ofundas
em torno

do Es t ado,

esconder,

por detrás

divergências

à avaliação

com os governosmi-

que

e definição

do consen-

dividem
das velhas

as
e

desestatização

consumidor
ordem

idéias

~nquanto

vão do keynesianismo
repensar

ainda

ção estatal.

de ideologia

neo-libe

vezes

longamente

bene-

e pelo autoritarismo,

aferra-se,

ago-

a partir

da economia

nascer

sua defesa,

desenvolindividuo
de

uma

do autoritarismo.

em seus vários

ao socialismo;

outrora

do

organizadores

das cinzas

progressista,
de esquerda

dos países

e reafirmação

como principios

que deveri

o pensamento

local

muitas

hegemónicas

e do mercado

econômica

a versão

interesses,

pelo estatismo

ra, às mesmas
vidos:

de

..
de descontentamentos

a isso,

ral, instrumentando

problema

e setenta.

so democratizante,
forças

latinoamericana

fundamental,

o autoritarismo

A confluência
litares,

de reorganização

coloca~se, com insisténcia

da desestatização.
nesse

capitalista

não

intransigente,

matizes,que
conseguiu
da interven

12
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Põe-se, assim, de forma peculiar
a relação entre desestatização

na América Latina,

e democracia,

ela o velho debate em torno à dispensabilidade
estatal na promoção do desenvolvimento
os

- desde sua origem oligopolizados

e, em torno à viabilidade

guido pelos países que alavancaram, pioneiros, o desenvolvimen

recolocando-se com

to capitalista industrial.

da intervenção

'.

tardi-

de capitalismos

e internacionalizados

comando de sociedades altamente heterogêneas,

quisa dos

estáveis

no

~ragmentadas

e

de regimes democráticos

Mas ainda estava longe de qualquer conclusão

-t-'

que buscaram nas "determinações

estruturais

a pesda

de-

pendência" as raízes explicativas da necessidade histórica das
ditaduras, fascismos ou autoritarismos-burocráticos,

excludentes.

corno for

mas ,políticas a serem assumidas pela dominação burguesa na tr~
formação industrial dos países situados na periferia do siste-

Nesse sentido, uma vez mais desafiada por essa velha

ma capitalista mundial. Assim, com o simplismo dos que divisa-

incógnita, a reflexão política, que ~té bem pouco gastava o m~

varo no socialismo a única alternativa

lhor dos seus esforços tentanto compreender as raízes e a nat~

cano, assim, com a visão determinista dos que viram no burocr~

reza dos autoritarismos-burocráticos,

tismo-autoritário

desloca o eixo

de

suas

preocupações,

querendo entender agora as raízes, a

natureza e

a viabilidade

da t~ansição democrática e das propostas desesta

aprofundamento

ao fascismo latinoarneri-

o regime político necessário em uma fase

da industrialização

pós-substituição

ções. Assim, finalmente, com os que, obsessionados

de

de import~
com a vira-

da política dos anos 60/70 na Amêrica Latina e, em particular,

tizantes.

com o crescimento industrial ocorridó no Brasil e no
Já vai

longe o tempo em que o "wishful thinking" de

algumas teorias do desenvolvimento
respondência

fez crer na necessãria

construIram o conceito de "revoluções burguesas retardatárias ",

cor-

nas quais dar-se-Ia urna "forte associação racional entre o de-

entre crescimento eco~ômico e pluralismo polític~

Também já ficaram para trás, há muito, as ilusórias

previsões

daqueles outros que, ortodoxos, esperavam testemunhar,
ses perifêricos,

revoluções democráticas

a certeza de

que os caminhos econômicos e políticos, trilhados pelo
subdesenvolvido,

não coincidiriam

,

capitalista e autocracia"

(F. Fernandez,

1976,

p.292); ou ainda, o de "revolucion burguesa de los países
pendientes"

como sendo o "processo

y

el dislocamento

de-

en le blo

que de poder de los antiguosgrupos nacionalistasburguesespopulistas,que

..,

'fuaronsustituidospor Ia burguesiainternacionalizada
y por el tecnocratí.siro civil y militar" (F.H. Cardoso,19B1, p. 234).

nacionais e autônomas.

Com o passar dos anos, fez-se consenso

~

e

culminassem o processo de expansão do poder burguês, pelo fôl~
go de industrializações

senvolvimento

nos pai

que acompanhassem

México,

mundo

com o percurso 'original

se-

Abdicara-se das ilusões desenvolvimentistas

e rejei-

tara-se a concepção eurocêntrica que postulava uma associação,
necessária, entre as transformações

sociais promovidas pelo de

14
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senvolvimento

capitalista

e as transformações

políticas

condutico latinoamericano

centes

a regimes

políticos

democrático-liberais.

Mas, não

autoritárias"
conseguira

ainda

hi'storicamente
,regimes

demonstrar,

evidenciada,

autoritários,

como

de forma teoricamente
o caráter

geral

forma obrigada

clara,

e

e específico

do estado

periférico,

ou em alguma

fase precisa

.,.',

dos

burgués

anos 50,0 próprio

compreendera-se

ritmo

já

de seu desen

que,a

do desenvolvimento,

partir

.

".

dos

nos vários

chamado

a pensar

e sobre

a viabilidade

acabara

produzindo

sobre

diferenciados.

fazia-se

1.3

Nesse

qualquer

generalização

sobre

contexto

sobre

usando

desenvolvimento

como evidência

de uma periferia

latinoamericana

a comparação

que

possível

já se

esse pano de fundo,

marcado

pelas

incertezas

teóricas

anos

crise mundial

e políticas,

refratou,

de então,

vivida

pel~ capitalismo

a partir

sobre

ênfase,

às dificuldades

de compreender

e tendências

proposta,
vividas

vitalidade

e desigual,
inusitada,a

desestatizante

desenhadas

a paE

do estatismo
no

Brasil.

os termos
o debate

como solução

a partir

indusUma aná

eminentemen-

sobre

a desest~

mágica

para

as di-

sociedade
superar

que,

desde

emergente,

dentro

impulsionavam,
vontade

os Velhos

mas que,

enfoques

para i~

teórico-m~

a investigação

sobre

os Es-

"periféricos"

latinoamericanos.

Assim,

com os estudos ~

sobre

formas

e dimensões

do "setor público",

prisi2

,neiros, muitas

vezes,

de uma visão

desta

mas,

formal,

onde

todas

as especificidades,

envoltas

por um mesmo

"in-

sobretudq

Amêrica

de quase

excessivamente

inconclusa,

Latina

simultaneamente,com

democrática

brasileira,

de 1980. Somava-se,

de uma reflexão

a crise

pela

que norte aram atê hoje

todos

uma

que aparece

como característica

genêr~

lo>

históricas

sobre

moderno.

Assim,

com as

as transformações

macro-interpretações

políticas

vividas

pela Amê-

e o
rica Latina,

projeto

atual

sucedido,

criticamente,

por alguns,

necessário

ca do capitalismo
fragmentada

da crise

a especificidade

repor,

,'tervencionismo" estatal
as forças

algu-

dos

naufragam
a necessidade

ensaio:

diferenci-

~
a partir

a natureza

com que se tem travado

considera

parativos

70 e, com particular

o teor deste

e
tados

a

almente,

increve-se

ali onde foi melhor

todológicos
perplexidades

estatisrno

formas,de

de análise.

50,

pelas

por variadas

desintegraficuldades

Sobre

socieda-

entre
tização,

ra como unidade

nessas

econ~
te ideológicos

países

democráticos

cada vez ma-

lise que se propõe
mico e autoritarismo,

dos anseios

desestatizantes

a!
trializante,

is difícil

dos projetos

viu-se

países

de sdob r amerrt os industriais

De tal forma,que

desindustrializantes,

as razões

marcadas

tir de uma análise
tamente

"industrializações

autoritário.

mas hipóteses
do continente,

as

no

volvimento.

Paralelamente

explicar

e os autoritarismos

des historicamente
capitalismo

lograsse

se

prisioneiras

essas,

em geral,

de econamici&ocs pou-

de muitos.
co convincentes,
co sólidas.

Como conseqüência,

muito

antes que o pensamento

crí-

ou de politicismos

com bases

es t rut ura s po~
í
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No Brasil,
a partir

dos anos 20/30,

dustrialização

e na gestão

conformaram-se

apresentando,

que tiveram
caminharam

Donde,

zantes

deve passar,

ra analítica
mentou-se
ciedade

inevitavelmente,

daquela

trajetória

brasileira.

de acumulação

que repuseram

e seu formato

desenvolvimento
sileira.

politizado,

industrial

Uma acumulação

que

lutas permanentes

entre

capitais,

e classes

regiões

dir a afirmação
vel.

a crise

e so-

da qual

e o autori tarismo

transitórias

de um

empurrado

a cada momento,' o
decisivas

no

da SOCiedade

bra-

objeto

e heterogêneos

suficientemente

fortes

política, e econômica da supremacia

e solução

de

interesses de
para

impe-

inquestioná-

como frações

Donde,

impedindo

f

protegeu

também

tatal

e as normas,

zação

insatisfeitos,
dos vários

frente

e de uma

in-

a

e mercantis

soespebaixa

a heterogeneidade,

pela

político,

aos

o Esta

desiguais",que,

estabeleceu

à mon~

limites

de equalização

obri

Compreendendo-se,a

pelo

controle

tanto

dos setores

fator explicativo

pactos

hete

de

económico

da batalha

para

e agrárias

"igual

tir daí, a importância

"anti-estatal"

o pacto

e permitiu

financeiras

e dos lucros.

sobre o dinheiro

hipótese,

e repactuamento

o movimento

crono

í

empurrou

industriais

um tratamento

ocorri-

econômicas e socialmente

ao reproduzir-se

a acumulação,

daqueles

de um crescimento

e órbitas

brasileiro,

de s í.m Lí tudes

nossa

equipotentes,

do te.E§ dado sempre

amente

soci-

forças

conflito

insatisfação

processo

por lutas

como presenças

se fez, assim,

pe-

segundo

propulsor

gada das produtividades

na s.o-

a despeito

via de um permanente

polização,

sed~

assumidas

assim

so impulsionou

e desestati

através

e na modernização

os vários

corrigí-

múltiplas

no caso

distintos

que, paradoxalmente,

produtividade.

tendê~

No Brasil,

de frações

culativas,

e que ,e~

centrais,

como agente

brevivência

do Estado,

efeitos

mas politicamente

dustrialização

regula-

atual

democráticas

e confirmaram,

autoritário

o Estado

vem

de inequívocas

entre

rogêneas,

",'

portanto,

e implementação

mas como cristalização

fortemente

ais e políticas

políticas,

histórica

Não como formas

extremamente

e produziu

e formais.

horizontal

por uma cuidadosa relei t!:!

es.t rut.ura Lment.e o estatismo

lo "intervencionismo",

Estado

das propostas

que

cuja reprodução

sobre

lógicas

traje-

uma racionalidade

funções

a presença

dos nos capitalismos

relações

que, a despe~

nem facilmente

discussão

cumpriu

da in-

é de que, nessa

progressiva

não descartáveis

possível

das

Por isso,

ocupou,

no comando

social

formas

de imposição

uma adequada

bre ~ eficácia

possuem

Decisões

a materialização

o Estado

e instituições

das décadas,

poder

cias de longo prazo,
veis.

hipótese

recorrentes.

grande

central

de força e decisões

através

res e fortemente

Nossa

anárquica,

correlações

sabido;

da reprodução

estruturas

to de sua aparência
consagra

uma posição

e dominação.

de produção
tória,

como é por demais

quanto

e

par-

do arbítrio
a

es

permaDente

interesses transitori

da periódica

instabil~

e institucionalidades

definidas

atra-

essencial

de acumulação,e~

vés do tempo.

••

Como elemento
contramos

um movimento

dor" e só parcialmente
em alguns momentos,
la ação de um Estado
mento

perpassado

dessa

de valorização
concentrador,

a heterogeneidade
que,

forma

que avança

o que reproduz
estrutural

como conseqüência,

por conflitos

entre

"desigualiz~

grupos

e

agrava,

assegurada

vê-se

a todo

de interesse

p~
moque
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alicerçam suas forças no controle de parte de. seu aparelho in~
2. CICLO E CRISE
titucional. Aqui radicando a contradição que faz do crescimento econômico estatalmente

conduzido uma

compulsão inevitável,
Alguns intérpretes acreditam que a soc edade e o Es-

2.1

mas que, também, estabelece os limites reais do

.••,

poder e da tão

í

1(',

tado

latin~mericanos

viveram dinâmicas e momentos de inflexão

comentada autonomia do Estado Brasileiro.
relativamente
Nessa perspectiva,
cente. E são os resultados,

vimos pensando nossa histôria
absolutamente

preliminares,

..•

re

bre a "dependência e o desenvolvimento

dos Nacionais

econômico, as lutas político-ideol§

as diferenciadas

cionar os problemas dos sucessivos regimes políticos instalados

tipologia

periodicamente

sas ou de compromissQs

q~e se move, em nosso entender, num

cicIe entrecortado

por vários períodos ou entreciclos visíveis

na reestruturação

as sociedades e os Estados

locais mantinham o controle dos

sistemas

Assim mesmo, respeitada essa diferença de situações,

~
estrutural desse ciclo

segundo nossa hipôtese, as principais

s , Conde sua

nomias de enclave.

longo

permanente do prôprio "Estado.

No travejamento

clássica, diferenciando

me t r ôpo Le

anteri-

nacionais de produção, e aquelas outras definidas por suas eco

instáveis -, os traços de uma estrutura

político-econômica

em função das relações estabelecidas,

onde as oligarquias

- através de decisões vitorio-

Est~

as quais seguiram trajetôri-

ormente, entre as economias coloniais e as

as conjunt~

ras críticas nas quais, desde a primeira guerra mundial, foram
se redesenhando,

Latina", mo~

significaram uma reordenação político-econômica

das sociedades latino-americanas,

gicas e a expansão ativa do apare+ho do Estado. Sem poder eq~~

no país, tentamos,de qualquer maneira, identificar

na Amê r í.ca

traram como a ruptura do pacto colonial e a formação dos

contemporâneo,vendo cano se entrelaçam,num mesmo e peculiarprocesso de
o"crescimento

até a criSE dos anos 30. F.H.

Cardoso e E. Faletto, contudo, em seu bem conhecido trabalhoso"

li-

nhas centraisda dinâmicacíclicado tempo pol.It.í.co-econômí.cc
brasileiro

valorização,

de

suas economias e da ordenação de suas dominações políticas,de~
de os processos de independência

dessa

reflexãoque apresentamosneste ensaio.Nele tentamosesboçaral~as

homogêneos, do ponto de vista da estruturação

ria seguido uma trajetôria comum, com aqueles que, na

escondem-se,

raízes e tendências

crise atual e, com elas, o dado de realidade obscurecido
nevoeiro ideológico que encobre o debate sobre a

desestatiza-

te-

manuten

çao do sistema local de controle do sistema produtivo exporta-

da
pelo

na hora da ruptura do pacto colonial, o Estado brasileiro

'f

"

dor, herdado da colônia, lograram organizar alianças políticas
~nternas que, confederando os vários grupos sociais e

regio-

ção. E, talvez, mais importante do que isso, aninhe-se tambêm,

nais da antiga colônia; conseguiu definir as fronteiras e esta

nos mecanismos

entrôpicosdeste

bilizar

democratizante

que hoje alimenta, parcialmente,

sonhar do povo brasileiro.

ciclo,a força maior do projeto
a capacidade de

uma forma, relativamente

eficaz, de dominação, que as-

segurava suas relações com o exterior.

20

'Nessa perspectiva,
de

a trajetória

leiro,

a qual,

seguida
em nosso

tre 1820 e 1870,
cil movimento
pério,

pelas

na formação
entender,

de centralização

Nesse

movimento,

inumeráveis

,tudo, pela

pelas

sua impoténcia

dra angular

solidar-se

do século

ça de sua Guarda

N~cional,

estabilizar

cludente,

porém

frente

ao problema

mas,

sobrep~

lograda

conseguiu

,

co~

apoiado

mais do que na forPodendo,

a

partir

de

de funcioname~

parlamentar

..

extremamente

,

dos Republicanos

ex

de setenta,
portação
balho,

quando

a inserção

brasileira

no sistema

hegemonizado

conteste

pela

fim da Guerra
meiro

plano,

onde

força

ascendente

aliaram,
do café,

industrial,

ta pela Abolição

a partir

parlamentarismo

Inglaterra,

cia de forças
eliminando,

trazia

tingia

aí

sociais

e politicas,

tralização
guerra

mundial,

e às pressões,

comercial

da escravidão.

e financeira,
A própria

da pau-

Paralelamente,
a esse mesmo

o
pr~

à

suas espadas

agora

irrecusáveis,da

hegemônica

utilização

paulistas,
dominantes

capitalistas .

cente população

urbana

na luda

mão-

Estado

entre

regras
poder

condensado

de organização
estatal

cas econômicas.

sociais

pelo

nacio-

Império. A-

a

até

forças
de descen
primeira

a ascensão

- aí incluida

e que-

à dicotomia

da dominação

en-

defini-

politica.

liderados

por

As-

Deodoro
do

o fortalecimento
necessárias,

que propunha

politico-ideológica
das várias
seguidas

suas

a
ao

de 189l.

em torno

instâncias
pe~as

e

o respeito

inseri to na Constituição

e às linhas a serem

uma cres-

na luta pela

de reformas

em particular,

e gestão

a escravidão,

que se fez decisivo, entre 1889

jacobinamente,

na disputa

à convergé~

das novas

seu sucesso,

os militares,

como instrumento

paulista,

tradi-

heterodoxo

pelo longo periodo

sustentação

~spiri to "liberal-federativo"
Conflito

a as censâo

Momento

Parti-

de integração

alinhavada

- enfrentaram-se

defendendo,

central

oligarquia

de

aboliram

que já não se submetia

e escravos

do

decisivamente

que se estenderá

forças

os

bi-partidário

básico

política

momento

regu:ar

que, em 1888,

estatal

as novas

e F. Peixoto,

plano

contribuem

inglesa.

de tra
in-

funcionamento

decisivo,

e 1898, quando

mesmo

o sistema

acompanhando,em

internacional

progressivamente,

propriamente

nesse

responsáveis

do poder

sim, com o conflito

a ascensão

p~lo

seu momento

de ex-

os militares

de produção

sociais

nal e de sustentaçãoda ordem

da agricultura

brasileira.

das relações

de uma só vez, o fator

ção dos parâmetros

ao primeiro

cafeicultores

rompendo

e propostas

década

viabilizou

1870, pelos

nascem

imperial,

da

de divisão

e da politica

do paraguai

lenta,

periférica

do café e dos cafeicultores

ta de exportações

poténcia

de forma

que,

responsável

da da hegemonia

e duradouro.

erodida,

de relações

Como é sabido,

tre senhores
Solidez

desde

o solapamento

e o nascimento

cional,

T~

imperial.

unidade

as suas regras

politico

marcado

de 1830, o fez

da escravidão,

já anunciava

do Im-

da escravidão,

se o Império

assalariada,

de um difi

foi

central,

da surpreendente

a partir

que, en-

do café e do

o poder

do poder

e regulamentar

sólido

contra

de-obra

brasi

a consolidação

da "anarquia"

recém-criada.

to, na forma de um regime

através

local dos senhores

XIX. Assim,

incondicional

Nacional'

uma trilha

forças

progressivamente,

em sua defesa

do Estado

do poder,

locais

no entendimento

já, em meados

grau de qene ra lí.da

permitiu,

o periodo

rebeliões

algum

percorre

aproximadamente,

das elas derrotadas

1850,

ganharia

sustentado, na autonomia

açGcar.

21

locais

às
do

políti-
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sileira,
tê-Ias
As dificuldades

dos militares

no combate

às revoltas

assumia-se

conscientemente

e reproduzí-las,

de territorial

a decisão

coletiva

de man-

como única

forma

de assegurar

nacional.

Mesmo

que essa unidade

do espaço

a unidanao

'u~
ocorridas

no'Sul

enfraqueceu

do país e mais

a sua proposta

dade da própria
afirmação

para a hegemonia
Somente

depois

proclamação
formação

por fim, um pacto

mula

pela qual,

garquias,
minação
quando

lograva-se,
avalizada

obedecidas

premacia

das demais
e dirigidas

mos do acordo
res locais

atuação.
vidas

de Campos

porém

pacto

setores

os demais
baixa

setores

de exportação

e compromisso
brasil~ira,

político-econômica

oli-

de sua d~
estável,
a su-

Vários
ram no solapamento
dos autores
sucesso

a partir

as diferenças

mas, pela primeira

excluir

o latifúndio

de

repu-

decisivamente

econômicos

a

trajetória

capitalista.

nício

de uma nova etapa

econômica

por um continuado

o qual,

apropriado

derados

e do poder

pela

oligárquico.

A maioria

os anos vinte

1930 e 1937,
e política

movimento
instância

necessária

convergi-

e 'tendo

de 1929, na forma de um dis-

que, eptre

marcada

ter-

durante

intra-oligárquico

leira,

Nos

e sociológicos,

do pacto

atuando

relativo

consagrou

da história

o ibras~

de cen~ralização
central

o esvaziamento

do

do Estado,

te

dos estados

fe

de seus governadores.

os pode-

segundo

regras

de influência

económicas

sem

toda a história

sídio

ve corno contrapartida

áreas

dos gr~

que atravessaria

da crise mundial

autono-

mutuamente,

contu-

de con

da eficácia

com ampla

portanto,

p~

urna regra básica

os distingue

governadores,

Salles,

e

aqui,

fatores,

poder,

por Campos

econômico

impor o predomínio

de seu deserivolvimento

Estados

central.

a he-

O fundamental,

nem, tampouco,

condicionando

dos vários

ao governo

reforçasse

do Centro-Sul,

Definia-se,

através

frente

logrado

capitalistas

produtividade.

vivência

hegemônicos.

foi haver

pos agro-exportadores

blicana
,

a fÓE

que reconhecia
o poder

do, daquele

e, mais do que isso,

era 'necessária para o desempenho

dos próprios

dis-

das várias

frágil,

pacto

em suas respectivas

cada região

Salles,

uma estabilização

lítico

integração

emerge~

e descobria-se

federativa

se sustentavam

Reconhecia-se

entre

ao novo Estado

mas preservava

recortadas

de forma

eminentemente

foi que viabilizou-se

central

daquele

e Minas,

propiciado

de não intervenção

que eram

civil

assim mesmo,

as regras

e central

qUe representasse,

a autonomia

e financeira

ao café.

na

por seus próprios

mia política

dela,

de F. Glicério

a tutela militar,

oligarquias,

ligados

a

e após o fracasso

por u~ Estado

de S. Paulo

para

gerar

terogeneidade,

à

governadores"

mantida

legitimi-

que sucederam

e ciientelistas,

na prática,

pudesse

instabilidade

de oligarquias

dos

Canudos,

e dentro

agro-mercantis

de sustentação

te. Ccm a "política

oligárquica

Republicano

dispersas

pensava-se,

aí, as portas

dos dez anos,de

os interesses

localistas,

Abriram-se

dos interesses

de um Partido

nacional,

erodindo,a

da supremacia

da República,

na luta contra

centralizante,

instituição.

inconteste

tarde,

e de poder

vez na'história

e

Naquele
çõe.s oligárquicas

ha-

de maior

bra

postas

período

a Aliança

secundárias

participação

transformadas,

Liberal,que

e populações

congregava

urbanas

frã

desejosas

polític.a, foi vitoriosa. mas viu suas pr~
rapidamente,

em seu exato

oposto,aoabrir

d
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portas

para o avanço

não autoritárias,
neira

confusa

no conteúdo

das velhas

propugnadas

pelo

teses

centralizantes,

desde há muito,

jacobinismo

dos movimentos

25

militar,

ainda que,

repostas

minação,

quando

ca do Capital.

de m~

na forma

imbutidas,

Ou ainda,

tos das estruturas

e

tenentistas.

processo

".

ambas,

em outras

econômicas

de reprodução

mente

aqui,

onde avolumam-se

bre as raízes
cesso,

através

do qual ..
abriu
induzida

processo,

o papel

tanto

do Estado,

riadores
conseguiu

caminhos

para uma

quanto

desde

parece-nos

várias "dimensões,

dinámica

interpretação

análise

conjunta

"ir, a partir

tenta

sugerir,

daqueles

esclarecer,

e limites

daquele

mentista,

peça

daí, a periodização

a partir

que ficou

central

consagrados

daí, sobretudo

nas

p~

várias

e

brasileiro.

a origem, vigência

como o Estado

do que chamamos

de um só

viabilizado

pelo Estado

conhecido

Com essa perspectiva

dos hist~
não

servações

se

Çie padrão

artic~

plificando

conjuntamente

a par-

da história

factual.

suas raí-

les ângulos

e momentos

assim,

decisões

esquematicamente,

e abstraindo,

desenvolvi

"politizado

tentando

reconstru-

feita

de no~

limitamos

Concentramos,

ponto

guerra

preliminarmente,
assim,

estruturais
de vista,

brasileiro,

nossa

ciclo,

impulsionado

homogeniza

por uma tendéncia

tente,

ainda que contraditória,

ob-

mundial,

sim-

caminhos

atenção

naque-

ou" são geradas

responsáveis

recortando-o

nossas

os sinuosos

em que se explicitam

e as inflexões

tempo histórico

uma

em mente,

posterior "à primeira

ao período

que,

global

tradicionalmente

no contexto

do capital,

assumidos

os movime~

de acumulação".

e suas crises.

fen6menos,

políticos

formas ou regimes

to que, do nosso
Nossa

e políticas

pensar

"históri-

e, sobretudo,

até hoje,

esclarecendo,

suas contradições

pro-

estatais.Se

a atenção

que,

as explique

implicações,

zes, suas tendéncias,

e iniciativas

sempre,

e do

Tentando

so-

industrializa-

a indus.trialização

atrairam,

tir de suas mútuas

momento

sucessivas

exata

conflitivas

desse

dar conta da verdadeira

lando essas

começam

natureza

pela decisão

e dos politólogos,

análise

as interpretações

e a verdadeira

ção fortemente
aquele

e nossa

e na realidade

palavra~,

e acumulação

las lutas e compromissos
Nossas "divergências

no conceito

as

pelo movimen-

estruturalmente

na forma de um

o

longo

que se desdobra," consis-

entre

a 9rimeira

mun-

guerra

~"

sa história
nas,

republicana.

a linha

central

Através

do movimento

30,alcançou

nossos

que explica

a sua necessidade,

tes, a partir

luz daquele
cessidade

dias.

Localizar

de sua própria

as transformações

do Estado

"enfoque

de pensar

dela queremos

teórico

localizar,

que "irrompendo
a contradição

a sua dinámica
expansão.

Observar,

a economia

no qual

e a política

20/

limi-

em particula4
econômica,
sugerimos

Segundo

y

fundamental

e os seus

e a sua intervenção
possível",

nos anos

dial e a crise dos anos 70/80.

ap~

à
a ne

como "formas de do-

ríodo

de sessenta

o ponto

anos esteve

tração

e centralização

guindo

uma direção

Essa
mente

de vista

marcado

do poder

exatamente

à ampliação

contrária

do papel

análise,

por uma notória

ao nível

concentração-centralização,
ligada

de nossa

centrai

esse

pe-

concen-

do Estado,

s~

a do período

anterior.

por sua vez, esteve

estreita-

econômico

cumprido

pelo Esta

26
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do, na regulação

e condução

da acumulação.

Intervenção

essa re~
veis as contradições

ponsável

pelo

aumento

continuado

da burocracia

estatal

e,

ra, apontarão
particular,
mento

de seu aparelho

econômico,

de urna tecnoburocracia

to particularmente,

dando

lugar

de sua face produtiva.

para novas

de todos

esses

fatores

aparece

autoritária

são construída

na organização

em torno

às várias

do sistema

frações

mento,

o limite de urna forma peculiar

numa

forte

do interesse

político,e

anunciar-se

"autonomia"

organizador

desse

da classe

dominante,

dominantes

e é consensual

ôbvio
sobre

o período.

nas análises

de explicar,
se imbricaram

A questão,

entender,

em novos

durante

aquele

que reputamos

questão.

Cinco

cujo espírito,

conjunturas

de forma mais

cisões

nesse

corno a~ão,

e localizamos

cinco

fundamentais

na re~

de crise onde,
nítida,

que, vitoriosas
e contribuiram

e as tendências
sentido,

responsáveis

a "política

Por outro

crises

nos

anos

político-inst~
de um com-

instáncia,

manteve-se

o, me~

A crise

dos

a-

perspectiva,

vem representar

urn~

momento,

sendo question~das

as regras

e

espírito

dos pactos

anteriores.

esses

tante

de urbanização

a definir

de seu movimento.

dentro
lado,

anos,

o avanço

permanente

acompanhado

ê excusado

repetir,

a

de um processo~

do crescimento

de novos

seto-

eM no~

confli-

da classe

operária

e de uma massa

de desempregados

1.

')

da marginalidade

reunidos
urbana.

no fenômeno

que muitos

Se o processo

já estudaraw,

foi constante,

é

óbvio

variou

atra

os paráNelas

conflitos

delas,

sessenta

as definições

nos vários

os constrangimentos,

pelo que, desde

fut~ra.

e, a pa r t.í r daí,

dos governadores".

onde estão

e

se gesta

sobre

a dinámica

da luta política

se
vês do tempo.

No essencial,

entretanto,

ele foi re~ável

por

deum.conjunto

de reivindicações,

postas

e

repostas

a cada mome~

c~
to, em torno

mo a necessidade

aos

as reformulações

em última

to e último

que seu impacto

condensam,

ocor re, de fato, em torno

sucessivas

nessa

e semi-empregados
das decisões

mundial

nos setenta/Oitenta,

res médios,
se explicitam

estruturais

e

a acumu-

Ç.

metros

oligárquico

e

cada nova oportunidade,

tos, se impuseram

do pacto

ciclo.

político-econômicos

e redefinições

mo-

e segundo~,

das lutas que moveram

investigamos

so entender,

seu principal

corno 'esses

de forma necessária

.Com esse objetivo,

daquela

a ruptura

termos,

conflito

Durante

posta

capi-

e propulsor.

e financeiras,anunciarão

o prôprio

momentos

do

entreta~

do que já é consenso,

corno já dissemos,

en t r ôp í.ca , a partir

lação capitalista

de valorização

desenvolvimentista,

cinqilenta e sessenta,

mo que lastreou

ma tendência

do seu des'dobra-

e
promisso

to, para nôs, não está na reafirmação

fenômenos

possível

na con-

tucionais

vários

limite

Esta-

trinta,

sim na necessidade

en-

comum.

isso parece

interpretações

a

na il~

anos do primeiro

Tudo

para

pro-

sua reconfecção
dução

e, no long,o prazo,

que parece

Em nosso
do, com relação

futu-

Por fim, a ação con

associada

a uma suposta

crises

tropia

mento
pensão

necessidade

e, mui
tal, que teve no Estado

junta

dessa

ao apareci-

à gestão da máquina

ligada

que, no movimento

em

à expansão

do espaço

de participação

política

e à

já ali, são perceptínecessidade

de uma melhor

distribuição

da riqueza

nacional.

Es
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se adensamento
social,
9rupos

aberta

res médios
centes
CO;;)

todo o tempo,

o

dirigentes,

litica

e comp Iéx

das necessidades

colocou

das massas,

t caçôes

problema

das grandes

cidades.

por sua vez,enfrentaram-se

e concentradores

dos em altos
vastos

índices

bolsões

do interior

de miséria

do país

baixos

absoluta,

e na periferia

PQ

,..

reunidos

forças

pactuadas

padrão

de desenvolvimento

salariais

vés de todo o período,

da de baixo

e

e pela

rias frações
deram,

metrópoles.

fragmentada
que,

do porrt.o

uma estrutura .extremamente

de vista

ao ser permanentemente

dominante, de acumulação,
Ia pouca

nitidez

minados,

e pela

de seus virios
nunca

logrou

que sempre

largamente

foi visto

reproduzida

comentada,

o pânico

Es~a

dos interesses

aguda

permanente

dos do~

da classe

âs dificuldades
aberto,
apelo

dominante

crescentes

com tamanhas

de lideranças

não puderam

penalizadas

,pregressistas

frente"

posto,

~,

sempre,

os vá-

furtar-se,jamais,
político

e disponíveis

ou, simplesmente,

ao

pcpulistas.

o mesmo

crescer, aumentando

à ordem capita-

entre

1933,

de

da população

interna,

e fazendo

de sua própria

vi~

as vá-o

dominante

'\l

cional
nhos

colocam-se

momento

respo~
do

de-

sobrevi

na forma

em torno
privado,

aceitáveis

problema,

a capacidade
às formas

estatal

básicas

Temas

e problemas

polítiCO-ideológico
se nos seus momentos

sc Iuç ão

uma

"compulsâo"

ao

a necessidade
produtiva,

girou

estranharse ,tenha re

imperiosa

e as mesmas

- e em torno
atendimento

aos

de

diver- n~
cami-

das necess~

pelo desenvolvimento.

em todo momento,

que, per~assando

de

de seu financiamento

mobilizadas

de crise,

pela

Não sendo

um adequado

recolocados,

posta

que destacamos

possíveis

das populações

- a crise

de uma

ou estrangeiro

para obter

dades

crises

de forma mais

s~a peculiar

e à industrial,ização.

se, por isso, que nas demais

de estabi lizar um sistema

populações

"fuga para

contudo,
frenteao

problema

em um mesmo

inorganicidade,

firmados

da clas~e

imperiosa

faces deste

desenvolvimento

os compromissos

de um vo

por essa ameaça

â repressão,

primeira guerra mundial - os caminhos de

p~

"·1

rios setores

uma necessidade

e encontram

géncias

sentido,

ou regionais

política

potencial

da metade

heterogeneidade

recorrentemente

As duas

lista vigente.

Nesse

sua própria

inorganicidade

dominantes

pela'via

de

e

padrão'

sociologicamente!

das classes

como urna ameaça

pelo

a menos

in-

correlação

a partir

de forma permanente

nacionais

apelando

Fragmentação

e ampliada

pelo recorte

e frações.

diminuir

e regional.

foi responsável,

alc~nç~da

grupos

social

legitimar-se

de

véncia.

atr~

heterogénea

em qua~quer

de forma deficiente

Pressionados

regiões

manteve,

potencial,

adulta.

traduz~

excludente

o poder

ou alterando,

é estendido' como direito

senvolvimento

o

com isso,

e que buscasse

quando

da renda,

das grandes

desequilibrando

cres-

traços

em certas

fluir,

to que se universaliza

sempre,

níveis

que guardaram:

seto-

sistematicamente

na distribuição

de desemprego,

dos

As demandas

urnpadrão de desenvolvi.rrento que apresentou,

regressivos

e seus

de uma ordem

as demandas

populações

textura

dominantes

da construção

sobretudo,

da

í

í

para as classes

que atendesse,

e populares
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o período,
sempre

por um

debate

e exarcebando-

em torno

ao

papel
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do Estado, e dos capitais nacional e estrangeiro

e, em

se um acontecimento que passou desapercebido

torno

às refoTIMSestruturais que tiveram na questão da terra o

terpretações:

seu

ponto nevrálgico.

à maioria das in-

o desatrelamento ,da moeda brasileira de qualquer

padrão hegemônico

internacional.

Com o fim do padrão

ouro que

acompanhou, em sua falência, os estertores da hegemonia
sa, nossa moeda adquire uma autonomia preservada,
2.2

A primejra guerra mundial, sinalizando o fim da heg~

trar, discricionariamente,

nomia de exportação e na capacidade de importar,afetando,

do interno.

os nossos mecanismos

,o padrão de vida das populações dependentes
gro-mercantis

como

internos de financiamento
das atividades

de fato, a~é

os anos 70, a qual delegará ao Estado a função inédita d~ arbi

monia inglesa, foi responsável por um forte abalo de nossa ec~

conseqaência,

ingle-

sobre o valor do dinheiro no merca-

e
No momento em que as dificuldades

a-

e urbanas ligadas ao comêrcio internacional.

das à guerra diminuiam a lucratividade

econômicas

associa

do setor externo e con-

tribuiam ao adensamento das pressões sociais vindas de "baixo",
As pressões sociais, manifestas
e nos quebra-quebras

que sacudiram ~io de Janeiro e são

em 1917 e 1918; a surpreendente

explicitada,

Paulo

votação urbana obtida por

Barbosa nesse mesmo momento; a intensificação
tra-oligárquicos

a crise da hegemonia inglesa e'de seu padrão ouro, inseria

nas greves operárias

elemento decisivo no desequilíbrio

do pacto oligárquico.

um

E is-

so porque, transferido para o Estado o poder de arbítrio sobre

Rui

o valor do dinheiro, para ele também se transferia o poder

dos conflitos i~

estabelecer

de forma mais manifesta, na con-

as margens de rentabilidad~

esperada e de

de

distri-

flitiva eleição e no repressivo governo de Arthur Bernardes,a~

buir a massa de lucros, entre os vários setores e capitais, se

sim como a sublevação tenentista que irrompe a partir de

gundo uma lógica que se afasta,do "mercado internacional"

dividindo os militares,

1922

enraiza, cada vez mais, no plano puro e simples do poder. O p~

são todos fenômenos que, associados,s!

nalizam uma cr í.se decisiva na erosão e ruptura da confederação

der político de cada fração exportadora,

oligárquica

de cada região.

pactuada por Campos Salles. Mas, ao mesmo

são episódios que envolvem e dinamizam um prolongado
de redefinição

dos novos rumos a serem trilhados,

e se

tempo,

de cada oligarquia

e

processo

a partir

de

J

Além disso, o poder de criar e de transferir

então, pela economia, pela sociedade e pela política brasilei-

necessários

para os gastos e investimentos

ra.

no Central, na criação da infra-estrutura

fundos

autônomos do Goverou do' capital social

básico, vale dizer, na gestação das "condições gerais externas"
No epicentro dessa redefinição,
originário

gestando

o

impulso

do longo ciclo que estamos querendo analisar, situa

requeridos pelo processo de acumulação capitalista.Gestaram-se
assim, simultaneamente,

com o aparecimento

do problema,

as con

33
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dições

de solução

que veio

Faz-se

a ser encaminahda.

compreensível,

frente

a essa nova

o

realidade,
1 '

a inviabilidade
concebida

na Constituição

governadores".
ma nova

Mantido

situação

ro, haveríamos

regras

anteriores

Nessa

ga~do

da parte

de Arthur

Constituição

federal,

a obtenção

federados.

moedas

tempo,

ump'

grupos

dev~m

fenômenos

de uma

pelas

constra~

oligarquias

de comportamento,

político-econômica

ridades

de

produtiva

heterogeneidade

a

eventual

buscando

de seus int~

os co~

do ponto

estrutu~al

desde

desde

classe,

na dinâmica

lamento

do padrão

poder

o início,

de vista

o início,

de mercado.

um enorme

de priOda cap~

e reforçou-se,

médias

por

uma

de lucros.

F~

políticas

de

o peso das relações

de uma, valorização

assi~,uma

a ser varrida

das taxas

C~

espaço ~

do desenvolvimento

que tenderia

de l~

distintas

e o estabelecimento

Manteve-se

no mercado,

das taxas

de suas condições

improdutivos

nacional.

igualação

política"

produtividade,e

assegurava-se

caótic~s,

cidade

"desigualação

a preservação

ra o logro de ganhos

as

redirigida

pelo desatre

ouro.

esses

da

meira

..,

episódios

nos

a primeira

intervindo

do café e da exigência
por parte

d~

no sentido
de seu aval
dos

estados

onda de expansão

nos e, secundariamente,

que antecipavam,

esse período

no uso de seu novo poder,

Em seqüéncia

autoritária

centralizadora

cristalizado

externos

potenciais

intra-oligárquicas,obr~

e uma reforma

de empréstimos

mo resultado,

e cap~

ser pensados

tradicional

em sua desigual

cando nítido,

em 1922, uma gestão

perpassa

através

expressas

senti-

em torno

poderes

e delegados

a reprodução

cros que permitisse

A cen

enterravam-se

luta aberta,

resses,

total-

e normas.

oligarquias,

das lutas

o dissenso

política

econômicos

externa

seu padrão
agora,

assim,

1

e hierarquizados.

em 1926,

nítida,

de uma valorização
para

da unida-

do espaço

talvez,

Bernardes

de 1930. De alguma forma
cisão

a desagregação

territorial

competitiva

Federal,

de forma muito

do dinhei-

acumula,

por uma situação

assegurar,

n~

o valor

unidade

diferenciados

uma eleição

federados,

gidos

que alteram

dos

nesse

envolvendo

a retomada

vinha

impunha-se,

Mas ao mesmo

perspectiva,

como

federal,

da própria

estatal,

que marcam

sobre

de espaços

e destravava-se

tais com poderes

dos estados

por suas diferentes

e acumulação.

esse novo poder

flitos

poder

político

ao nível

tal

e alinhavada na "política

inevitavelmente,

do poder

do, como exigência
dominação

o velho

com a multiplicação

automatizados

tralização

oligárquica"

de 1891

de arbítrio

tido,

de nacional,
mente

da "confederação

Estado

conômico

,.

!'

nacional,

da de filiais

Dain

europeus,

na chegada

lado, dá-se

produtivos,

que contribuirão
de nossa

228), de forma

subordinada

tal, sobretudo

mercantis.

e R. Coutinho,

decisivamente
estrutura
Carlos

Lessa

nacionais

aí um pacto

~

onpara

industr~

1983, vol.l,

à~ outras órbitas
Definindo-se

no espaço

de uma primeira

se dá, como bem o viram

(in L.Belluzzo

uma pri

norteamerica-

que se manifesta

e instalação

de diversificação

aI. Essa instalação

por outro

dos capitais

estrangeiras

o lento processo

lamis

à Guerra,

e Su~

pp.21tdo cap~

implícito,

34

regulado
lidária

pelo Estado,
das várias
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que estabeleceu

órbitas

as regras

de capitais

as. Reservaraon-se aos capitais

de expansão

de diversas

nacionais,

s2

acumulação

procedênci-

as órbitas

tidas

não indus-

~
triais

de valorização,

lidade

não seria

do, também

as várias

se, ativando

Dessa
ção, premido
correlatas

forma,

pela

capitais

função

de assegurar,

regras

básicas

isso,

tendo

sividade

nante,

de

dificuldades

e pela

estrangeiros,

impostas

e regionais

ao assegurar

nacional,

especulativa

impondo

pelo

poder

-

a burguesia,

político

dom í.nant.e

de setores

e política
abria

.

res atrasados

das

mercado,

Com

mercado

de me-

de "valorização"

teria,

à permi~

nas

ô

lecendo

e debilitando

um conjunto
de solução
rias,

o Estado,

de pressões

então,

a um só tempo,

permanentes

ao mesmo

lhe como ,condição

tempo,

quase

limitaram

de seu próprio

poder,

que fort~

submeteram-no

que empurraram

pela via de çentralizações,

mas que,

as condições

smepre

a

apoios

econômica,

luta sem quartel
cada dia, direito
zar, embutindo

desde

tendência
gerador

de produção,

no interior

de crises

capitalis-

de valorização,

de trabalho,
modo,

traba-

os

s,eto-

decisivos.

ingressaram

no

encontrou,

como

Essa nova 'realidade
a

pois ao politizar

para dentro

controle.

Ali

aparelho

desordenada, e um fator

do Estado

uma
a

se disputaria,

à possibilidade

do próprio

pelo

a reproduzir-se,"P2

que nelas

decisivas,

de sobreviver

à expansão

geral

da terra

transportaria

e de difícil

reali-

do Estado.

sendo obrigadas

políticos

domi

não foram eliminados

expulsas

de um Estado

dizer-s~

de uma classe

etc. Deste

dominantes

seg-

o opera-

podendo

das relações

médias

ní

geral

só conseguiam

do casuísmo

condições

das classes

através

frações

a um padrão

contudo~conseq~ências

compettção

rb í.t.a s

nunca

geral de trabalho,

contrapartida,

heterogênea,ma~

preços

fundamental,

O mesmo

do esprai~to

nem as populações

liticamente",

propiciava

as portas

através

Essa

o assalariamento

de constituição

cujas várias

apesar

segmentados,com

e de produtividade.

ou nacional.

portanto,

lho necessário,

certas

em mercado

de uma classe

às dificuldades

nao vigorando,

a

'assim,

geral

tas, elas não tenderam

não industriais.

Germinam,

a formação

Assim,

pri-

ao Estado

rea'l, não apenas

como também

dos

poderes

da' classe

económica

como forma

tecnológicas

como classe

acumula-

chegada

a sobrevivência

e rentabilidade

de uma ordem

pelas

assentada

por sua vez, não assegurando

em relação

de

um novo padrão

- no uso de seus novos

nacionais

a unidade

riado,

defendiam-

mundial,

exportador,

de valorização

nor produtividade
a reprodução

setor

mentação,

da PEA, impedia

la-

e assegurador

disparidades

zar os seus interesse

e a guerra

industriais

o Estado,

Por esse

nacional

como regulador

inaugura-se

crise

de nosso

as frações

industrial.

da burguesia

Central

que sua rentab~

lucratividades.

meiros

í

frações

o Governo

porém,

à da órbita

inferior

suas segmentadas

-vâr

garantindo-lhes,

capitalista

de sobrevalori
de Estado

instabilizador

uma
e

periódicas.

a tentativa
autoritá-

sua eficãcia,impondoo asseguramento

de uma

A instabilidade
inevitável

do dinheiro

a instabilidade

do, o problema

do "contrato

jurídica

tem como sua

das normas

sobre valor",

contra face

e, nesse

transforma-se,

sent~
facil

36

mente,

no problema

instabilidade
nheiro,

do "valor dos contratos".

produzida

envolvendo

responder

Estado,

luta permanente

de desigual

continuada

no varejo,

pelo

periodicamente,

inconciliivel.

simbólica

obrigatória,

dai, a aprovação,

em 1916

go Civil.

a hora de

Chegara

Nesse
em

força,

aquilo

disso,

compreende-se

dicor-

normativo,

e arbitri:io

que nascia

A despeito

do

poderia

corpo

legal

do

movediço

e,..

e como contra

talvez,

tLei n9 3071) de nosso
estabilização.das

à

sentido,

torno

só

de qualquer

"casuismo"

f orrna de conciliar

única

partida

pela

setores

a insolvência

substituido,
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t

escusado

dizer que essas

ram em um só momento.
longa desde

1915/1916,

dias.

forças

propulsoras,

em germe

embutidas

através

no momento

primeiro

regras

cód!

contra-

Chama
sincrônico,
rante

a atenção,

rias

desde

frações

res agrário

da classe
e mercantil,

Central,

utilização

de seu poder.

preservando

do livre

mas,a

ligadas

seguido

esses mesmos

jogo de um mercado

poder

servador,

lhe impõem

da economia

com capitais

de um desenvolvimento

classes,

e por isso,
entre

capitalista:

o direito

que

a sobrev!

e impedia

em desigual

desigual,

em locus

os vários

em torno às duas condições

mia mercantil

nacional

contrapar.te, transformavam

"heterodoxa",
e negociações

compromisso

a

pelas

e

fundamentais
e o dinheiro.

momento,

já

assumida

pelas

os

que

as

conti-

contradições

anos.

dominantes,

tado na integração
convicções

o

versões

Estado

ou de

frações

nevitável

dos

c:ausas "impopulares"

de

de uma econo-

seu poder
convergia,

de brasileira
tável.

defendia

a função

e do voto urbano,

o conse~

de fortalecimento

do Gove!

gesta-se

ali, em berço

de defesa

e propondo

Enraizado

uma sociedade
ou não,

em torno

das oligarquias

brasilei

as várias

liberal

regionais

a ideologia-politica

o que aparecia,

de que

à defesa de um i-

para o pensamento

alguns

nas

nossas

necessidade

Corporativo

adequadamente

pelo E~

apaixonavam

a imperiosa

deixando

Por onde,

nacionais.

co~

hegemônicodas

a ser cumprido

antes,

convergiam

dos anos 1910/
intra-o-

de integrar

fragmentada.

percebendo

a partir

du-

dos conflitos

do papel

que, desde

autoritarismo,

local.

matizes,

e desenvolvimento

deste pensamento

uma

sociais

a respeito

elites,' o novo projeto

ra atrasada ..
porque

militares,

movimento

conservadoras,

a ser o pensamento-projeto

positivis~as

assumisse

assim,

à proposta

Com diferentes

o que viria

politicas

Cresce,

em torno

âriqu Lo, o

um outro

idéias

dos distúrbios

condições

fundamental

grupos

classes

o Estado

que decorreria,implacável;

em peça

conflitos

um

as regras,de

politicamente

Como

acumulação

ligárquicos,

so programático

com suas decisões,o

de competitividade.
fundamental

p~
vá-

no Central.

assim,

de capita~

sobretudo

as

seto-

garantia

atrasados

monetário,

oligárquico,
aos

um só tempo,
Logravam,

centralização

do padrão

pacto

fortalecem,

as desigualdades,

dos setores

inevitável

do velho

domina~te,

do Governo

vência

a implosão

da sustentação

naquele

até

da "pax oligárquica".

desde

20, ao sabor das sublevações
Em sintese,

é

se pro-

a partir

tuais.

dra angular

seguintes,
contudo,

tendencial

da ruptura

que

destacar,

desencadeadas

a direção

não se de-

de um processso

das décadas

O que ê importante

nossos

nham

Foram partes

transformações

de

conservadora

aspectos

já então,

e

as

da realid~
como inevi-
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As reivindicações
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liberais,

médios

urbanos,

e veiculadas

pelo

alguns

tenentes

e dá Aliança

Liberal,

lastreadas

ideário

pelos

setores

de Washington

de

de Rui Barbosa,

LuIs não representou

do do "café com leite",

Significou

apenas

uma ruptura

a mais

s~ria

do acorde

tentativa

li
arena

política

la força

e da participação

de grupos

vam, na prática,

pelo

estatizante

controle

çao de desequilíbrio

do poder

do poder

"econômico"

e fragmentação

vindicações,

ao poder

anos

1970/80,'

deste

ficaram

ciclo

de barganha

respondendo

conômica,

associada

a uma gestão,

dQs novos

demonstrará

recursos

é que essa

de poder.

quase

de 1930

urba-

lizador

os

sempre

O que a história

oligárqui-

transformar

depois

significou,

a fragmentação,

to dos elos oligárquicos

ao contrário

da regra
~

do

de ouro que

representou,

conservadora.

de 1937,

A

partir

o movimento

centra-

mais do que um esforço

uma verdadeira

de uma hegemonia

pOE

político-econômi-

"pax oligárquica",

e, em particular,
e autoritário

trajetória

claramente

hegemo-

econômica,abrindo

na preservação

uma vitória

em

barreira

que implicasse

para

para

impedir

a

no desaparecimen-

mais débeis.

autori-'

posterior
poderia

e adequadamente,

as contradições

que

estiveram

da própria

buscou

é que significou,

a tão prolongada

consolidação

e-

Sua derrota

a continuidade

sentido,

conter

,

não

na origem

viabilizou
nesse

ao autoritarismo

sempre

comum,

rei-

compulsão

resolver,

senso

e às

à não centralização

são Paulo

o que já era sua supremacia

ca para o país.

forças,cr~

liberais

todo o compromisso

tas para uma nova e imprevisível

a3.

até

que nortearam

episódio,

nia política

e a situa

do voto

as reivindicações

política,

tária,

do Estado

aos desafios

e a centralização
aparece

co. Naquele

de

A importáncia

das regras

)

p~

através

longo que se espraiará

postergadas

ruptura

que apont~

entre' as várias

do sistema

o início

atropeladas

da

que se imcompatibiliza-

político.

ava uma hipersensibilidade

no. Desde

foram

só viabilizável

do sistema

mas sobretudo

uma ampliação

e de seus conflitos

para uma solução

va com uma real abertura
quirida

popular,

tradicionais

uma centralização

exigindo

Nesse
acirramento
mundial

compulsão.

sentido,

vemos

dos conflitos

e exacerbados

campo éconômico,

destravados

pelas

protegendo

vés do que criticamente

em trfnta

primeiras

de

máximo

a partir da primeira
iniciativas

os interesse

chamou-se

um momento

guerra

estatais

da cafeicultura

de "socialização

no

atra-

das pe rdas",

J

O Estado
2.3
minação

Nessa

perspectiva,

do processo

materialização
encontraram

os anos trinta

de deterioração

das tendências

sua verdadeira

que,

aparecem

como cul-

do pacto

oligárquico

germinando

nos anos

consolidação

a partir

e da
vinte,

do Estado

No

vo.

usava

rando valores
-1,'

gionais

~acionais",

ver,

a indicação

de Júlio

Prestes

à sucessao

Raciocinando

compreendia

que esses

dos ao futuro do café, e procediam

cidas

criava

e assumia

funções

deslocando

em favor de um dos mais

exportadores.

tretanto,

A nosso

aí seu novo poder,

um precedente
plenamente

de um Estado

importantes

em termos
estavam

dos

seus novos

e

da debilidade

re-

"interesses
atrel~

Com isso,

às tradições

poderes,

alte-

setores

estreitamente

coerentemente.

contrário

que abidicava

recursos

e~

estabel~

desenhando
implícita

as
nas

40

regras
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do jogo oligárquico.

sia industrial

asseguradas

sicamente
Entende-se
adquiriu

melhor,

os contornos

as reivindicações

divisões

militares,

urbanas

que se fez possível
paulista

riginais

compromisso.

da, depois
mente

da derrota

a regra

e impor

paulista

de reprodução

barrar

Respostas

das várias

Assim

incorpo-

e aproveitando

às várias

leira.

sóli-

politica-

diversidades

e heterog~

acompanhada

ra experiência,

o-

reasseguram

que,

é compreensível

dos e dos conflitos

poli

das regras

de forma pouco

cional

as

a ascenção

a reaceitação

de 1932,

Sim, porque

secundárias,

e liberais

a disputar

as mesmas

frações

vantagens

clas-

agro-mercantis.

fracional

bipolarizado.

as oligarquias

tica da burguesia
do velho

como o conflito

de um confronto

foi unificando em um bloco
rando

assim,

que passam

Basta

latinosa
mentos

diretos,

dizer que,

marcou

das greves,

dos part~

decisivamente

aqueles

brasileira,

E dois entre

e a Ação

institu-

democrática,

durante

civil"

partidários.

instabilidade

da multiplicação

relativamente

sociedade

bertadora

a forte

Integralista

eles,

esta primei-

da sociedade

bras~

anos nasceram,

da "ge-

mais de duzentos

exper~

a Aliança

Brasileira,

Nacional

chegaram

Li-

a consti-

neidades.

Entretanto,
Germinavam
ordem

Crise,

produziram
riores,

sendo

sua dinámica

e multiplicaram

financiamento

antes,

tão

haviam

acelerada

os constrangimentos

de forma decisiva

gerada

dos fluxos

pelo setor

de investime~to

a

efeitos·

mundial,

de

maior

~erra

profundidade,

mundial.

Assim,

com a inte~rupção

financiamento

e

numa

de renovada

maior

situação

de fornecimento

intensidade,

perária

do, agora,

médios

e ainda

reivindicativas
Além

disso,

que de forma secundária,

e consumo
com
~

acirraram-se

setores

apoiada,

aliás,

nal, recém

aprovada

em 1935, demonstrou

lizado

sobretudo

quando

na primeira

dividida,

políticos

e, parcialmente,

política.

Lei de Segurança
que nossa

alfabetizada,

na Constituinte

Sua

dom~

de convi

e, menos

que havendo

e d~

Nacio-

classe

condições

autónomos

pelo voto popular,
adulta

de base urbana

história

não tinha

nacionais

ai~

sido estensó foi uti-

de 1934.

J

O poder das· oligarquias

de

da classe

intra-oligárquicos

por nossa

dissolução

primeira

e

conhecidos

políticos

com

fontes

reatualizaram-se,

urbanos.

pOlítico-económicos

de nossas

de bens de produção

escassez,

as mobilizações

e dos setores

os conflitos

os problemas vividos quando.da

movimentos

dido em 1933 a toda população

l-

muito

nacionais

da, de legitimar-se

à i~

recolocou,

mensões

ver com movimentos

ante-

somado

nos primeiros

nante,

r~

a capacidade

O que

externo,

erodido

externos

e prolongada

exportador.

simples.

pelos

que, prolongando-sena segunda guerra

afetando

terrupção

nao .se mostraram

as contr.adições que, desde

estabelecida,

da Grande

as coisas

tuir-se

envolvenda burgue-

de sempre,

~

sobre bases

fiscais

casso de Francisco

Glicério

1914, demonstraram

claramente,

da dominação
rogeneidade
sentido,
pontar

política
que se

para um

e eleitorais

articulara-se,
regionais.

em 1893, e de Pinheiro
que a organização

respondia

batalhava

a nova realidade

agrárias

Machado

sinalizada

fraem

regionalizada

de forma mais adequada

por manter

O

des-

e reproduzir.

à heteE,nesse

pela ANL e pela AIB ao a-

eleitorado urbano de ccroportianento
desccnhecido e

in-
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controlável
poder

orgânico

ponder
do

pelos

velhos

a

os lados,

nacionais,

as velhas

entre

oligarquias

uma lógica

aparecia

viam

e para

que queria

dominantes

um

primeira

res-

ameaçadas

discurso

Por ambos

haver

estavam

res, na busca

às doutrinas,

de elementos

fórmula

de convi

nasceu,

sem maiores

e, destas,

com as

classes

imposta

pelo desdobramento

~ nesse
se dominante,

quadro

bipolarizada

por aquela

na, encontra

esses

sete anos que a clas-

horizontalmente

verdadeira

a sua nova

pela

e durante

explosão

solução

industrialização

e ameaçada

da sociedade

de compromisso,

e pelo

vertica!

civil

tos como uma ameaça

urba-

Simultànea

a qual deveria

postas

autoritarismo.

jacobinas

tenentes,

pedindo

cou apenas
Constrangida
los conflitos

pelas

sociais,

dificuldades

sem admitir

seu poder

local e sem poder

ve rsí.dade

(ou , com diversidade),

"foge pará

frente",

romper

buscando

externas,

que se tocasse
o pacto

retoma

premida

p~

nas bases

de

de reprodução

a velha

no crescimento

e

e na centralização

a queima

simbólica

por vargas.

o

fundamental,

de todos

aqueles

crescer,

o Estado

e inútil

entretanto,

constrangimentos
atu~liza,

simila

apenas

que

a uma lógica
por

autoritários

burguesas

foram descartadas

do poder

uso

ocasiões

da dominação

por exemplo,

do

parece

e

que, nem bem nascidos,

a destruição

patrocinadas

da d!

estratêgia

contidas,

fez pouco

e dos conflitos.Não

como peças

e sintomaticamente,

agesar

contrário,

mais explicitamente

à sobrevivência

fren-

de uma solução

obedecendo

das ameaças

políticos

pelo

racionalizadores

veementemente,

tes, aos partidos

o regime

Antes

crítica

Mas,

como em outras

princípios~

acaso que um dos discursos
atacava

e partidárias.

nítidos.

a uma nova

Vargas

passar

recorrido

uma posição

dos intelectuais,

e doutrinas

sua sobrevivênindica~

brasileira,

parlamentares

conservador

de programas

populares.

mente,

vez na história

te às democracias

tão ameaçadora ,ou mais.'

transformações

da luta em torno

as frações

local,

de uma hegerronia paulista.

em que inúmeras

do a profundidade

do poder

segundo

possibilidade

cia, no momento

vência

mecanismos

que se movia

a interesses

que
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decaden-

j'á eram vis
oligárquica.

todas

no discurso

as pro-

de

oligárquico.
das bandeiras

ê que, como

de

alguns

Disto,

f~

estaduais

conseqüência'

e mais uma vez compelido

como nova

fun~ão,

o· poder

a

de criar

J

estatizantes,

uma vez mais,

no prolongado

quadro

te industrializar-se,
zação

crescente,

a sua solução.

de crise,

crescer

e a centralização,

só era viável

atravês

Apenas

significa

e transferir

recursos·

inevitavelme~

pacitando-se

como promotor

num quadro

de pOlari-

de um regime

autoritário.

Estado

pensamento

e as propostas
clamação

conservador

tenentistas

de um Estado

viam-se,

estatista
assim,

Novo que assumia

e centralizante

vitoriosas

explicitamente,

na

,

fundos para

Desenvolvimentista,

embalado

nos anos' trinta

ce autoritário,

o

e

agora,

que,

de convivência

gastos

da industrialização.

e ativado

a partir

pela

do à complexidade

assim,

o

forma de responder
crescente

do Estado

Novo.Nas

e repor

as regras

forma de arbitrar

com a heterogeneidade;

como única

Nasce

c~

gestado desde a primeira guerra mundial,

como única

pro-

e investimentos,

e nasce

às restrições

industrializante,

externas,

atenden-

e irrecusáve 1 das demandas internas.

I
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Castrado
tais foráneos,

somente

ciar as condições
a mudança

o setor

externo

o Estado

de rumo depois

bém,

básicos

para

podia,

gras de funcionamento
organização

naquele

momento,

industrial.

Nesse

aparentemente
do mercado

sindical

Nessa

precoce,

de trabalho,

e dL justiça

principal

finan-

subsídios
guesia

sentido,

com a

e de urna base produtiva
industrial.

cap!

fluxo de

de 1937, e a preocupação

a produção

o estabelecimento,

própria

e suspenso·o

de uma acumulação

ção de urna infra-estrutura
insumos
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direção,

de todas

timentos

ta~.

ai

desde

então,

sos que dividiram

a

agro-mercantil

trabalhista.

fronteiras

pareceram,

industrializante

assim,

de e conflito

no final

aberto

e a solução

autoritária,

de um longo período

no interior

da classe

e envolveram

e financeira,

mento"

do dinheiro

e das normas.

·face da necessidade
"ultrapassar"
liticamente

de crescer

as cond

da heterogeneidade.

pela

como a

como

reprodução

E, nesse

trocinada

sentido,

for'ma

de

forçada

po-

a nova

nário

econômico,

das desigualdades

como

cond~

ção de sua viabilização,

acabou,

também. ela, prisioneira

das

contradições.

pela ascenção
tância;
I.

com a ação industrializante

estimulando

o desenvolvimento

fez repondo

o pacto

e absorvendo
plexa

correlação

de forças

lho. A nova burguesia
uma relação

de uma burguesia

sinalizado

em seu interior

simbiótica

do Estado,

por Carlos

mais

um componente

internalizadas

industrial

Lessa

desde

encontrando

o
Dain,

em sua já com-

em seu próprio

estabelece,

com o Estado,

e Sulamis

um

nele

apar~

início,
o

as várias
até então

expan-

gastos,

inves-

inscreve-se,

frações

e

assim,

compromis-

da

articuladas

seu

r

promoveu

igualmente

burguesia
politicame~

regionais.

compromisso
através

associados

sô com o Estado

de árbitros,em

amarrado

em 1937.

o seu novo papel

da própria

dominante,

ginar-se.

classe

Na verdade,

eles

última

Se, desde

dos eventos

também

o iní-

expan-

entre

a garantir

E, nesse

fortes,

as

a eqüi-

sentido,

corno obra e

e não o inverso
se fizeram

in~

de 1930,foi

da eqüipotência

estatais.

que reconhecer-se

responsável

essa contraditôria

decisivamente

poderes

um

discricio-

tenentista, os mí Lí.t a res

em luta, eles f o ram chamados

dade no seio dos novos

cresci-

amplo e ativo.

autoritária

do ideário

pa-

de mais

de um poder

ao papel

Novo que, no limite

do

o aparecimento

ao controle

e patrocinaram

participando

frações

industrialização

a manutenção

com a solução

dos militares

cio e, basicamente,

várias

se a incipiente

Novo viabilizou

também,

do novo

são estatal

a qual,

industrial,

i

Estado

de sua

nos conflitos

que se fazia cada vez mais

Assim

estiveram
Assim,

í

predominantemente

na luta em torno

estatal

fór-

a regra

sentido,

pelo Estado

componente

nova

mula tendo que assimilar

mesmas

mento

e do "desatrel~

assim,

e centralizar,

óe s postas

í.ç

Nesse

dominante,deslanch~

Surgiram,

da bu!:

e pela aç áo do

subs Id os

seus

a-

de instabilida-

do, corno vimos, a partir da primeira guerra mundial

conquistadora"

industrial

e adversário

Dependente de

possíveis

taxas,

a burguesia

te na forma de oligarquias,
A opção

a "vontade

por tributos,

e crédito,

e competição.

pela vontade

das novas

como mais um parceiro

as· re

incluído

passa,

são. Competindo

de

de poder

e investimentos,

no desbravamento

cria-

autônoma

instrumento

há

decisão

corno poderia
tanto quanto

imao
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Estado,

como avalistas

de um pacto

entre

frações

tornaram-se

depositários

heterogêneas
cumulação

de classe

e, portanto,

ção destas

mesmas

de uma

politizada".

deleg~

frações.
Assim,
cristalizando,

Recorde-se

neste

ponto

que a Lei de Segurança

quanto

à ANL, no mesmo ano,

a repressão

de forma polarizada,

Bernardes,

indefinida

foram

do estado

apoiadas

de sítio,

amplamente

pelos

como no tempo

setores

faces,

por Armando

Salles

de Oliveira.

Ainda

seja,

o Gltimo

gesto

desse

mesmo

o golpe

getulista:

uma carta

militar.

Naquele

momento,

e Armando

militares

Salles

1937, Vargas

a função

so instável

com seu apelo patêtico,

de arbitrar

e belicoso

entre

do regime,

apareceriam

aqueles

des blocos

oligárquiços.

cada vez mais
igualmente,

uma legislação

o envolvimento

nacional

arbitrário

frente

dos militares

de Estado,

ao de~

er.butidas

Com a ascenção

e a expansão

multiplicaram-se

da heterogeneidade.

com

indus

do poder

e do

seus problemas

na

condu-

se ainda mais,

pelo

O panorama

global

complico~

fato de que o autoritarismo

estaconovista

o
as situações,

acabou

agrupando

de um lado

os

como dois gra~ .
a tarefa
onde

e,de outro,

os penalizados

por uma ação

estatal

de a~
já não lograva

dar conta de todas

as demandas.

A

política

impunha~

às subversivas

adquiriu

aí, uma clivagem

que a acompanhou

nas dé-

re!
cadas

vindicações

em parte,

das contradições

politizada.

ção equitativa

brasileira
se um interesse

responde,

o comp romí.s
que,

à Constituição

paralela

Novo

aos

que
ministrar

do Estado

de uma acumulação

beneficiados
Oeleqavam,

em seu novo papel.

cada vez mais complexo,

simplificando
fechamento

divi-

com Goes~

delegavam

em Gl,tima instância

estabelecido

os militares,

à

veementemente

aparelho
teiro

igualmente

tentando'

trial,
intervenção

ti-

mais expressi-

liberal,

apelando

que antes

"liberais"

nas regras
conter

polarizou

e debilitando-os

dobramento,
vo, talvez

um conflito

acabou

de

O desfecho
liderados

do Estado 'Novo

.e
dindo-os

a prolongação

autoritário

Nacionha múltiplas

nal, de 1935, tanto

se o rigor

seguintes,

consagrada

mais à frente na forma

de um sist~

urbanas.
mà, na 'realidade, bipartidário.

Avançava-se,

aparentemente,

na

medida em que se cristalizavamcorronacionais os interesses favoráveis, e
E foi tão verdade
a determinações

puramente

que a primeira

internas,

LSN obedeceu

que a política

apenas

externa

ccntrários à ditadura. Mas na verdade,
dia a velha multiplicidade

sileira

pôde pendular,

tia fascista

estes

e as suas obrigações

como dizlamos,
mo avalistas

durante

os militares

de um Estado

anos,

entre

hemisféricas.

só assumiram
que já era

a sua
Nesse

essa nova

árbitro

e acabaram

também

eles,

nâmica

das cisões

e conflitos

envoltos

pela

de grupos,

frações

nacionais

e

re-

gionais,

presente

novamente

~ompido,

sintomaticamente,

no final, de um Estado

Novo

inter-

sentido,

função,

de um

por uma fração

militar.

compro-

contraditória
o processo

já agora,

coe industriais

agregavam-se

como novos

só-

di
cios e competidores,

que perpassavam

escon-

simpa-

Militares
misso,

essa cristalização

br~

na busca

de renovadas

fórmulas

de compro-

de "a
misso

que garantissem

as velhas

e novas

formas

de heterogenei-
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daàe da sociedade
solução

brasileira.

de urna década,

década
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E, nesse

já eram

sentido,

fatores

havendo

geradores

sido

de crise

trouxe

na

a liderança

e a força que a viabilizaram

va de poder.

seguinte.
Pela primeira
A despeito

marcas

profundas

tendéncia

disso,

cíclica

que vimos

definitiva

opção

industrializante.

urna espécie

da tutela

mente

reorganizado.

nício

do ciclo,

nova elite

No lugar

Vé-se,

de acumulação

va, imposta
nheiro
cimento

do Estado

preparada

assim,

levando

do aparelho

econômico

uma quantidade

crescente

or do aparelho

estatal.

e conciliação

o problema

de urna incipiente

sobretudo,

dos os interesses
sucesso

penalizados

quando

e federado

dirigido

por

urna

poderes
embutidos

deleg~
no.pr~

arbitral

o valor

da

ati

do di-

de um cre~

e o encapsulamento

e conflitos,

as demandas

do poder

a aglutinação

numa

confederação

a fragmentação

nacional
que,

do "partido"

plenamente

o dinheiro

lidade

complexidade
falando

a devolução

"ultrapassado"

que, ao mesmo

dos os interesses

a apoiar,
tempo,

ou

maioria

do Estado

função

des-

sua

explicitaram

debi-

aos locais,aparecia
execução,

e da tessitura

social.

Por isso,

e o ódio ao Estado

à

Na veE
todos

de sobrevivéncia,

já não conseguia

c~

devido

e de desestatização,

por razões

,

de arbitrar

reivindicações

e de difícil

adequadamente.

a necessidade

as

do poder

de descentralização

tatismo

Novo,

forum,

opos~

e foi abandonado

com a dupla

real dos interesses

obrigados

pela

a inevitabilidade

desestatizantes

intrínseca:

mo um projeto

dade,

e

ideologicamente

inviabili

de 1946 por urna avassaladora

Naquele

permi

de disputa.

a sua dupla

impotente,

comprometido

e as normas.

centralizantes

esgrimido

na espe-

do Estado,

e constantes

de demonstrar

reconhecia

estavam

um es

compatibilizar~

a partir

marcharam

do

Estado

sempre

juntos.

põe
mas,

de to-

contudo

estatal

que, pragmaticamente,

de

de a-

estatal

na Constituinte

autoritário

conhecidas

completamente

a

no interi-

e conflitos,

de regras

liberalismo,

çao, mostrou-se

já agora

o arbítrio

encarrega-se-ia

o

derrotado

do i-

exercício

ao comando

balcanização

obriga

completa-

que, na impossibilidade

de todas

.nesse momento,

em

que tem corno contraface

de interesses

tendimento

dade.

das forças

a urna função

do Estado

Processo

A história

da

do período,

sobre

tir o nascimento

à democracia

vez, recorria-se

de, substituindo

irrecusável

no próprio

conduzindo-o

"

buro-

corno os conflitos

rança

com a incorpo-

e do aparelho

frágil

discricionário

acabam

o conteúdoda

Civil

dos enormes

o Estado

deixou

da Sociedade

um aparelho

e de urna industrialização,

expansão

só teve

ao final

a gestão

pelo seu poder

e das normas,

e outro

das funções

agora,

para

Assim

com a aglutinação

emerge,

tínhamos

forma,

e do caráter

do Estado"

Esse

pública

dos ao Estado.
cesso

militar

civil e militar,

administração

de alguma

com a expansão

do Estado.

autoritá~ia

acompanhando.

Assim

de "Partido

sobretudo,

crático

a experiéncia

e redirecionou,

ração

mas,

corno alternati

,

lhe

Ficava-se,
regime
berto

autoritário,
e competitivo

benefícios.

assim,
tentando

com o Estado

levar para um sistema

a luta pelo controle

Também

e abdicava-se

aqui a história

político

do seu poder

encarregou-se

de

seu
a-

e de seus

de, rapid~
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mente,

abrir

factual

os olhos

do aparelho

que se imaginara.
poderes

locais,

dominação

mulação

estatal

construíra

capitalista,

processo

Central,
novos

esvasiando

de lealdade.

Assim

capaz,

e se reafirmam

todos

seus direitos

peculati va e meramente
cresce
./

uma burguesia

pansão.

enquanto

de acumulação.

Estado,

submetida

económico
às velhas

urna valorização

em grande

simbiotizada

medida

Donde,

com o Estado,

industrial

ao lado dos velhos

p.lasmadas no próprio

e~

se bem

de suas possibilidades

essa nova burguesia
e político

de dominação

e heterogêneos,com

ou mercantil.

o limite

regras

pacto

díspares

financeira
industrial

E isso porque

no cenário

do

a

adquiridos

terá no próprio

o velho

os interesses

de

da acu-

político

finalmente ,e em novas bases,

os

que havi-

econômico

o comando

cula,

do

parcia~te

o Estado

mostrava-se

eleitoralmente

controle

centralizados

no comando

corno também

O

mais poderoso

mecanismos

expandia-se

de controlar

de ocasião.

se demonstraria

O Governo

não apenas

"partido",
mesmo

dos democratas

e consolidação

am gerado,
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ela

de exingressa

parceiros,e

formato

do Es-

tado.
Essa dupla
mesmas
todos

contradições
fazia

descoberta
e suas novas

irrecusável

era incompatível
vés do qual

dos liberais

sonharam

realidades:a

a presença

com o sistema

apontava

do Estado

para

as

sobrevivência

de

e

essa

político-partidário

alterar-se

no usufruto

das

Nesta

presença

nanceiros

aberto,atr~
"benesses"

almente

outras

marcas

estadonovista,

e contribuições

est.ru t.ura L.da acumulação
transformação
trinta,

com o crescimento

que altera
tretanto,

a composição
esse

ou restringida,
mente

da produção

se dá

capitalista

mas sobretudo

estatal.

ocorre,

apenas

de

Se,

en-

horizontal
e

ainda,

a limites

é no Estado

partir

A

industrial,

de forma

e paradoxalmente,

Sim, porque

seguintes.
a

econômica

ainda

dinâmica

nacional.

que segue,

sem dúvida,

na

da atividade

e não logra hegemonizar

isso se deve,

financeiros,
tervenção

interna

deixa

impacto

nas décadas

produtivo

continuado

crescimento

urna acumulação

mercantil

de profundo

capitalista

real do sistema

entretanto,

)

Os eventos

Se atualizaram

o fizeram

respondendo

do

aos requisitos

menos

âs exigências

quanto

estimulando

minação,

o principal

dustrial

e de sua burguesia.

Novo

as estruturas

- que todos

e ações explícitas

o seu próprio

do pacto

foram

lire-

do que se
estatais

,

agrário ,muito mais

industrial.

corretamente

a industrialização

â hegemoneização

Donde,

viram

en-

at·ravés de

se-

- ter sido, enquanto

obstáculo

fi-

industrialização

modernizantes

de uma futuridade

o Estado

us planos

dessa

de 1930 e o Estado

e expandiram

paradoxalmente,
governo,

que os limites'

que a induziu

mas muito

acredita.

dizer

tecnológica

no Estado

conservadores,

que

ousaríamos

ousadia

tiveram

mite de expansão.

tatais.

A experiência

e a pouca

restringida,

es-

direção,

pacto

de

do capital

do
in-

politicaum padrão

tecnológicos

â "positiva"

e
in-

Novo que se rearti-

Somente
mente

buscará,

doxos,

mecanismos

rem os recursos

na década

de cinqüenta

de forma efetiva,
financeiros
necessários

é que o Estado

e através

capazes

de caminhos

de deslocarem

para o avanço

da

ou

finalhetero
atrai-

industrialização

',,--
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pesada.

Até lá e, sobretudo,

mentos

externos,

se castrada

até ã maciça

a boa vontade

por seus

limites

entrada

industrializante

políticos

do Estado

de classe.

vel uma vez mais,

a inexisténcia

mia desse

que se fez forte pela delegação

Estado,

fragilizou,

impondo

a força

Mas havia

de financia-

Ficando

- tão proclamada

- de
de

real de seus interesse

visí

derrubada,

propunha

entusiasmo

liberal

dos que,

ram sempre

seguros

de que o voto os recompensaria,

f

quem

o

e ofendidos"

lhes o controle

fragmenta-

seu poder.

ma realidade.
Na virad~

trepidação
A modorra
lência

política

sas, polarizadas

pelo afastamento

parlamentares

Em verd~de,
pelo

já havia

adormecido

de Vargas

Dutra em sua administração

de 1948, parecem

paralisia.

momento

gerada

que acompanhou

dos debates

PSD/UDN,

dos anos cinqüenta,

que se sucederam

indicar

naqueles

uma situação

anos,

autoritarismo

de congraçamento

ao

capazes

sono-

frações

Novo,

viviam

de vencer

só o Estado

de .origem urbana,

devidamente

rio da Constituinte
ram seu trajeto
so básico

natural

e pela

que voltáramos

de 46

a um edênico

Nacional

na ilegalidade,
ria eleitoral
vam haver

e da proscrição

aos bons tempos

pró-fascista,
da política

um operador

da nova

Lei

de

1

um Estado
enorme

ao poder

estiv~

de

ou me-

a uma mes"excessiva

defenderam

a

E não

sua
foram

que já se havia
eficácia

fe~

manejo

no

local das oligarquias,

capaz de haver-se

com o voto urbano.

de

capaz de massacrá-los,
dos interesses

em seus' palácios

po, como ocorreu
1948,

apesar

da vitó

ciliação

todos

pensa-

tividade.
lidade

durante

cujos efeitos

estes

pois,

por eles defendido

Essa perplexidade

Com

oligárquica.

da

sindical.

de uma longa trajetória,

eficaz

há mais tempo

compromis-

e oligárqui-

dos comunistas.

em suas pastagens,

de seu chefe militar

retornado

depois

frente

Mas o retorno

de devolver

similares

fosse

U~

agora

de que só

fosse

arquivada

do acordo

instalado

por mais t~

parlamentar

aos dos Ministérios

no 29 Império:

de Vargas,

o ánimo

ano

e gabinetes.

talvez

liberal-conservadora

os

aparecia

que já se haviam

a vigência

foram

apesar

descobriam

e gerado

do seu "pacto de sobrevivência",

como um Leviatã

segu~

a impressão

agro-exportador

só viabilizado

e com Vargas

dando

pelo

Frente

que o Estado

necessidade

liberais

brasileira,

impostas

aparente,

mundo

de alguns

pelo voto majoritá-

da peculiaridade

reconciliação

co. Daí o congraçamento
Segurança

convencidos

as tendências

populares.

Depois

ideológicos

até mesmo

o

parcela

impotência,

de se desfazer

de demonstrar

sobre

um

e perplexidade.

os ímpetos

capazes

sua

devolvendo-

de alguma

de seus interesses

eleitoralmente

mostrava-se

água fria

sua dupla

e, por vezes,

e acabara

descontentes
Frustrados

imp?tência

~

o autoritarismo,

ou pelo menos,

de descobrir

Não foram

das lealdades

burgu~

combatendo

eleitoral

logo após

e jogava

como no caso da legislação

to partido

acordo

de estagnação ou

as várias

do Estado

manutenção,

em 1945.

e a

do Estado,

pr e seriça " do Estado

a

ditadura,

uma incógnita

Acabavam

lhor, a dupla

pela

A derrota

dos

dos e heterogêneos.

2.4

perplexidade.

viu-

autono

"humilhados

tambêm

pasmaceira

de 1950 a 1954,

aos conflitos

internos

de
de con
e ina-

teve a quada classe

do

55

54

minante.

Sua presença

são de um grande
sível.

Vargas

do pacto
a nova

entre

de Vargas
recursos

transformado.

produzida

do poder

_ dissolvia

já impo~

o fez, às regras

básicas

Mas

sua presença

frações

obrigadas

o Estado.

Mais

aos que estiveram

estatal,

o

a confederarem-se

a

do que isso,

mais tempos

sia industrial
do problemas,
O problema

alguns

já era sócia
pois,

estava

.conglomerados

industrial

do grande

à continuação

no próprio

para o qual

já era um fato,
condominio,

de uma ordem

como nos ensinaram

sileiro,

germina

pela ditadura

e mantido

de

de rua

(das "panelas

v az í.as ")

Vargas,

não colocânfavorecia.

lider de um dos

anunciavam-se',

a partir

grandes

dali,'

mais

de sua origem
zios dessa
populares

nipulação

definitivamente,

de Dutra.

Gerado

la via eleitoral.
convicção,
gesto

tutela

agora,

e dese~volvendo

e movidos

Salles
que

já haviam

as divisões

das décadas

Novo,

eleição

por uma

de lealdades

Nascia

no varejo

mesmo

dedicadas

como única

dimensões

de lealdades

oficial,

novas

pelo voto e por
sinais

que,nos

v~

das manifestações
vitorioso

o fenôm~

de construção

a lideranças

que retrucou

e ma-

unipess2

fórmula

do seu aparelho,

para deE

com o uso

para a obten-

clientelisticamente

do voto e no atacado

formas

notôrios

e mágica

estatal

bra-

operária,p~

momento

e no calor

forma híbrida

um partido

de certas

ção cooptacional

Esse

do

quando

entregue

sua

de forma mais

efi-

militares,as

quais

estenderam-se

seguintes.

'p~

patrimonial

impostos

apresenta-se

maciças

partir

asseguradas

das greves.

velha

profundo

de Oliveira,

trabalharam

do Estado

na

confiE

mais vencê-Io

o significado

Armando

lado,

equivocos

já não conseguiam

de militares

Apenas,

atravês

ocorrido

esse momento,

no autoritarismo
formas

em 50, por outro

redescobrem

lider,

a arbitragem

caz, articulando

riadas

Desde

os liberais

a Vargas.

nascidas

não terem

o Leviatã,

de seu grande

implorou

vitória

cidades,

do "populismo",

eleitoralmente

é nesse

incipiente

a

Manifestações

anunciavam

que ainda mostrava

Aliás,

das grandes

ais e carismáticas.

anos de "benesses'" asseguradas.

Sua esmagadora

estatal.

é

cida-

do sindicalismo

pela democracia.

mais além dos limites
partidária

Aliás,

ao sindicalismo

e greves

de
vio-

nas gr~ndes

de Vargas.

com respeito

organização

no eleitoral

populares

tempo

renascem'

de uma nova organização

criado

rotar

mou,

o embrião

algum

sindica\s,

os estudiosos

dos

e a burgue-

que a

econômica

dai que,

de luta popular,

crescimento

as atividades

a politica

uma organização

o

e já corrido

em 1953, as manifestações

des contra

1

liberadas

ângulo,

e semi-autônoma

maqr as ?.

"vacas

lentas,

um outro

raleIa

a volta

anos afastados

pois ~nunciava-Ihes

sua gestão,

reforçava

bipolarizando

tantos

Desde

a ilu-

certamente,

por sua ditadura,

ou contra

assustava

momento,

como nunca

as várias

do Estado

os espiritos

naquele

não fugia,

realidade

partir

acordo,

oligárquico

conflito

rearmava

sob va

dades

democráticas

controu
duzia,

em termos

momento

trialização,

caldo de cultura,

e galvanizado

no governo

dustrializado,
nesse

complexo

de Vargas

acordes

a velha

eleições

uma proposta

com a modernidade

estratégia

reatualizava
produzidos

pelas

agitado

pelas

liber-

periódicas,

de solução

que repr2

de um pais

semi-in-

da "fuga para frente",

os planos

não realizados

pela burocracia

e~

de

estadonovista.

que
indus-

Segundo

57
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a recorrência
uma vez,

que vimos

como solução

postos

políticos,

a mera

centralização

bertura

única,

apontar,

e crescer.

política,

Já agora,

obstaculizada

não conseguiria

po de centralização

impunha-se

aqui,mais

dada a indiscutibilidade

centralizar

democrática,

dustrialização

tentando

econômica,

dos

em parte

A partir
cessiva

a-

algum

ti-

estiveram

in-

A retomada

de

péia,

pesada.

de 1947, assite-se

internacional

pela

num processo

e pOlítico-ideológico.

su-

entretanto,

mais substituir

inevitável

tar, econômico-financeiro

iniciada

financiada,

dá-se

em parte,

no próprio
o caráter

góverno,de

a distância,
de curto

-wa Ldo

fiscal

Aranha,

e contenção

do Carvão,

mais viável

quando

sos grandiloqüentes
blemas

comparamos

a contradição,

contrapomos

internacional

ciclo histórico
mania

inglesa

os longos

trinta

ria, chocou-se
torno

a duas hegemonias

política

e pelas

movimentações

regras

A partir

Lafer

e Os-

Turquia,

e os

pla-

Rodoviário,
dúzia

de

diária

entretanto,

como estrutura

dos pro-

da criação

rigidamente

poténcias

definido
restou

em

imperiais:

pelo impacto

pouco

espaço

os
de Hi-

para

as

subdesenvolvidos.

O aí

claro quem

fora a pot~ncia

inconteste

e institucional

10 dólar,

o novo padrão

vindas da

caso, o Brasil

do mundo

com

missão.

um

acordos

na Grécia

vitoriosa

e

e

na
quem

capitalista.

de Betton

Já durante

a Guerra

~hegou

e tendência

durante

to, como é óbvio

mesmo

a declarar
nesse

em definir

americana.

a paridade
caso,

a arquitetura

Também

p~
nesse

sua área de s~

alinhou-se

fielmen-

Na área do padrão

de sua moeda,

lograr

seguidos

americana,alinhavada

internacional.

e logo depois,

te ao lado da potência militar

woods,

desenharam

da hegemonia
monetário

não teve dificuldades

da heg~

ôôl.ar
,

sem, entretan

cumprí-la.

luta sucessó-

reorganizado

do ponto

euro-

e o Brasi 1 co,;,preendou-o sem mu tOa re-

n6rmativa

falência

com um mundo

alinhada

do FMI, do GATT e do BIRD,

longo

marcados pela

conhecidos.

~larshall, já sob a égi-

dos países

Simultaneamente,os

d í.s cu r

Se nosso

pela

re

antecedentes

da reconstrução

de 1947, os EUA intervindo

liderança

crise

etc. Mas

e recorrências

alterado.

deixavam

era a nova

de Ialta,

internacionais

sistência.

de Horácio

mundial

a esse mundo

de e-

aqui,

incontestáveis

roshima

Frente

estabilizadores

da crise gerada

1940/1950

EUA e a URSS.

era forçoso,

e regionais.

anos de interregno

nos anos

entre

a partir

aos interesses das duas grandes

linhamento

com sua condução

radicalmente

e expandiu-se

dornd-n an t.es ,

torno

Disri~

'uma meia

das estruturas

arrancou

é

visibilidade

do BNDE e doa Petrobrás,

prírre.i ra guerra mundial, encontraram-se
contexto

ocasião,

de longo prazo.

os Planos
creditícia

de Vargas

A prolongação

notória

âe Eletricidade,

político-institucionais

outra

das classes

e os projetos

com a criação

nos nacionais
ainda

e mesmo

prazo,

quando

que adquire

do compromisso

í

mia'visível,
quilíbrio

Vargas

cont.rad tório

Haja vista
econômica

mais do que em qualquer

são por dema~s

pelo Plano

de de uma nova geo-política
Entretanto,

em 1929, mas cujos

em 1914, e cujos efeitos
do crescimento

ao fim da lónga

de vista

em
mili

No espaço
transnacionalizarão

criado

por essa hegemonia

as estruturas

produtivas

se

expandirão

das grandes

e

CorP2

-0

raàêes

Multinacionais*

dos os paãses
incluãdo

48

acionando

europeus*

aã o espaào

investimentos

e depois*

em vÃrios

na construàÓo

to radicalmente
talistas

da segunda

o Brasil-

metade

mericanas

mento

atravás

decisivamente

nacionais

econçmico

~a

de alguns

transformando,se*

se debateu*

mundial*

do que ao tempo de Goes Monteiro*

capi,

divisêes

internas*

gas* encontram

depois

tal do petréleo

aqui

uma nova dimen,

o mundo

capitalis,

corporaàêes

da soberania

"eleitos"

nortea,
produti,

niqueu*

numa

a çtica

cabou

afetando*

rumos

seguidos

pelo retorno

a partir

de Vargas

fundamentais-

nossas

receptora

foràas

caminhos*

capi,

internacional

e de maneira

ao governo-

impactos

a bipolariyaàÓo

automÃtico
armadas

e refratora

Dois

de todos

numa posiàÓo

dos sinais

decisiva*

~
os

gerada

nos

parecem

ideolçgica e militar do
os paãses*

acabou

privilegiada*de

emitidos

agora

naturais*

ne,

suas tradicionais
de V~

As questêes

da s~

do monopçlio

esta,

da ihdustrialiyaàÓo

traduyidas*

segundo

reap~

um cçdigo

centrais

inimigos

e externos*

internos

co
com

como lastro

pela ditadura

ideolçgico-

caminho

á visto

onde os elementos

da potância

Por onde*

do desenvolvi,

da crise polãtico,instituciohal

Por um lado*

e o alinhamento

locando
brana

por vÃrios

daã

tomada

i,

estavam

m~
da,

feita

se,

repostos

na

hegemçnica-

dos vÃrios

da periferia

do quadro

novamente

dos pela definiàÓo*dos
gundo

A partir

dos recursos

linguagem

pesada*

e polariyadas

e do prçprio

receram* desde entÓo*

clave do getulismo

suãramradical

acirradas

do controle

uma aparente

Essa transformaàÓo

Nacional-

um novo arrayoado

particular*

do -financiamento

espaàos

maior

guranàa*

os seus padrêes

a questÓo

de uma industrialiyaàÓo

foràa

em que

do alinhamento

mo condiàÓo

Â Seguranàa

de

no locus privilegiado

ao lado dos EUA- Este alinhamento

cessÃrio

das relaàêes

com isso*

os anos 3/* a necessidade

um fa,

talista-

mundo

desde

mundi,

das grandes

e o problema

Fria*

de um mercado

de disputa*

do mundo

hÃ que rec1

"semi,periferia"

e* em

XIX* alcanàa

sob a lideranàa

vos* afetando

na evoluàÓo

Industrial

do sáculo

que impêem

capitalista

O fato inequãvoco

de um longo perãodo

ta se rearruma

perifáricos*

"exogenistas"*

e* em particular*

da Rev~luàÓo

sÓo- Depois

estados

e decisivo

na periferia

al a partir

to,

deolçgico,militar

da nova ordem

novo

que fay parte

paãses

em

brasileiro-

Sem cair em determinismos
nhecer

diretos

pela

c1
me~

Guerra

entre

armadas

nacionalistas

siàêes

segundo

tiyavam,se
yando

entender*

as negociaàêes*

plicaram

armadas-

nÓo sç a crise

to a participaàÓo

uma eleiàÓo

do que*

prçpria

acirrando
Fenémenos

nunca

po~

polãticas

pe~

do Clube

Mili

dos militares

e democratas

Fria

os conflitos

crises

p~

inviabi,

e partidari,

importÇncia

que matou

nas demias

(vi~

cristaliyando,se

da Guerra

da maior

institucional

atá os dias atuais-

daqui

com as cores de um enfrenta~ento

A partir

a radicalidade

as foràas

as disputas

(vistos como comunistas)

tos como americançfilos)-

a partir

que* em verdade*

Vargas*

atingiam

os seus debates

militares

§adquiriram

ideolçgica

jÃ no governo

as foràas

tar* tingindo

conflitos

e anti,getulismo*

intensidade

Assim*

passando

os velhos

Vargas*

para
quan,

que se multi

50
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Pro outro
pelas

grandes

espaàos

as decisêes

corporaàêes

nacionais

tudo depois

lado*

multinacionaliyadas*

de acumulaàÓo

de 0845*

dade

falhou

de uma espácie

guida

viabiliyou

crénico

apostando

gora pela associaàÓo

do Estado

empresas

uma soluàÓo

do "se mostrou

capay

ra e nas indístrias

par,

de capitais-A~

prioritariamente

"fuga para

alguns

o Brasil*sobr~

de mobiliyaàÓo

de "plano Marshall

a desejada

tos das grandes

finalmente*

Mas esse investimento

tomadas

elegendo

e privilegiando

forneceram*

cial para o seu problema
sim* se Vargas

de investimento

na possibili,

timulou

nanciamento

frente"*

cia*a

prçpria

listataàÓo
tre

trajetçria

investimentos

Na conhecida
de um bloco

0845 e 0850*

dire

correspondeu*

profundo

produtivo

qóenta*

o problema

radicalmente*

S frente da demanda

muito

to* um novo padrÓo

de acumulaàÓo*

as caracte~ãsticas

da expansÓo

trialiyaàÓo

pesada*

cou um crescimento
de bens de produàÓo
tes de qualquer
006) -

porque

e do setor

expansÓo

preexistente-

da capacidade

de que dispunha

pliar

o seu gasto

desde

econom~

demanda"

(ide~

dos anos

cin,

tabelecidos-

um

liyar os velhos
para

HÃ* portan,

um processo

fase*

produtiva

de seus mercados"

compromissos

com os novos

a inflaàÓo

de re,

'deslocando

arbi,

est'ratágicos
e para

e~

compatibi,

objetivos

S categoria

desenvolvimento

tr~

O poder

os objetivos

o "ovo de Colombo"

sico de financiamento-do

da

"fuga

de mecan*ismo bÃ

'industrial-

e
Mas com isso

impl~

luta entre

setor

ínica

soluàÓo

pela

inflaàÓo*

de consumo

segundo

do

de am,

a sua base

cambiais-

do dinheiro*

O Es,

ativa

a capacidade

necessariamente*

o valor

alàava,se

a funàÓo

os anos vinte9

de,

inflaàÓo

necessÃrios-

assim*

e confiscos

Descobria,se

frente"*

de indus,

do

emissêes

sido reposto*

de ccmbinar

dos recursos

sem alterar*

suas massas*

do

produtiva

uma nova

de bens durÃveis

previsãvel

poder

jÃ havia

redescobria*

trariamente

verificando,se

que demarca

tado desenvolvimentista

a uma

a estrutura

jÃ no inãcio

heterodoxa

na mobiliyaàÓo

permanentemente

verdadeira

antes*

ali* a perspectiva

definir

este tipo de desenvolvimento

acelerado

por lhe gerar

do finanàiamento

complementares*e~

a "implan,

a capacidade

delineiam

capita,

desde

mediante

de um lado*

de outro*

o que e~

nÓo sç por lhe çferecer

mas* tambám*

butÃria

de Mello*

altamente

do f~

e *como conseq~â~

acumulaàÓo

ao contrÃrio*

"sa Lto tecnolçgico":

se ampliou

de nossa

schumpeteriana9
se alterou

o problema

mas tambám

de Cardoso

de investimentos

"onda de inovaàêes"
sistema

formulaàÓo

o Esta,

maciàamer:te em Ln 2r -&; es =rut-u,'

sob sua responsabilidade*

privado

Na verdade*

senhando,se

radicalmente*

polãtica

porque

p-llB) -

impulsionada!

estrangeiras-

e da industrialiyaàÓo*

sç veio

dos pobres" -Loqo em se,

com aqueles

alterarÃ

de base

baratas

e ajuda externa
Sua chegada

de investir

o investimento

as externas

externo

an,

(0871*p-

as vÃrias

de acumulaàÓo
porque*como

fraàêes-

possãvel

ses financeiras

abria,se

fayendo

Estressado

entre

arena

de

o seu poder

e a

para sua heterogeneidade*
dela causa e soluàÓo

e institucionais
hegemoniyado

mecanismo

uma nova e fatãdica

pelo

heterodoxo

das sucessivas

que acompanharÓo
capital

o Estado

cr~

o novo paerÓo

industrial-

de financiamento*

opta

E

isso

ela explic~

.,

51

ta* tambâm*
cursos

uma luta permanente

e da produàÓo

Luta,se
cÂmbio

e a moeda*

movimento
sabido*

desconhecem

central

e das taxas
a correàÓo

e cambial

O definiàÓo

recortavam,se

econçmica*

instrumento

dos preàos

ticas monetÃria
torno

e* por derivaàÓo*

O polãtica

em torno

em torno

O distribuiàÓo

da riqueya

e da renda

procurando

baliyar

para

monetÃria*

do

Os anos 4/* como
o que fayia

os interesses

estatais*

atravás

á

das poli

o lugar de uma luta sem quartel

das prioridades

tensÓo
o

a determinaàÓo

de lucro-

Do ponto

dos r~

das

em

quais

e instabilidade

sensãvel

ta- A luta constante
plexificada
gância
gridade

possiblidade

debate

permanente

liyaàÓo-

Postas

e impotente
em prÃtica*

to* como em 0843.44*
lidade

sÓo apenas

impele

e limita*

bi00dade
crise

perceptãvel

to prayo

sÓo sempre

de estabi,

abandonadas

de imedia,

face do movimento

nas opiniêes

e a instabi,

contraditçrio

a aàÓo estatal-

E â essa

na raiy do sentimento
e no comportamento

e na dos capitais

defensivos*

protegendo

no crescimento

um

Âs polãticas

50 e 0852- A inflaàÓo

que estarÃ

e afastando

os anos 4/* desenvolve,se

em torno

a um sç tempo*

brasileiras

to~ a recuarem*

47.48*

uma nova

permanente

polãticas

desde

que
inst~

crénicode
das

elites

bocarÇ

soluàÓo

e inovadora

rest-ringe,se
aL

o

Â defesa

plância"

tempo

a temem*

do seu momento
negçcios

na medida
polãtico

do Estado-

econémico

defensivo*

iniciativas
segurar,lhes

polãticas

emcpe

seus interesses

da inflaàÓo*

nÓo tâm assegurado

que passa

pela

Por isso pendulam*
e portanto

uma expectativa

conduàÓo
entre

um

aceleracionista*

autoritÃrias

exi,

a da preservaàÓo

da

inte

desestabiliyam

qualquer

Mais

uma vey

na medida
vicioso

a

em

que desem

passando

a "vontade

pela aàÓo do Estado*

ao nãvel

de seu capital*
tambám

conqui~

micro,empresari,

pe Lo caminho

a raiy estrutural

mais

da "inadim

nacional-

individuais *sempre pro~
Desde

de cur,

um instrumento

de longo prayo-

necessitam

e a

um cãrculo

comportamento

Por onde*

0841*

que possam*

de expansÓo-

mas ao mesmo
o

controle

instÃvel

dos

comportamento
e o apoio
teoricamente*a~

naliyada*

vimento

liyando,se
a

na infra,estrutura

pelas

condiàêes

prçpria

produàÓo

enquanto

quanto*

simultaneamente*mantâm

normativas*

sustentando

entretanto*

dos recursos

de energia

o Estado

completa

externas*
estado

o Estad?

agora de forma

da mobiliyaàÓo

de sua expansÓo*

do BNDE*

a agiliyar,se*

do qu~l equaciona*

o problema

vestimentos

com a existância

que s·'vem

44* mas a partir
Os capitalistas

da burguesia

da burguesia

com,

do autoritarismo-

da valoriyaàÓo

curto possãvel-

de interesse*

estrangeiros*

lado* como decorrância*

seu

fica' hiper,
di,

de alto risco*

criando

de

propriamente

e de estabilidade-

como soluàÓo

Por outro
tadora"

do sistema*

as incerteyas*

na falsa

blocos

qual seja*

de constÇncia

aparece

os vÃrios

uma situaàÓo

polãtico

econémica

dos capitais

primeira*

e da diversidade

revitaliya
Por esse motivo*

entre

cria,se

O sistema

da atividade

com a entrada

polãtica

polãtico*

crénica-

aos avatares

inflaàÓo

favorecidos-

de vista

pelo

depois

para

o ciclo*

seus in,
No

e pela

Isso ocorre

com o uso de seus vÃrios

mo

responsab~

financiamento

as suas funàêes

de

institucio,

e transporte-

empresarial-

cria

en,

regulatçrias
instrumentos

e

.-

.-

de poder

o desenvolvimento

àÓo com os grandes

dos capitais

oligopçlios

privados

em

O grau de consenso

associa,

desenvolvimentista*

internacionais-

minanteConsagra,se
chek*

a alianàa

sada entre

nal e os capitais

cimento
gisse

nacionais-

sua plena

de nÓo

neidade --o Estado
-"empresÃrio"paridades*
guesas

caminho

O novo,velho

de que nos

tar espaàos

tambám*

acelerando

vigor*

lhas regras
do Estado*

a heterogeneidade
necessidade

pela sempre

com o inevitÃvel
e pela

arbitrariedadedade de manter
ses prçprias

risco

complexidade

a eqóidade*

do ciclo

generaliyado

lares-

os limites

Nos anos cinqóenta

O clima

ide~lçgico

volvimentista"*
controle

conservador

progressistas

e africana*

seja nos paãses
emergentes*

preocupados com o crescimento das
guerra

da classe

e* acentuadamente*

do,

consegue

e soit,disant

do pçs segunda gu;ra mundial*

asiÃtica

das naàêes

estfeitos

o estatismo

das foràas

pela descoloniyaàÓo

Para

heteroge,

jÃ agora*como
de suas di~

de

termos*

social-

acumula,

isto á* mo~

A sua presenàa

interna*

repêe

de substituir

renovada

quando

com
as

o

pop~

acelerado
ainsnre

á fran~te

centrais*

preocupados

seja nos

paãses

com

o

perifáricos*

diferenàas*e desigualdadesdurante

depois

a

dela-

de
,

da

da possibili,

sobrevenham

ta do pensamento

cepalino*

samento

oficial

etapa

marxista

necessÃria

talidade

Estado

propulsor

pay de reproduyir

de- Entre

quanto

Âs teses

pela vertente
pela tardia

cçnversÓo

stalinistas

a propçsito

progressista

em torno

Â necessidade

outros*

Quando

a quase

to

nÓo*

do

induyida*

nacional*

os 7:F?V ;"Xcos efeitos

a democracia-

da

de fayer

de uma industrialiyaàÓo

todos

d~ pe~

e de suas organiya,

com o apoio -de uma burguesia

fabricada*

estruturalis,

DemocrÃtico,Burguesa*

social

convergiam

o agente

logicamente

tanto

da RevoluàÓo

do pensamento

àêes polãticas

c~

ideo,

da modernida

logo Â frente*

o

socialismo-

Fosse

aàÓo

pelo nímero
sobrepostas

Latina*

ve,

e acrescida

com a diminuiàÓo

DJ32

o seu Levia,

o processo

Na Amárica

com rela

e as vÃrias fraàâes

, acrescido

sobretudo

industrial-

da

o problema

das estruturas

Ou* pe08 menos*

Lessa

urna vey mais

e de organiyaàÓo

de mercado*

atin,

apoio

a essa nova perspectiva

maneira'* repunha os te!

sçcio em novos

a contraditçria

que

nos anos vinte-

ainda mais*

do velho

brutalmente

para um cre~

foi bem recebi,

e expande,se*

afastando

politiya,se*

econçmicos

possãvel

fala Carlos

as vÃrias *çrbitas do capital

àÓo* com a entrada

internacio,

e de reproduàÓo

um passo*

p~

ao ver na ajuda

sçcio

estrangeiras

"agressÓo"

avanàa

convergem*

parceiros

convergiam*

Eql-_ipotentes para resolver

tÓo COm isso*

maior

oligopçlica

por um *capital industrial

das filiais

o pacto

Vargas,Kubit~

de industrialiyaàÓo

que* de alguma

mos do "pacto implãcito"

manter

Todos

maturidade-

de uma fçrmula

àÓo Â entrada

empresa

o ínico

comandado

do projeto

o processo

a grande

forÇneos*

rÃpido*

do dentro

a partir

que comandou

o Estado*

e nos capitais

assim*

excedeu

em torno

as cri

caminho
social

possãvel

todos

ápoca*

do Estado

na e* muito

viam na aàÓo estatal

de um desenvolvimento

e com a democratiyaàÓo

sou* naquela
tureya

como fosse*

e quase

do prçprio
nada

continuada

no Brasil-

com

Estado'- Pouco

se entendeu

e de sua expansÓo

em particular*

nacional*

da

o ínico
justiàa
se pen,

verdadeira

na Amárica

A ideologia

na

Lati,

conservadora

56
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0/ "metropolitano"
dos anos 1/.2/

reaparecia

renovada

pela entusiÃstica

Sendo

que* em suas versêes

:

nacionalistas

ternos"
reformistas*

este pensamento

reencontrava

as velhas

teses

jÃ um tanto

inadequadas

no espaào,tempo

e "externos"

sob a hegemonia

cas dependentistas

norteamericana-

dos anos sessenta*

a serem defendidos

que escapa*

Âs veyes*

produyidos*

As culpadas

dirãamos*

a matriy

teçrica

equivocada

que animara

uma lçgica

de

de controle

do Estado

nacional-

reparar*

contribuiram

das estruturas

produtivas

~

para
ternas

rever

segundo

aor

auto,crãti,

nÓo conseguiram

nem mesmo*

seto,

com interesses

Âs possibilidades

Essa internacionaliyaàÓo
os efeitos

os

da economia
por parte

,mundo

por todos

te,
reproduàÓo

nentistas*

igualmente

da : conom X"6" Um pçlo AI:EC;D'

res dinÇmicos
àao progressista-

distribuãdo

retradu,

o ideÃrio

reproduy

e aprofunda

a heterogeneidade*

hipertrofi'ando

esta,
sua fragmentaàÓo

regional

e social

e consolidando

uma 7N

sobre

tistase material
mente
Assim*
mesmo*

amplos

das classes

setores

populares*

das classes

aderiram

mád'ias urbanas*

ideologicamente

agora

refeito*

tado*

e conseq~ância

que tinha
a um*sç

a ínica

o momento

culminante

desta

JK* encobrindo

convergância

a recentraliyaàÓo

alianàa

democrÃtica

aã ocorridÂ

e

requerendo

o Estado

e alma*

desenvolvimentista

sofrendo

expandindo,se

uma profunda*

6X"C
da que

os novos

gantesco

para manter

processo

de acumulaàÓo

enfim

para

atender

as novas

atores-

os velhos

Na verdade*

compromissos*

fay um esforào

de classes-

que acelera,se
o recorte

A instalaàÓo

por sua import~ncia
e por sua falta
social

blocos

de interesse

reproduyir,se

os mercados

e graus

paralelos

adequando,se

violentamente*

dos interesses
das novas

estratágica*
de autonomia

das relaàêes

capitalistas

de concentraàÓo

do capital

mercantil

que

de forma

auténo,

com produtividades*

o velho

altamente
pacto*

agora

diferenciadoscom

particip~

nacional

e estrangeiro*uma

definida* dado o peso igua0lren-te
crescente 0:

e bancÃrio-

ao mesmo

tempo*

essa industrialiyaàÓo

pesada f~

modifican
segundo

padrêes

capitalistas

modernos*

altamente

monopo,

estrutura

e a

filiais*

industrial*

a um

com baixa

capacidade

de emprego

industrial

e segundo

por suas d~
fundada

na hiper,concentraàÓo

da renda-

Estimula

por sua' modernidade
decisçria*

urbaniyaàÓo*

e *reproduy

constantemente

uma massa

encravamna
de desempregados

tessitura

para

sem hegemonia

uma acelerada
tecnolégica

o Estado

progressivamente

uma dinÇmica
mensêes*

os velhos

g~

liyados*
social

subseqóentes*

fun,

ciona
radical*

desfayer

assim*

Mas*
do* de forma

as dácadas

lenta

capital
àêes e absorver

durante

assume*nesse

vey mais
reorganiyaàÓo*

por

'apesar de tudo-

àao decisiva
corpo

impulsionado

via

Refa\,se
momento*

e desenvolvido

logra* porám*

organiyaàêes
Na prÃtica*

industrial

deu,se

ma- Mantâm,se
biliyando,a

de acumulaàÓo

salvaàÓo-

seguem
§no periodo

padrÓo

do Es,

nÓo
Sabidamente*

dificil,

ao gr~

na vitaliyaàÓo

tempo*

de interesses

integrÃveis-

aquela
sua causa

uma tessitura

e

D
de compromisso*

descontãnua

brasileiras

um pé,

e subempregados

que vegetam

nos bolsêes

de

58
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marginalidade
ra ampliar

urbana

as bases

e misária

rural*

de um sistema

contribuindo*

social

assim*

Assim*

p~
deroso

excludente-

fica na verdade

marginais*

D
social

aprofundamento

ampliam

dobrar,se

ainda

no esforào

esta totalidade

da heterogeneidade

mais a agenda

e da

estatal*

por reproduyir*

segregaàÓo

obrigando,a

econémica

a des,

e politicamente-

desagregada-

entre

cipacionistas

produyem

aparentemente

premido

os blocos

centraliyadas

pela

ponto

delineia,Se

do b ras LLe F!Dnas íltimas

dácadas-

X

ra sustentar
mar,se*

o seu compromisso

encarnando

um problema

o interesse

central

Cada vey mais

de classe*
geral*

do Esta,

impotente

á incapay

de

como soma de

legit~

em nome da preservaàÓo- da integridade

sistema

e da sociedade

extremamente

difãcil

articular

-como um todo-

nes~e

contexto

-traduyam e rep re sent em homogeneamente
de interesses

incomuniciVeis-

partir

desta

infinidade

tra,se

impermeÃvel

nas sociedades
vey mais
fundas

aos mecanismos

capitalistas

fragmentados

clivagens

e um espaào

regionais*

àÓo orgÇnica,partidÃria
vÃrias

fraàêes

Â grande
lista*

massa

presenàa

nacional

necessÃria
assu~ir*

abertamente*

sucedidos

recortado

por

do aparelho

indireta
capsulando

cada

mas*

estatal

se o pacto

produtivo

sistema

de

um carÃter

na tentativa

de sobrevi

sempre

e negociaàÓo

do Executivo-

que esca,

e sociais*

e aloj~

Com isso*

mais prçximo

e

absorvendo

e

en,

prçprias

a

so,

Âs exigâncias

e incon'ciliÃveis
empurram

o E~

de aàÓo direta

as contradiàêes

e suas contradiàêes*

do* colocando,o

a incustri

como resposta

complexas

mer

inclusive

E o fay* nÓo por uma iniciativa

senÓo que*

vey mais numerosas*

de valoriyaàÓo

e seus instrumentos

sem digerir*- todas

pria e auténoma*

que sç se re,

§entÓo em funcionamento*

econémicas

tÓo segmentadas-

do capital

cada

a

manter,

para a frente

o Esta,

do limite

que*

prç,

de suas possibi,

lidades'-

pro,

frente

sobretudo*

polãtico*

burocrÃtico

seu aparelho

çrbitas

e outra~

de representaàÓo

nas relaàêes

lugar para a legitima,

do sistema

de qualquer

bem

a

mos,

os interesses

do poder

e assalariadas

dos marginaliyados

àÓo que nÓo queira
nista-

e elitoral

burguesas

Entre

resta pouco

geral*

se dentro

entre

especulativa

parlamentares*

e os

X

e* mais recentemente*

caminhos

pam aos canais

ciedades

mundo

inegociÃveis*

classicamente

centrais-

pois*

estilhaàado

da vontade

de particularismos

do

organiyaàêesque

aquele

A constr:àÓo

Fica*

busca

tado expande

particula,

riffiros
de toda ordem*
de dominaàÓo

-p~

vância*

e todo po,

e as re L"X"C9
X86Ta:H part~

e produtivas

alo JÃ nos anos 4/* o regime
Nesse

"avanàado"

o pçlo metropolitano

urbana*

"permissividade"

e financeira

entre

regionais

da classe mádia

extremamente

cantil

o Estado

Âs

Na prÃtica*
manentemente

o aparelho

em braàos

e ramificaàêes

frente

veyes*

de forma especãfica*

capita,

~andas

particulares

representa,
segregaci~

postas

vas deste quebra,cabeàasda administraàÓo
existentes*

direta

de Estado

e soluàÓo

por cada uma das faces
No mais

das veyes*essas

ou indireta

a tendância

se destinam

ao encaminhamento

sem que elas desapareàam

lo contrÃrio*

que

se reconstrçi

sobrepêem,se
ou sejam

á a uma justaposiàÓo*

peE
muitas
de de,

constituti,
ramificaàêes
a outras

prá,

desativadas-

Pe,

onde

alguns

/'

6/

aparelhos
crescem

esclesoram,se

modernos*

do reproduy*

tecnoàrÃticos

assim*

caracterãsticas

e mais

em sua prçpria

da acumulaàÓo

hipertrofiando,se

O sombra de

lentamente

outros

centraliyados-

estrutura

de forma heterogânea

O Esta,

e organiyaàÓo*

e de suas relaàêes

rede de relaàêes

que perpassa

reunindo*

graàas

as

constitutivas*

forme

logiyaàÓo
gumas

e fragmentada-

vam a exigir
bloco

a redefiniàÓo

de poder*

*dos interesses

compatãvel

* das situaàêes

articulado

entÓo*

dO aparelho

ferente

Âs siglas*

durante

a partir

o perlodo

se entre o grande

rayêes

riam*

o "partido"

de todas

as foràas

inevitÃveis
mentados

opàêes
da classe

ram* durante
to uma quanto
mendam

estatais-

o perãodo
outra

um conj3nto

as classes

estatal*

ignoradas*

civil9

34,53* escapar

"organiyaàÓo"*

br~

indi,

Novo mas*
de

4/

dividem

executivo*

alguns

do

paãs*

repugna

Por aqui*

e dinÇmicas

de nossos

dos mesmos*

podem

tentativa

arbitrariedade

de

contida

em todas

~

a irrele,

e doutrinas-

interesses

a!

o carÃter

tanto quanto

de seus programas

i~

de ideQ

ser encontradas

que explicam

partidos*

tam,se -na verdade* de confederaàêes

aàêes

qualquer

um conjunto

Tra,

recortados

e cada uma

p~
das

estatais-

Esse bipartidarismo

e

chama,

vamente*

durante

de Grupos

a administraàÓo

de Trabalho*

volvimento*

Executivos

das velhas

e Conselhos
estruturas

mo â çbvio*

dentro

fortalecia

do prçprio

e* dentro

do partido

estatal

articulador

mo lugar

de representaàÓo

de Desen,

mantendo

o

dos principais

Executivo-

o Estado

mo centro

criaàÓo

pa r =!,0A; aa * construiu

de representaàÓo,participaàÓo

de interesse*

significati,

de JK- A sistemÃtica

como o lugar da representaàÓo

um novo mecanismo
grupos

Grupos

sem desfayer,se

Parlamento

real fortaleceu,se*

Com isso*

cQ

dele* 'o Executivo*cQ
e* ao mesmo

e "parlamentaàÓo"

entre

tempo*

cQ

os diversos

interesses-

o desaguadouro

ou derrotadas
interesses
populares

tambám

distribuãdos

Esse quadro

pelas
fra~

nÓo consegu~

a esta polariyaàÓo-

por sua prçpria

de grupos

Donde*

dominantes

melhor*

Os demais

todo

neste

na dácada

no que*

preteridas

por

interessa

que á o prçprio

e dos setores

infinito

estruturais

dentro

a reprQ

partidÃrio

do Estado

criadas

dos penaliyados*

mádia

sistema

o autoritarismo

da sociedade

na soci~

ao qual

e desfibrado

vÇncia*

a esta heterogeneida~e*

ou doutrinarismo-

Ia inevitÃvel

pela aàÓo esta

e da aàÓo estatal-

"democrÃtico"*

heterogâneo

do

multiplicaàÓo

Cresce

dos preteridos

das insatisfaàêes

partido

esta,

dentro

assegurar

ao que realmente

o controle

o conjunto

que lograram

o peculiar

em torno

regiêes

dos anos pés &)E " nÓo era mais

dos insatisfeitos*

quadro9

durante

compromisso-A

o fim da segunda guerra mundial-

tal- E desenvolve,se*

sobretudo*

e' da hegemonia

e dos particularismos

e industrialiyada

atá

lado o nímero

sileiro*

do velho

com os mecanismos

global

acumu B"6TRD
industrial

dessa

dos papáis

a revisÓo

dade urbaniyada

duàÓo

caminhos

assim*

de interesses

nâmico
Os novos

as distintas

que

Tan,

de Souya*
tidÃrio
Blocos

natureya*r~
por toda

mo tÓo bem o mostraram

a

assiste,se

explicitado
Parlamentares-

dos partidos

altera,se

a partir

dos anos sessenta-

os estudos

de Maria

do Carmo

ali um veloy

procásso

de realinhamento~

nas alianàas
Movimento

conservadores*

e coligaàêes*
que*

reorganiyava

Campello

mas tambám

acompanhando

CQ

nos

o

declãnio

a composiàÓo

interna

',
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/)

dos demais

partidos e anunciava*

lariyaàÓo*

em torno

a temas

como o das reformas
cionais-

Naquela

sucesso

altura*

e o da defesa

jÃ se viviam

po,

pelos

efeitos

proporcionada

investimentos

*

dos interesses

os complexos

industrialiyante*

e viabiliyada

uma nova

lX'lãticos,ideolçgicos conflitivos

estruturais

da polãtica

de Metas

tendencialmente*

diretos

na
do

setor

externo*

afetando

estiveram

associadas

tucionais

e financeiras*

clicos

da expansÓo

pelo Plano

las instabiliyaàêes

estrangei,

formulaàêes

a capacidade

de forma

de financiamento

regular

desde

industrial*

agora*

Âs crises
seriam

os principais

do regime polãtico

do sistema

interno

polãtico,inst~

os descenàos

cã,

responsÃveis

pe,

e pelas

recorrentes

re

financeiro-

ros e estataisAssim*
Se a idáia

de crescer

-tetiya* de forma brilhante*
tágia

adotada

das no Estado
vamente*

como protelaàÓo

crescimento*

sada-

Finalmente*

capitalista
decisiva

hegeménica

tÃveis

a estra,

bÃsicas

um verdadeiro

industrial

no movimento
E* dentro

do Estado

Apoiado

na ideologia

o governo

condiàêes

o capital

apoio

sobre

embut~

sua §prÃtica promoveu*

de Mello*

a presenàa

por um amplo

diyendo

sin,

efeti,

salto

em

com o 01 s Lan chamerrto da industrialiyaàÓo

no Bras~l-

trangeiro-

anos em cinco"

das contradiàêes

Desenvolvimentista*

nosso

lista*

o que vimos

como o diy Cardoso

va* a posiàÓo

"cinqóenta

social

assumia*

de forma

econémico

da

a alianàa

industrial

endçgena*

forma
es,

e lastreado

nacional,popu,

JK trouxe para dentro de nossas

de uma expansÓo

de

do capital

desenvolvimentista

que inclu~a

efet~

acumulaàÓo

dele*destacavam,se

e* em particular*

EN

fronteiras

as

com suas inevi,

de peso decisivo
ticamente
mente*

das virtudes

primeira

níncia

bria velhos
nante

conflitos

brasileira-

crise recessiva
internos
portas

Â emersÓo

amadurecendo

JÇnio

Quadros*

internos

promovido

dominante*

pelo Plano

de um movimento

desde

e pela ascensÓo

a exaustÓo

os episçdios

rea,

e Â classe

domi,

do primeiro

ci,

de Metas*gerando

uma

os conflitos

a inflaàÓo

popular

~

Â pre,

varguista*

reacelerava

disparando

pela

em parte ~la

a clivagem

endçgena*

final,

com sua originalid~

aos militares

lado*

poli,

derrotava

responsÃvel

que* repondo

de natureya

Â classe

e criava*

gestÓo*

Por outro

elo de investimentos

fatores

de uma quadro

do "populismo"*

do Estado

de difãcil

de uma figura

vÃrios

Por um lado* a UDN convencida*

de seu presidente

sidância

na construàÓo

eleitorais

vey o Partido

de* um problema

dos anos sessenta*

confluãram

insustentÃvel-

e sindical

e

abrindo

que

viera

de 0842-

conseq~ânciasAssim*
C:CI re elas*

a crise

que a partir

de novidadeis* agrega,se
tçria

na entrada

AP foi devidamente

de 0850 e atá 0856*

A partir

da segunda

um elemento

da acumulaàÓo

mapeada

metade

anunciava

Estado-

analisada
aquela

dos anos cinqdenta*

novo e decisivo

e de nosso

e

na dinÃmica

Se antes

gra~
p~

contradi

as crises

no

yam

de forma efetiva*

sistematiyar

um conjunto

ses nacionalistas
ápoca*

por esse caminho*

colocam*

ciaàêes*

ilegal

e a nãvel

nacional*

de reivindicaàêes

formuladas
no coraàÓo

o problema

os trabalhadores

que:

pelo pensamento
dq conflito*

das reformas

conseguindo

aliados

Âs te~

progressista

e sobre

estruturais-

se organi,

a mesa

Definindo

da

de neg~
equiv~
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cadamente a natureya da crise econémica*
te uma tendância

inevitÃvel

da dissociaram,se

vendo em seu horiyon,

O estagnaàÓo*

as foràas de esquer,

do bloco desenvolvimentista

ideÃrio que* esse sim* pela primeira vey

e propuseram

um

ameaàava realmente

desde baixo* os supostos do grande compromisso

*

tâncias9 a modificaàÓo

candentese despertavam

desta soluàÓo* inviabiliyada

pelo

carisma de Quadros* abriu portas a uma decomposiàÓo

progressi,

va das foràas aliadas nos dois grandes blocos que

perduraram

durante a gestÓo Kubitschek-

vivido a partir

da "rirreirague;a mundial- Sim* porque entre todas as suas propos,
tas* duas eram as mais

A impossibilidade

as maiores re'si-â-

da estrutura fundiÃria e o controle dos

Na prolongaàÓo
saceleraàÓo

daquele insucesso*

do crescimento

e conseqóente

alimentado pela d~

descontrole

àÓo* aumentaram os conflitos internos de uma classe

da infla,
dominante

que jÃ inclufa* agora* a presenàa das grandes corporaàêes

capitais forÇneos-

res,

ponsÃveis pelo surto industrial e abriram espaào para o cresc~
As foràas de esquerda propunham*
simultaneamente

desta forma*

tocar

nos limites mais antigos e mais modernos

im,

postos O aàÓo do Estado* mexendo no "princãpio" da intocabili,

mento auténomo de um movimento nacional,reformista

lastreado

por amplos set?res da populaàÓo urbana e algumas fraàêes da p~
pulaàÓo rural-

dade da terra e no da autonomia decisçria do capital estrange~
ro* o mais novo sçcio e responsÃvel
grande condomãnio-

pela salvaàÓo

Pela primeira vey* pois* as

recente

do

reivindicaàêes

populares queriam alterar' as regras bÃsicas da valoriyaàÓo

'0:

A surpreendente
das propostas reformistas
nÓo conseguira9

e reaglutinaàÓo

dades desencadeadas

pelo suicãdio de Vargas* atravâs da alian,

àa PSD,PTB que o fey vitorioso*
verno um pacto de sucessÓo

e propondo no final de seu

continuada

>N

e alternada entre o PSD

e a UDN* foi sÃbio ao perceber o novo quadro social e polãtico
que vinha sendo construãdo-

Na verdade*

concebeu uma

àas populares*

superando *a clivagem varguista

de todas as fr~

de uma ameaàa esquerdista

da recessÇo e as

expectativas

alinharam no mesmo bloco amplos se,

tores das classes mádias urbanas- Estava formado o quadro clÃs
sico das crises brasileiras*

atualiyado pela presenàa dos

vos setores sêcio,econémicos

e pelo peso decisivo

inflacionÃrio

na argumentaàÓo

do

no,

processo

golpista-

fçrmula

8(ue* se tivesse sucesso*consolidariauma alianàa entre as duas facàêes

conservadoras

Kubitschek

e da maioria dos grupos internos dos milit~

res- "No limite* as dificuldades
Juscelino Kubitschek havendo exaurido as potenciali,

radicalidade

lograram o que Juscelino

a convergância

àêes conservadoras

capital no espaào econémico brasileiro-

autonomia orgÇnica e a

e i-solando as fOE

estabi-liyando a dominaàÓo polãtica e fayendo de

Juscelino* uma espâcie de Campos Salles da nova era industrial-

Com a esquerdiyaàÓo
a qissoluàÓo

conservadora

dos demais* viabiliyava,se*

o que jÃ parecia historicamente
"fronda conservadora"

de certos setores "varguistas"
assim*

inviÃvel9 a recomposiàÓo

enriquecida

e

da

pelas novas presenàas que as

66
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sumiam*

a partir

1-4

daã* a sua hegemonia-

Entre

cudadas
Ameaàada

pelas

am os seus supostos

polãticos

inflaàÓo

que havendo

cia agora

denunciada

conservadora" busca
Ãrbitroantes

Havendo

ria passada*
ritarismo
bitro

como causa
nas foràas

em íltima

Apenas

que*

possãvel

de das foràas

para

armadas

os males*

e depois

numa etapa

eram

as foràas

chamados

-bitragem que nÓo dispusesse

da prçpria

cantis*

se mádia*

trajetç,

apontava

para

o auto,

como ínico'Ã!

republicana*

no apoio

luta por uma hegemonia

presa

privada

ta alianàa
dustrial

de estabiliy~àÓo

as inumerÃveis

feroy

e píblica*

do golpe*

"fronda conservadora" implodiu-

e industriais

congregados

da burguesia

para

longo plano

financeiras

agora

na

que acabou

nacional

comandou

que *entre 0857 e 0863*
satfsfayendo

tes e aliviando

da clas,

sustentaram

diluir

das vÃrias

da classe

supremacia

a qual*

ciclo

corno

uma ar,

instrumento

Nos intersticios
tecno,burocratiyaàÓo

de decisÓo-

do discurso

em estri,

de expansÓo
os

do que nascera

para

assim*
gerir

uma profecia

os poderes

pelos efeitos da primeira guerra mundial
fraàêes
mentos

dominantes9
sobre

e gestores

a seguranàa

diretos

uma nova etapa
nossa

acumulaàÓo

pe militar

os militares*
nacional*

da nova

capitalista-

de 0853-

que lhe foram
e pela decisÓo

frente"-

das contradiàêes

Na sua origem

no Esta,

fraàêes

dominan

mádia-

daquela

progressiva

liberal

luta*

a militariyaàÓo

da gestÓo

e o fechamento

estatal*

do sistema

e

partãcipaàÓo

a

o abandono

polãtico*

aco~p~
ou

polãtica-

delegados
das

vÃrias

em seus velhos

transformavam,se

"fuga para

no desenvolvimento

incrustrada

apoiados

in

principais

nharam a merginaliyaàÓomassiva da popuiaàÓo de qualque atividade
Cumpria,se*

em,

Com o golpe

definitiva*a

logrou

as demandas

as expectativas

setores

nas mÓos da grande

o novo

em

agrÃrias*~

militar*

internacionali~ada*

com o Estado*

conflitos

fraàêes

e internacional-

de 0857* afirmava,se

monopolista

implementado

e os vÃrios

ao golpe

Es

e a diversida,

jÃ nÓo admitia
foràa

histçria

dentro

centraliyar

armadas

pactados

novo

nossa

pelo mais

militares*

perceber

em que a complexidade

apare,

o seu

se impunha9

essa soluàÓo

e dos interesses

por uma

essa "fronda*

tutores*os

como jÃ se pudera

para

e dilacerada

unificadas

uma vey mais*

dele*

de baixo e ating!

seus conflitos*

de todos

instÃ~cia*

em seu limite*

e* dentro

caros*

sido soluàÓo

a so 4JTRD que*

e crescer-

que vinham

mais

sido avalistas

um recurso

comandar

pressêes

0853 e 0857 a

arg~

em Ãrbitros

Passava,se

a

prçprias

de

cronolçgica*

o gol9

As deseràêes
dos pela polãtica

econémica

ram para uma oposiàÓo
tradas*

meira

hora*

Ó

figura

que ainda mantinha

militares

de afastar

va de outras

os setores

abertas*

golpistas

Juscelino

O jacobini~
na pri,

ligados

ao

PSD

Kubitschek*

cas

em 0854- A deseràÓo
denunciava*

reflui

ainda que ~

encarregou,se*

tradicionais

lideranàa*

polãtic-os

lideranàas

rapidamente

polãtico,partidÃrias-

mais radicais

de sua mÃxima

sado em seus direitos

cedo e os inte99e*sses pen a 5X"M
a

estabiliyadora

as suas organiyaàêes

mo dos setores

e

comeàaram

progressl

a partir

daã*

a
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impossibilidade
explicitava
yaàÓo

:

a violenta

do pacto

se* aqui*

de manter

entre

toda a fronda" conservadora*

luta que se travava

as vÃrias

algo similar

fraàêes

ao que ocorrera

O reorgan~

em torno

dominantes-

e

Reproduyia,

no interregno

entre

082/

eleiàêes

dos setores

para governador*

compatibilidade
mos democrÃticos
partidÃria-

diminuir

desse

nabilidade
aquela

ocorridas

processo

beraisteses

a realidade

Ampla

episçdio

que vivia

veio

sim* jÃ em 0856.0857*

ocasiêes*

acompanhada

Sacudidos
pela ressurgância

o problema

aqui a implosÓo

Hoje sÓo poucos

da

a retomada

das

do golpe-

As

Â Frente Ampla*

e

as greves

e as-manifest~

e nas ruas protestavam

popular

sultados

da polãtica

de~ numa

luta que repêe*

intra,burgueses*

e insatisfeitos

econémica*

contra

uma vey mais*

militares

o velho

deiro

significado

sãvel

equacionar

uma situaàÓo

da Igreja*

do poder

mili,

a

deser,

as derrotas

o insucesso

da mobiliyaàÓo

de refayer

no

ideolçgicas-

lideranàas*

o bloco

ele~

da poli

popular*

fala

dominante

sem

e uma rÃpida

retomada

yaàÓo

re,

se divi,

conflito

entre

os míltiplos

conflitos

semi,democrÃtica*

tampouco

dos interesses

pOlãtico,econçmica

riamente
solidaàÓo

os que ainda nÓo perceberam

do Ato Institucional

da a complexidade

do

se reimpés
do regime

que nÓo fosse

a ordem

se fey necessÃria

do poder

depurado

militar

E isso porque*
ganiyaàÓo

do pacto

entre

de dominaàÓo*

e mantidas

entre

fraàêes

fosse pO~

dominante*em

era mais possãvel

E autorit~

do grande

capital-

dominantes-

internas-

respeitados

Dessa

Para

definitiva

0853 e 0857* no momento

as anteriores

O co~

necessÃrias

a reestruturaàÓo

foram

, d~

, uma recentrali,

autoritÃria-

de suas divisêes

ses secundÃrios
as vÃrias

da classe

e as hierarquias

com as supremacias

o verda,

n8 4- Sem que

em presenàa

sua viabiliyaàÓo

ameaàados

com os primeiros

os prçprios

que aglutinava

a crãtica

e o reaparecimento

de suas

e acaba derrotado

dos insatisfeitos*

recentraliyaàÓo

abdicando

extraàêes

de suas principais

e li,

da ingoveE

dos compromissos*c1

logo depois

pois*

da impossibilidade

crescimento-

paralelo

conflitos

vam claro

em torno

e a repressÓo-

pelos

tica econémica

militar

por uma coaliyÓo

altura*

autoritÃrios

sucessivamente*

e de variadas

o realinhamento

reaglutinadas

tambám

oficiais*

torais*

uma violenta

ou viabiliyou

reapareciam*

que nas fÃbricas

econémica

e ins,

àÓo de algumas

estadistas

em nome da unidade

insatisfeitos

lograria

repés

interrompidas

mais alám dos dois partidos

a polãtica

reforma

o paãs-

populares

àêes estudantis

a

oficialiyando

de crise e revisÓo

Como em outras

mobiliyaàêes

a in,

cede*

de sua sucessÓo

bipartidÃrio

do sistema

que rapidamente

liberais

Branco

Naquela

com os mecanis

Nem mesmo

militar*

das dissidâncias

em situaàêes

dominante

do poder-

e "cosmopolitas"§*

Castelo

nas principais

em 54* demonstravam

de reorganiyaàÓo

pelo governo

a velocidade

a uma Frente

governamentais

de legitimaàÓo

imposta

titucionaliyando

classe

nacionalistas

tares

0824-

A derrota

mo

unida

regras
forma*

da reoE

os interes,

de convivância
apesar

de que

70
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o governo

Castelo

Branco

fosse

movida

por Vargas*

vayiou

o poder

apesar

de que o Parlamento

Esta~uto

que

uma Reforma

tivesse

computava

seguiu,se

permissividade
Assim*

e realiyasse

de aàÓo das instÇncias

da Terra

na verdade

alám da queima

especulativa

de um Banco

ato meramente

simbélico

mantendo

"contrato

Com isso* nÓo apenas

do valor"
dissolvia,se

mas voltava,se

a admitir

tais internos

e regionais

ti ti vidade

os grandes

.:4

e

seu poder

um

Central*

relho

e produtivo

apogeu

do "milagre

algumas

eminentes

rioso*

tamento

lideranàas

seguiam

sigilosos"-

gemonia

polãtica

no longo prayo*

germinando
Impedido*

monopoliyadora*

verno

forte e coeso*

para uma direàÓo

o "fracasso"

do ideÃrio

do poder
e apesar

apontava

vigente

dos

a mesma

para novas

co~

"decretos
de uma he,
tendância

crises

e*

no

U a partir dai que se
de 0853-

defendido

mais

sendo

corrupto

contra

criadas

mais

Havendo

seg~

Havendo

defendido

o aparelho
na fárrea

de um governo

da unidade

com entusiasmo

udenista*

nacional,populista*

um

go,

e balcani,

disciplinados

estÃvel*assistiu*

deterioraàÓo

histçria

Ha,

nÓo foi capay de ~

Havendo

visto

em,

a inflaàÓo*produyiu*

inflacionÃrio-

estilhaàando

de nossa

do apa,

anos precedentes-

escalabro

e o suporte

a corrupàÓo

Mas nada disso*
conscientes
desdobramento
derrubava

pode explicar

Havendo' sido liberal

necessÃ~io

militar-

Ha,

a necessidade

acabou

construindo

republicana-

complexidade

promovida

em seu impulso

inicial*

terogeneidades

e as desigualdades

contraditçria

o
que

em suas dificuldades*

pela

econçmicos

a tÓo ambicionada

deixara

Foi

contu,

dos interesses

ela nÓo apenas

intenàêes

Uma tendância*

pela endogeniyaàÓo

alcanàado

de

e aleivosas-

tendância

estadonovista-

enriquecida

crescente

foi fruto'

acessçrias

da mesma

o autoritarismo

do* que agora parecia

ra social*

certamente*

ou de conspiraàêes

aI- Haviamos

entrçpica-

golpista

o regime

de crescimento

vit~

afas,

estatal-As

o avanào

*

do Estado-

e

z!avendo de 2:F?9X"9Da

da*centraliyaàÓo*

O progressiva

de combater

decidido

acabou

centraliyado

(cerca de 5/& do total*

descentraliyantes-

o modelo

a necessid~

e de um progressivo

direta

mantinha,se

longo prayo*

sobretudo*

dos anos setenta*

politicamente*

que* hÃ muito

que em pleno'

do pacto

e militares

por detrÃs

contraditçria

Mas*

compreensãvel

surto

do Estado*

um verdadeiro

os suportes

enfim*

o maior

um combate

mais

republicana-

do que nos sessenta

truir

impotente*

ao regime

no periodo

a necessidade

militares

civis

da gestÓo

defendido

de compe,

autoritÃria

limitada

Martins)

desfavorÃveis

e da centraliyaàÓo

jÃ no inãcio

dos militares

tradiàêes

faàa,se

econémico"

defendessem*

de de uma' abertura

-leis

tal~ey*

governamentais

do Luciano

vendo*
Por onde*

econémico

yando o poder

e estrangeiros-

histçria

propiciou

dos capi,

nacionais

deu lugar

de nossa

propugnado

o' "valor dos contratos"-

hora*

desestatiyaàÓo*

vendo

discricio,

do Banco

autori tÃrio

presas

na

foi

em sua primeira

a sobreviváncia

em condiàêes
monopçlios

de um

e financeiro-

auténomo

a autonomia

e subsidiar

e

AgrÃria*

da terra

mercantil

o Estado
e sobre

do Estado*

Reforma

Central

pr1

que es,

sua proposta

limitada

do capital

a criaàÓo

sobre

regionais

sem tocar na propriedade

tambám

nÃrio

TributÃria

aprovado

uma

de bandeiras

e da tessitu,

da acumulaàÓo

industr!

industrialiyaàÓo*

de somar as contradiàêes
como as multiplicara*
que seguiam

que

mas

estiveram

acentuando

as he

impondo *a sua re
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produàÓo

atravás

combatendo
apareciam

da mediaàÓo

dentro

do Estado

altamente

que tambám

estatalna busca

comprometidos

mantinham

Mais

de apoios

e recursos

relaàÓo

que

*fndustriais

com interesses

sua simbiçtica

do,se

do que isso*seguiam

com a vontade

esta

tal-

esta representaàÓo

ra e simples
resses

em conflito-

obviamente*
este

da foràa

conflito*

inviabilidade
nheiro*e
mente

de manter

constante

de desestatiyar

politiyada

vimentistamesmo

o que ficava

Estado

o valor

uma acumulaàÓo

e inviÃvel

Outra

coisa

que* no limite*

paraliyaria

Estado-

Compreender

a eficÃcia

tamente

heterogeneiyado
quando

inflaàÓo*

o casuãsmo

tra a eficÃcia*
rando

acaba

nÓo ilegal*

na gestÓo

impondo

comportamentos

que

e do

di,

atá um limite

monetÃrio

liyando

particularismos*

que*

levam o Estado

uma aàÓo

esse

terior

numa

alianàa

o

a§

con,
e

a uma 'situaàÓo'de

ge~
ing~

vernabilidade-

Por outro
partidos

lado* mas numa mesma

e o parlamento

de negociaàÓo*
ra dentro

solidam,se*

reforàou,se

da burocracia

ram nascendo*

como canais

novos*

durante

náis burocrÃticos"*
militar,tecnocrÃtica

a velha

executiva

no processo

tendância*
todos

o que alguns

interesses

que

capitalistachamaram

os
locus

transferindo

intersecàÓorepresentativa,ati va
com os vÃrios

e

os interesses

de expansÓo

este perãodo*
a

direàÓo*esvayiados

de representaàÓo

interna

de fragmentaàÓo
dos interesses

e a canal~

da estrutura

os quais*

empresa
poder*

mais

parciais

uma supremacia

no perãodo

píblica

buro,

instrumenta,

construial0_ "generaliyaàêes"
constituindo

~

e instrumentaliyaram

por dentro

, como ocorreu

o prçprio

diretorias

no i!!

de 0857,0863*

e privada

com a

, ou acabavam

bal,

do que a mera administraàÓo-

Desta
funàêes

burocrÃticÂs*

para normas
mentos

luta pelas

vantagens

como vimos

ou leis de carÃter

e as regras

mede,se

pelo nímero

mandas-

Nesse

sejÃvel

corrupàÓo*

cia e prÃtica
tema ou regime

valem

contexto*

anteriormente*

geral

enquanto

de fraàêes
aquilo

nÓo passa

inevitÃváis

auferãveis

nÓo hÃ

e permanente'- Os

sÓo eficayes*

que

do controledas

e

a

lugar
ins-tru,
eficÃcia

logram

satisfayer

suas

que alguns

consideram

como ind~

de uma dimensÓo

co,constitutivas

normal*

de,

conseqóá~

a este tipo de sis

polãtico-

pa,
fo,
Con

de "a,

da gestÓo

privados-

caniyando

autarquias*

seus aparelhos*

impor,se*

da grande

a lei pu,

al,

como com

coletivas

do Estado

des,

voltam,se

as expectÂtivas

davam,se

Desenvol,

ou conseguiam

o processo

A organiyaàÓo

de suas demandas

eminenbe,

de um sistema

em que*

estatal-

bancos*

segundo

de *cada um dos' inte,

foram ocupados

acentuando

partidariyando

ou implodiria

ao Estado

yaàÓo

Empresas*

crÃtica*

contraditçrias

o sistema

e o descontrole

desgovernando

do Estado

era a

que* entretanto*

as tendâncias

direàÓo

que

das normas

sem a presenàa

todas

claro

capitalista

era compreender

acelerava

contãnua*

definitivamente

anÃrquica*

econémica,polãtica

os ministários

da burocracia
Na prÃtica*

de forma

Fayen,

O mesmo'podendo
ce popular
vÃrias

desta

fraàêes

mesma

diyer,se

forma de organiyaàÓo

populares*

geogrÃficas*

te desarticuladas*

o Estado

mitindo

sua participaàÓo

ou negando

do clientelismo*

move,se

contra,fa,

polãtica- Frente

econémica

e politicarne!!

de forma descontãnua*
no sistema

Âs

per,

polãtico*medi~
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bdlrp_j

d c_ hknmqháàm

mq qdrmpdq

cd hly

F sk_ chlÓkhb_

_osdj_

cm lóbjdm

ep_áídq*

ah,n_prhcÇphm*

d

_

ndj_

n_prhcÇph_*
bmkm iÇ bmkdy
?qqskd,qd

9

bmppdj_áídq

lm hlrdphmp

empk_ cdehlhrht_

c_ dos_áàm

_ hlcóqrph_

km cspÇtdj*

jhcdp_c_*

mjhfmnéjhb_

hlrdpl_bhml_j
_qqmbh_c_q*

qd _qqhk*

sk néjm kmcdplm

bmlêkhb_

ndq_c_

dk rmcmq

qd-qdknpd

nmjçrhb_-Bmlqmjhc_p_pl,qd

mq qdrmpdq*

d l_bhml_j*

ms ndjm kdlmq*

d pdfhml_jkdlrd*

cd adlq cd b_nhr_j
ndj_ fp_lcd

npht_c_

d bmlqs
dknpdq_

ms nóajhb_

hlrdpcdndlcdlrdq-

d chlÓkhbm*

_jr_kdlrd

bmlrpmj_lcm

kdpb_cmq

d* osy

Ehpkms,

bmlbdlrp_cm*
osd

cd

y

iÇ qd bmlq,

77

rhrsdk kmlmnmjhx_cmq-

Bmknjdrms,qd

rsp_ hlcsqrph_j pdj_rht_kdlrd
Dqrhp_p_k,qd

78

_q chqrÓlbh_q*

_ bmlqrhrsháàm cd sk_ dqrpy

bmknjdkdlr_p d _srm,qsqrdlrÇtdj-

p_chb_jhx_p_k,qd

_q chedpdlá_q*k_q

*làm qd _jrdp_p_k _q chkdlqídq aÇqhb_q cm npmajdk_- D hqrm*
kdchc_ dk osd _ hlcsqrph_jhx_áàm

l_

pdnêq* bmk k_hmp hlrdlqhc_cd*

_ osdqràm nmjçrhb_ c_ qmapdthtãlbh_

c_q cdk_hq épahr_q qsampch

Cdnmhq cd os_qd cdx _lmq cd bpdqbhkdlrm dbmlêkhbm
bmlrhls_cm* m os_cpm qmbh_j c_q cdqhfs_jc_cdq

pms- Màm _ndl_q nmp empá_ c_ pdcsxhc_ b_n_bhc_cd
cd kàm,cd,map_*
r_j

cd

nh1

b_nh,

k_q*,qmapdrscm* cdthcm D b_n_bhc_cd cd cdqmpf_lhx_áàm

psnrsp_ ndpk_ldlrd cd empk_q npdrâp9h*
r_q cd 67B?;B:-6ED> osd
k_lrãk ms kmcdplhx_k*

rdpmfdldhc_cd

dlrpd

dqr_cmq bdlrp_hq d ndpheâphbmq* osd qdknpd rytd dk qàm O_sjm d
Lhl_q m qds dhvm gdfdkêlhbm d lmq dqr_cmq lmpcdqrhlmq

m qds d,

jm k_hq câahj- Bmk _ chedpdlá_* gmid* cd osd m _skdlrm c_q cd,
qhfs_jc_cdq

_edrms m nmcdp nmjçrhbm hlchthcs_j c_osdjdq

cmq* maphf_lcm,mq

dqr_,

_ sk_ _rs_áàm dk ajmbm* l_ jsr_ ndj_ pdnpmcy

dqrpsrsp_j-

"cdqdknpdfm dqrpsrspyj"

osd qd _lslbh_t_ dk 0863.0864* pdbmppdlcm sk_ tdx k_hq _mq kd,
b_lhqkmq cd ehl_lbh_kdlrm

dvrdplm

cmq hltdqrhkdlrmq

hlrdplmq*

m fmtdplm bmlr!_hs* dk nmsbmq _lmq* cçthc_q hlrdpl_q d

dvrdp,

l_q osd _bhb_rd_c_q ndjm _skdlrm c_q r_v_q cd ispmq

cm

ehl_j

qd

c_ câb_c_* jdt_p_k m n_çq Ó qhrs_áàm cd hlqmjtãlbh_

nmp rmcmq

pdbmlgdbhc_-

_fp_t_lcm _ gd'

Bmk m osd k_lrdtd,qd d _fp_tms,qd

cdqth_cm n_p_ sk kdpb_cm hlempk_j

rp_a_jgm d n_p_ mq amjqídq cd k_pfhl_jhc_cd

bçbjhb_

d

_rp_hlcm d pdndjhlcm nmnsj_áídq lsk kmth

hlrp_,psp_j d hlrp_,spa_lm*

? sk qé rdknm* _m dlepdlr_p _-cdq_bdjdp_áàm

d

_aqmpáàm

nmp n_prd cd sk_ hlcóqrph_ hlrdlqht_ dk

kdlrm psp_j,spa_lm*

_ tdjg_ ghdp_posh_

áàm cd qdsq hlrdpdqqdq-

l_c_q _m b_nhr_j-

nmnsj_bhml_j

fs_jc_cdq pdfhml_hq* bmlqmjhc_lcm,qd

cy

spa_l_ mlcd bmlbdy

rp_,qd _ fp_lcd k_hm:h_ c_osdjdq 3/& cd ap_qhjdhpmq

osd thtdk*

_hlc_ gmid* dk dqr_cm cd khqâph_ _aqmhsr_- nmnsj_áàm osd
qmepdlcm* kshrm k_hq osd _ bj_qqd mndpÇph_* mq dedhrmq cd
_fphbsjrsp_ cd _jhkdlrmq osd dk qs_q rp_lqempk_áídq

Bmk m osd* _ bdlrp_jhx_áàm

m

*tdk
sk_

bçbjhb_q

isqrhehb_rht_

_srmphrÇph_*

cd bmlrdp _ hlej_áàm* cdqdqr_rhx_p*

_q lmpk_q* bpdqbdp* cdadj_p _q-cdqhfs_jc_cdq*
adp_lh_,qdfsp_lá_

edhr_ qma
dqr_ahjhx_p

bmlqmjhc_p _ qm,

l_bhml_hq* d _b_a_p bmk _ bmppsnáàm nóajhb_*

jmfpms cdkmlqrp_p osd dqq_q "k_xdj_q" rãk p_çxdq k_hq

pdfhkd nmjçrhbm- Cdnmhq cd 1/ _lmq cd _srmphr_phqkm*
x_áàm d _ hlej_áàm _jb_lá_p_k lçtdhq cdqbmlgdbhcmq

qhqrãlbh_ hkdpqmq l_* _fphbsjrsp_ cd dvnmpr_áàm kmcdpl_ ms rp_,

m kdqkm nmcdlcm chxdp,qd c_q cdqhfs_jc_cdq

chbhml_j- E_rm osd ndqms cdbhqht_kdlrd

l_hq* r_lrm os_lrm c_ "bmppsnáàm" nóajhb_- ?n_pd bdlcm
lh_ l_bhml_j dvrpdk_kdlrd osdqrhml_c_

jÇphmq d c_q bmlcháíyq djdkdlr_pdq cd qmapdthtãlbh_-

ehl_lbdhp_
?m kdqkm rdknm* ldqqd ndpçmcm* _bdlrs_p_k,qd

_q cdqh

npmesl,

c_q l_ npénph_ l_rspdx_ cm bmlejhrm cd bj_qqdq* hlcdndlcdlcmcm

cdqt_hp_c_q t_h cdhvÇlcm bmkm rdpp_ _pp_q_c_ mq bsjrhtmq cd qsd

l_ cdrdphmp_áàm cmq q_,

_

_ dqr_rh,

_râ

dlràm*

hlchthcs_hq d pdfh1

ndjm j_cm c_

d ndjm fp_s cd _srmlmkh_ cdbhqéph_

6

qmadp!9!-

qsakhqqàm

cmq hlrdpdqqdq

bmlqrhrsçcmq ndj_q fp_lcdq bmpnmp_áídq ksjrhl_bhml_hq-

Bmltdp

'

&

80

3-

fhlcm

rscm hqrm* n_p_ sk_ qhrs_áàm

pdbdqqàm

dbmlêkhb_

cm cd n_p_jhqh_
bmlcsáàm

cd hlqr_ahjhc_cd

d* nmp ehk* r_j bmkm dk 0853* n_p_-sk

cdbhqêph_

_srmphrÇph_

d cd hlfmtdpl_ahjhc_cd-

cmq khjhr_pdq

M_ bmlejsãlbh_

c_q lmy*
dqr_,

D hqrm qma _

d _ qÇah_ a_rsr_

bhdlrhehb_

rdk* bmk m qmephkdlrm

cd bmlrmplmq

rm* dk lmqqm

dlrdlcdp*

gmid*
M_ gmp_ cm cdqbdlám
pdnídk,qd*

nmhq*

t_q pd_jhc_cdqc_kdlrm

Fdhqdj

kdqkm*

bmlrp_p

L_hq

cmq n_brmq

m fmtdplm
d*_râ

mq tdjgmq

bmlejhrmq

sk_ tdx*

c_ npmcsáàm
pdempá_cmq

bmjmb_,qd

d bmknpmkhqqmq-

_nmqr_

hlcsqrph_j*

nmp dqq_q

m npmajdk_

d ep_b_qq_*

cãlbh_

qhknjhqkm*
cdnmhq

dqr_rhx_lrd
_m làm dl

Mm kmkdlrm

cmq pd_bdprmq*

qd fdp_j cm qhqrdk_

kâch_*

_fmp_

cdqdpr_t_k

l_hq d m npénphm

b_nhr_j

áídq cd hlqmjtãlbh_
rhqr_-

Mm jhkhrd*

jãlbh_

kh_ l_bhml_j-

thkdlrm
k_hmp

qmbh_j

Dqr_cm

osd dvhfd

c_ Hfpdi_

d

epdlrd

sk_ lm

Cdqdltmjthkdlrhqr_

bdp,
jdtms

dv_sphcm

ms bmknjdr_

d cd sk_

rdl,

pdempksj_áàm-

qs_q
bj_qqd
pdfhm,

e_rmq*

_ sk esrspm

qsnmprd

cdqr_

lmqqm

pm d cm chpdhrm-

chlgdhpm

hlbdprm*

Dvrhlfsd,qd

dqrdi_kmq

dqr_r_j

dqqd nmcdp

_qqhrhlcm

gmp_*
dbmlm,
_ qsd

M_ gmp_ c_

bph,

dvrhlfsdk,qd

rdtd
qmapd

_

ndjm

tmjr_

jmlf_ d gdrdpmcmv_

bsi_ jdh cd t_jmphx_áàm
cd cdbhqàm

osd ldqq_

maphf_c_kdlrd*

kmldrÇphmz hlrdpl_bhml_j-

d epdlrd

l_ jhadpc_cd

npmtÇtdjkdlrd*

ndjmq

osd ndosd

bmlrscm*

_lmq* cNj_phxd,qd*

_ sk n_cpàm

cm nphlbhn_j

dvnjhb_rht_*

_ dey

" _bsksj_,

qy_ p_hx k_hq np1
m t_jmp

cm chlgdh,

l_ gmp_ dk osd*

D hknjmqàm

cm Dqr_cm

kshrm
Cdqdl,

tmjthkdlrhqr_-

Ãq bmlch,

Cdqdltmjthkdy

cdq_rht_lcm

_ sk lmtm nj_lm

qdsq f_y

dqr_ahjhx_,

cmkhl_lrd

bmk sk_

thps,

bpdqbd*

_srêlmkm*

sk km

kdjgmpdq

fdpkhl_

d bmlrp_cháídq*dlepdlr_lcé*

qhflhehb_rhtm*

!mpá_cm

áàm nmjhrhx_c_"
eslc_

lmprd_kdphb_l_-

cm Dqr_cm

pdbs_*

c_ bj_qqd

lsk_ bp!

_q jhcdp_lá_q

d nmp qs_q apdbg_q

_knjm

n_prhbhn_áàm

d dvrdpl_

dk madchãlbh_

_ jsr_ hlrdpl_

pdempáms,qd

pdbs_cm

bÇbh_

hlsqhr_c_q-

npmfpdqqht_kdlrd

cmq jhadp_hq*

dqrp_lfdhpm*

m npénphm

cdqbmlgdbhc_

ndpcds

mq dknpdqÇphmq*

hlrdpl_

rmq d hltdqrhkdlrmq
cmp- Qdl_qbd

m pdfhkd

Cdnmhq

hlrdpl_

d c_ gdfdkmlh_

&

&

jd_jc_cdq-

b_p_brdpçqrhb_q

_ bphqd

b_nhr_jhqr_

Rdk pdqnmqr_q nmqqçtdhq*
nphlbhn_hq

_npdqylr_t_

npdrdlqàm

n_pdbd,lmq

cd qdqqdlr_

kdrdp,qd

ldbdqqÇphmq-

bphqd

â osd m Dqr_cm

cd ml,

N osd zn_pdbd

hknpdbhqmq-

n_p_ qs_ hknjmqàm

Rdk ldlgsk_

qd* nmpr_lrm*
? lmt_

cd qdkOed*

cd sk bhbjm osd n_pdbd

osd _nmlr_

cmq thrmphmqmq

lm,

Ã pd_jhc_cd*

n_pbh_jkdlrd*

_hlc_

qs_q nmrdlbh_jhc_cdq

m cdq_ehm

cm pd_bmkm,

Opdbhnhr_lcm,qd

lsk_ lmt_ pdb-dlrp_jhx_áàm

l_bhml_jhqr_*

mq _nmhmq

bhbjhbm

cmq cdppmr_cmq

t_ pd_jhc_cd

_m qds jhkhrd

cmq rdblmbp_r_q-

cmq cdqdlb_lrmq

bmlcháídq

cd

thc_

d

nmjhrhb_-

*U
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c_q- D* ldqqd

D HMBDQSDX?

nmlrm*

cd sk bmlejhrm
? npénph_

2-0
d _nmlr_

n_p_ lmt_q

km* _jfsk_q

nmcd,qd

ndqoshq_q

qsajhlg_p

c_ qmbhdc_cd
c_ bphqd*

rdéphb_q

_nmlr_p*

ap_qhjdhp_-

d rdlr_rht_q

rp_p , npmajdk_q

ldtpÇjfhbm

hlrdpnpdr_áàm

pdbmjgdk

hlqbphrmq

-jhx_lcm sk_ mnáàm

nmcdk

qdp edh

c_

câk;pbgd-

mq

b_khlgmq

mlcd

ms npdthqàm
cdj_*

lsk_

_n_p_lrdkdlrd

d pdnídk

rdlcãlbh_
thrmphmq_*

làm n_pdbd

Cdqr_
sk_ bmlislrsp_

m

os_bhml_kdlrm

l_ kdnhc_

_ sk_ bmppdj_áàm

qdp nmsb_

k_ldhp_*
cd bphqd*

n_qq_

fm mq n_pÇkdrpmq
pdnmqr_q

epdy

mq np8*
d cd-ã-

kdqk_' dk osd

dlrpd 'empá_q

bsi_

ldk e_bhjkdlrd

bmlrmplÇtdj

ms

sk_ tdx k_hq*

dlepdlr_lcm

_

pdfp_q

rdq csp_lrd

m ndpçmcm

bmkm thkmq*

qàm a_qhb_kdlrd

aãk*

osd qd bmlqrhrsh*_m

_ sk gmphxmlrd

t_jdp,qd

cd hlrdpdqqd

cm b_nhr_j*

thfdl,

Dqq_q

pdfp_q*

qé dlbmlrp_

cd sk_ jsr_ edpmx*my

nmp qh kdqkm-

bmlr_pÇ*

dk im,
qdp_m

d* nmp hqqm*

_rp_tâq

d,

dtdlrs_jkdlrd*

_l_jhq_lcm-

nmjçrhb_q

bsim

l_ os_j dqràm

cd t_jmphx_áàm

n_p_ qs_ pdmpf_lhx_áàm

b_c_ fpsnm

mlcd*

osd dqrhtdkmq

cdtdpÇ

cd hlbdprdx_q

nmjçrhb_

cd sk_ esrsphc_cd

cd b_c_ hlrdpdqqd

qhly

dqr_kmq*

nmp sk_-jsr_

_q npénph_q

pàm dqn_ám

, bmkm rdlr_kmq kmq

cd jmlfm np_xm*

_rpdj_cm

hlbmlrpmjÇtdj

cdqrpsrçtdj-

qd bmlcdy

nmp sk j_cm* d cd cdqdqr_rhx_áàm

nmp msrpm*

hlrdlqhc_cd

kdq

bmknjdr_kdlrd

osd dqr_kmq thtdlcm-Cd cdlrpm

cd cdkmbp_rhx_áàm*

bdlrp_jhx_áàm*

cd ndlq_p

Rdk cdqtdqrhp

m nmlrm

cd os_josdp

2=

_ bmlrhls_áàm

?qqhk

bmk _ pd_jhc_cd

osd qd e_x hknpdthqhtdj*

rdk m qds cdqrhlm

bmlb Ksqêd q *

cd -mphdlr_p m pskm c_ dqndp_lá_*

ndjm kdlmq*

rd D bmlislrsp_ bpçrhb_

pdidhr_

d ghqréphb_q-

_q chehbsjc_cdq

ldk nmcdp

q_k _q chehbsjc_cdq

idrmq

dlq_hm

nmp -sk j_cm" mpf_lhx_p

d nmp msrpm*

e_lr_qk_

cdqrd

empksj_áídq- npmthqéph_q

r_q thq_lcm*

esrspmq

l_rspdx_

dqa_pp_kmq

L_q mlcd*

bmkm qds nphlbhn_j

r_k,
pdbsp

I.6

kdqkm

rdknm*

lm maqrybsjm

c_cdq

cd qsbdqqm-

k_ dlypsxhjg_c_
rm cd thqr_

dqr_kmq

pddqrpsrsp_áà>

rsp_ bmlqrhrsrht_

osd qy _lslbh_

osd* lm jhkhrd

cm bhbjm

_ ldbdqqhc_cd

qmbh_hq

d nmjçrhbmq

'

jmlfm
*

hkndphmq_

ndpheâphbm

cmjmpmq_
ththcm

dlrpd

cd pdmpf_lhx_p

mphdlr_

rmcmq

lm hlrdphmp

qd osdpdk

cd sk Dqr_,

cdqe_xdp-

khb_q

ms*

rpd_p

cd pdmpf_lhx_áàm

cd cmkhl_áàm*

empk_áàm

dqr_kmq

mzosd

cm npénphm

sk npmbdqqm

dlepdlr_lcm

l_ bphqd

cd qs_q pdj_áídq
qé qdpÇ nmqqçtdj

Dqr_cm

lsk_

qsqrdlr_cm

chpdáàm

ap_qhjdhp_

nmhçrhb_q

_rp_tâq

osd nmcd*

d dbml1

cd sk_rpy
ms làm*

j_q,

cd cdkmbp_rhx_áàm-

Tk_

dv_r_kdlrd

D hqqm nmposd*

Om!

qd _lrdphmp*

bmjm,

_ npdqdlá_

bmknpmkhqqmq

_q rp_lqempk_áídq

n_p_cmv_jkdlrd*

sk kmkdlrm

,

l_ dqrps,

0803 d 087/*
mq

cm* cm os_j*

Dk qçlrdqd*

d hlq,

ap_qhjdhpm-

d jdlr_*

bmk _ e_rh_ cd osd chqníd

cd ms,

cmjmpmq_

hlqbphr_q

s,

qm cd nmcdp*

nml,

_ qs_ qsndp_áàm

cd jdlr_*

qmbh_hq

osd qsqrdlr_p_k

qd cd sk bdprm

osd g_tdlcm

gmid*

n_p_ sk npmbdqqm
c_q pdj_áídq

d bmlqrpéh

cd sk jmlfm bhbjm*

hkndcdk*

pddqrpsrsp_áàm

b_,qd

?qqhk*

m ehl_j

cm b_nhr_jhqkm

_q qs_q nmqqhahjy

bph_ sk hkn_qqd*

_q bmlrp_cháídq

rdlcdlbh_j

_nmlr_k

osd maidr_

qmjsáàm-

thtdlcm

thfdlrdq

cm m qds qdlrhcm

rÇtdj

qhrs_áàm

cd cheçbhj

rpm* ndpk_ldbdk

ndjm kdlmq*

Dqr_

bdlrp_j

â lm ndphmcm

bpdqbdlrd

rd hlchqndlqÇtdj

mbmpph,

*

bmkm thkmq

dk lmqq_

dqosdkÇrhb_

_lÇjh

nmqrdphmp _ nphppdhp_fsdpp_ pp9slch_j

d bdlrp_jhx_c_

cd sk b_nhr_j*

cm Dqr_cm

bsim rp_idrm

e_x,qd

osd

bmknmldy

cd _bsksj_áàm

_j,
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D dos_jhx_áàm

rdp_ _q rdlcãlbh_q

d D bmlbdlrp_áàm*

rp_rmq

hlqbphr_q

l_ jdh cm t_jmp-

Dqq_q
rdk jdt_cm*

rdlcãlbh_q

dk rmc_q

j_p cmq cmkhl_lrdq
nhr_hq

cdqqdq

c_q bmlcháídq

? lmthc_cd

pdbhkdlrm

cmzDqr_cm

qdfsp_lcm

_ dos_jhx_áàm

x_áàm

r_vy kâch_
-_pahrp_*
qháàm

dlrpd

c_ r_v_

_mq b_nhr_hq

npmcsáàm

chqndpqmq

cmq fp_lcdq

d

f_p_lrhlcm

kmcdplm*

nmhq*

b_nhr_hq*

d qhksjr_ld_kdlrd

cd sk_ lmt_ dr_n_

_ kmlmnmjhqr_

cd dqr_cm:

_ chkdlqàm

nhbh_

qsajhlg_lcm

cm adk dqr_p

qmbh_j*

t_jmphx_áàm

ndpheâphbm

nj_qk_,qd

d* qé n_pbh_jkdlrd*

làm qdlcm ahnmj_phx_lrd*
ndjm _fp_t_kdlrm

m hlçbhm*

rp_r_lcm

d empr_jdbd

ndbsjh_p

_rs_lcm

pd,
lsk_

bmkm hfs_hq

b_nh,

_ cdqhfs_jc_cd*

c_ jdh cm t_jmp*

bmk spl_ cdqhfs_jc_cd

mlcd*

_,
pd,

_qqdfsp_c_

_q bmlcháídq

qdlrhcm*

osd

osd rdkmq

áàm rdlc_

hlbjsçcm

hkdpq_

k_pfhl_j

_ç

km

cm dqr_cm

ndpk_ldlrd

cd sk b_nhr_jhqkm

lm "kdpb_cm

ndjmq

cdqdltmjthcmbmk rmc_q

b_q* ldk l_ bmlcháàm

bhc_cà*

c_ empá_

cd adk,dqr_p

qmbh_j*

cd

bmk rmc_q

bmkm

bsjrsp_hq*

d _m bmlemprm*
l_ bmlcháàm

qs_q hknjhb_áídq

nmnsjy

m e_á_
d

m

n_rdpl_,

osd rmc_ _

b_nhr_jhqr_"*

L_q lslb_

np1

"k_pfhl_jhx_,

d _jrdpl_c_

_m adk,dqr_p

n_çqdq

c_ rmr_jhc_cd

cmq qdsq n-pmcsr-m'qk_rdph_hq

_ _qnhp_áàm

j_áàm rp_a_jg_cmp_*

cdqry

_m hltâq

cmq

m ap_qhjdhpm*làm

N osd* qd adk làm hkndcd

_ dqr_p

bmlqskhcmp_

qmbh_j

_ pdqnmlq_ahjhc_cd

F sk_ bmkahl_áàm

jhqkm d pdnpdqqàm-

_m bmlrpÇphm

d*lm b_qm*

cd pdnpmcsáàm

cmq"*

Mdqqd

r_kaâk*

npénphmq
cd nmns,

qébhm,dbmlêkh,

_q qs_q hknjhb_áídq

nq

jçrhbm,hcdmjéfhb_q-

cdqdltmjthcm-

IÇ lm b_qm- cm b_nhr_jhqkm

qhfs_jhx_cmp_"

npmcsx

ndpheãphbm

sk_

pd,

lmq dqr_cmq

m Dqr_cm

Cdqr_

dk n_prhbsj_p*_

dk osd*

d cd b_c_ dqn_ám

_áàm dqr_r_j-

ldk _qqskd

sk _qndD

m msrpm*

qmbh_hq
cdqcd

bmlthtdk

cd rp_a_jgm

b_nhr_jhqr_*

qsajhlg_lcm

d _bsksj_áàm

qs_

nmp mO1

_qqdfsp_' _

cm cdqdltmjthkdlrm

d cmq osd*

npmrdrmp_

cm b_nhr_jhqkm

cmq osd*

l_ kdchc_

sk cdqcmap_kdlrm

bdlrp_hq*

&
n_pbh_j

_n_pdbd

Mm néjm cmkhl_cm*

ndj_ th_ c_ gmkmfdhly

Tk Dqr_cm

_ hfs_jc_cd

ndj_

c_ ah,nmj_phc_cd*_y

cm qdrmp làm kmlmnmjhx_cm

chqrhlr_*

emh m _ny

kmlmnmjhqr_

m Dqr_cm

d

sk

cmq cmkhl_cmq-

rm* e_j_p_y

cdplmq

mq hfs_hq*

chpdáàm

npmcsáàm

d bmlejhrh
dk b_c_

?osh*

fdlbh_lcm

ah,O1

d cmq b_,

ndjm kmlmnmjhqkm

lm néjm cmkhl_lrd

C_h* _ tdpc_cd

b_p_k

bmlrp_chréph_

k_lrdldcmp

n_p_ rmcm m qhqrdk_-

mpf_lhx_lcm

b_nhr_hq

cd pdnpmcsáàm

rp_xyc_

bmkm _fdlrd

c_ r_v_ cd jsbpmq

chedpdlbh_áàm

cmq fp_lcdq

fhml_j-

dbmlêkhbmq

r_hq osd qàm cdqhfs_hq*

bãlrphbm*

_ sk_ zcdqhfs_jc_cd

L_q rãk npdqdpt_cm*

_ hfs_j_áàm

dqrp_rmq-

lm b_nhr_jhqkm

_q qs_q dr_n_q*

d cmkhl_cmq*

chqndpqmq-

t_kdlrd*

"lmpk_hq"

ms qdfkdlrmq

n_qq_

lsk_ chpdáàm

bmlbdlrp_cmp_-

ndj_ pdnpmcsáàm

c_ gdrdpmfdldhc_cd

d*cm ap_qhjdhpm

dqrpsrsp_j

mnmqr_*
Sdlcãlbh_

d os_lcm
cmq tÇphmq

ynpmvhk_k

"cy

_lhlg_k,qd

osd*

bsknphcm*

empk_*

m Dqr_cm

kmcdplm

chedpdlá_q
r_lrm

nmp rpÇq c_q qhkhjhrscdq
cmq n_çqdq

bâlrphbmq

qhflhehb_rht_q*

lm kmthkdlrm

l_m*

l_ pdmpf_lhx_áàm

ndphéchb_

dq,

rm* â hknmpr_lrd

qsajhlg_p*

jhf_c_q

cd _bsksj_áàm

c_ dqrpsrsp_
osd dqq_q

empk_hq*

osd

d ndpheâphbmq*

_m rhnm cd n_ndj

cm b_nhr_j

os_lrm

cd cmkhl_áàm-

Dlrpdr_l

chedpdlá_q

làm qd dvnjh,

85

b_k* _aqrp_r_kdlrd*
qdq ms dr_n_q
qçtdj*

_ n_prhp

31

cd pdosdphkdlrmq

cd sk cdqdltmjthkdlrm

l_ _lÇjhqd
dlrpd

hlrdpdqqdq

rdócm

d empk_ _m dltmjthkdlrm

nphm npmbdqqm

b_nhr_jhqr_

cm b_qm ap_qhjdhpm*

pd_hq

cd bj_qqd

nmqrmq

cm Dqr_cm

e_,

Mdqqd

jhld_p- Ehb_ ty

cm qhqrdk_*

os_cpm*

d _t_lá_p

l_ pdfsj_áàm

bmy

b_nhr_j-

d lm npé,

bmq* ndpkhrhs

_pahrp_j*

m e_x* bmkm m chqqdkmq*

*rhlr_* lsk b_qm cm msrpmrmphb_kdlrd*
r_hq osd
rdpdqqd

ndjm

c_q bj_qqdq

jmfp_p_k

pdqfs_pc_p*

dbmlêkhbm*

n_brs_lcm

m Dqr_cm

mq a_jhx_p_k

cdlrpm

cd k_ldhp_

D dqq_ chedpdlá_

bmlejhrm

th_ahjhx_p_k

bsknpd

chy

emh bmlqrpsçc_

ghq,

cmq b_ny

qs_q Çpd_q

bmknpmkhqqmq

Cdqdltmjthkdlrhqr_

cd jhkhrdq

ldqqd

d _ bmkndrháàm

qsbdqqhtmq

npmbdqqm*

cdqdkn_r_p

ch thcs_hq
"hfs_j

_ jsr_ dlrpd

'0 e_tmp

cmq k_hq

cmq cdqhfs_hq"*

r_lrd ndjm

bmlrpmjd

chbm cm Dqr_cm-

hknslg_*

Mdqqd

qdlrhcm*

qmq* làm gmstd

ldk kdqkm

cmq cdqhfs_hq-

Gmstd*

pdqsjr_cm*

emp_k

mq thrmphmqmq
lÇtdj

l_ tdpc_cd*

cd b_c_ rsplm*

d* bmkm bmlqdoôãlbh_*

ispçchbm,nmjçrhb_

bpêlhb_-

c_lcm

5

k_hq

nmcdp

_jfsk

cmq n_çqdq

cmkhl_cmq

bdlrp_hq*

c_ "qmbhdc_cd

cd tdrm qmapd

empk_ cd n_prhbhn_áàm

Cm nmlrm

d ispe

bmkm

cd empk_ rp_lqhréph_*

épah

d cd

ep_,

Rdlcm

osd

mq cdppmr_cmq

bhthj"*

_q cdbhqídq

dqr_r_j

ehl_lbdhp_

lsk_ chpdáàm

i_k_hq

rh,

cmq thrmphmqmq-

?

hkndjh_

epdlrd"

bmk bphqdq

d

cd qs_ chlÓkhb_

cd pdnpmcsáàm

qhksjrÓld_

hlcsqrph_jhx_áàm*
bjhb_

cd thqr_

ndjm Dqr_cm*

_nmlr_t_*

D bdlrp_jhx_áàm

npmnhbhms
_m kdqkm

nmjçrhb_q

cdqdlb_cdms

k_hmp

hlrdlqhc_cd

_ n_prhp

nmjçrhb_

cd sk_ csnj_

jmlfm

b_nhr_j*

d bmlejhrmq*
?qqhk*

qd _

9 6

sk_ chlÓkhb_

bç,

_ b_n_bhc_,

eslc_kdlr_j

bmlcmkhlh_cmq-

9

dqr_rhx_lrd

osd _edr_t_k

m bmknpmkhqqm

bphqdq*

cd kshrm

d dlrpmnh_-

_ bdlrp_jhx_áàm

ndphéchb_q

cmq hlrdpdqqdq

cdqqd

dk qs_q bmlcháídq

rdknm

D hlrmb_ahjhc_cd

cd kâchm

d _âsksj_áàm

cd bpdqbhkdlrm

cd dqr_ahjhx_p

qàm bmknpddlqçtdhq

jsf_p'* D sk_ jsr_ hlrdpkh,

D sk_ dqr_ahjhc_cd

n_qq_lcm

cd cm Dqr_cm

hfs_j
d*

m kmthkdlrm

"esf_ n_p_

bmlq,

phfmpm,

ndpk_ldlrdkdlrd

sk_ jsr_ bmlqr_lrd

hy

rp_r_kdlrm

kmldrÇphm

dk rdpkmq

"hfs_jkdlrd"*

npmcsrhthc_cd-

d

d _m _srmphr_phqkm-

0/,

d b_nhr_hq

sk_ a_r_jg_

cd _paçrphm

sk rp_r_kdlrm

rp_r_cmq

ep_áídq

dbmlmkhb_kdlrd-

_jhÇq*

cd ep_áídq

nmjçr!

pdj_,

bmknpmkhqqmq* i_k_hq

l_ tdpc_cd*

c_ b_n_bhc_cd

cd qdsq jhkhrdq

cm

qd

osd*

nmp qs_q empá_q

_q tÇph_q

emprdq

osd

yjhrhx_c_

dqndbsj_rht_q*

cd a_hv_

Ç chedpdlá_

tdp_k

np_xm*

fp_p_k

_jr_kdlrd

d _fpÇph_q

qdrmpdq
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dqqdq

_hlc_

d _ hlcsqrph_jhx_áàm*

hknmqrmq

nmp hqqm kdqkm*

qmjsáàm*

gdrdpmcmv_kdlrd

d _ qmapdthtãlbh_

kdpb_lrhq

d mq tÇphmq

npénph_

cd hl,

rht_q-

Cmlcd*

bmkm _ ólhb_

c_ chqqmjsáàm

esláàm

sk_

bmknjdr_kdlrd

nmjhrhbÇkdlrd*

_ rp_fâch_

osd* nmp b_sq_

m bmltçthm

áídq hlcsqrph_hq
m Dqr_cm

_n_pdbh_

Tk_ t_jmphx_áàm

r_q ehl_lbdhp_q

qd jÇ bmkm _osh*

qdph_

emqqd ndj_ th_ cd sk_ t_jmphx_áàm

osd tàm hknmlcm

c_ t_jmphx_áàm-

?qqhk*

pdbs_p

nmjçrhbmq

mq bmlejhrmq

d ep_áídq

nmp

Dqrdq

dk rmplm
bhbjmq

cm osd dbmlêkhb_

cdrdpkhl_áàm-

d

88

87

tmb_c_q*
Cd sk j_cm* dqr_t_

m nmcdp

chqbphbhmlÇphm

cm

bdlám
qmapd m t_jmp

cm chlgdhpm

d c_q lmpk_q*

m os_j*

qdi_ ndjmq

_rp_tâq

cd qs_ nmjçrhb_

dbmlêkhb_

lm bhbjm

cdqt_jmphx_qqd

n_rphkêlhmq

d b_nhr_hq

, dk esláàm

_ndl_q

bsprm cm b_nhr_j

cd eypá_q*

_jrdpÇtdj

dk b_c_ kmkdlrm

cd "ndpqndbrht_q

esrsp_q

bmlqr_lrdq" *bmlcháàm

aÇ

kâchm

cd

b_lcm
qhb_ cd os_josdp

hltdqrhkdlrm

cd nmprd

Cmlcd*

_ bmlrp_e_bd

cm "dlmpkd"

d jmlfm np_xm

nmcdp

d _ qs_ b_n_bhc_cd

mq b_nhr_hq

ldf_rht_q

dqr_r_j

bmlqr_lrd*

nmp n_prd

c_ k_hmph_

cy sk_

ndpc_

_pahrpÇph_

cmq _fdlrdq

9

cd t_jmp

_ qs_ rp_lqhréph_

Bmkm

rdlcdlcm

e_rh_

cm nmcdp

_ bmlbmppãlbh_

dqr_r_j-

mq nj_lmq

cd kdpb_cm

cm _n_pdjgm

k_q r_kaâk*

_ ndpdlhx_áàm

d a_jb_lhx_áàm

Omp _ç* _
cm nmcdp

cmq tÇphmq

rp_nmj_lcm

_fdlrdq

qhrs_áídq

cm

dqrpsrsp_j-

kdlrmq

? _vdpeàm

npmkmthcmq

_m phqbm

d qsaqhch_cmq

? n_prhp

m oy_j*

rp_lqeypk_t_,qd
d' _ ldbdqqhc_cd

cd fp_lcd

hlt_ph_tdjkdl,

Bmkm

qmjsáàm*

_n_pdbdp_k

epsqrp_cmq

cd dqr_ahjhx_áàm*

nmp rpÇq cmq fujjq

pdempksj_lcm,qd

m qhqrdk_

eh,

_q lmt_q

pdfp_q

c_ esrsp_

fdqràm

dq,

c_ç* k_lrhcm

m'n_r_k_p

hlej_bhmlÇphm

_lrdphmp*

th_ahjhx_cm

sk lmtm qsprm

cd bpdqbhkdlrm*

>

csp_lrd

bmkm â éathm*

dqr_ahjhx_t_k,qd

_q dvndbr_rht_q

chkhlshl,

cmq ndl_jhx_cmq-

dv,

dk edlê,

n_prd

ldqqd

ndbsjh_p

npmbdqqm

cd _bsksj_áàm*

m Dqry

yd hltdqr!

t_h cd n_p bmk _ ràm bmkdlr_c_

bmloshqr_cmp"

sk_ hly

Dqr_cm*

cm emqqd

ràm apsr_jkdlrd

bpdqbhkdlrme_jr_ cd "dqnçphrm

hlej_bhmlÇph_-

mq bmknpmkhqqmq*

Cmlcd*
kdlm

j_qrpd_c_*

npmtm,

cdedlqhtm,dqndby

dbmlêkhbmq,ehl_lbdhpmq*

*bhpbslqr_lbh_hq*

cm Dqr_cm*

d* bmkm cdbmppâlbh_*

d ehl_lbdhp_*

d pdcdehlhlcm,qd

cm m lókdpm
y_rhtm*

_q dvnâD

npmfpdqqht_

os_j*
cd sk bmknmpr_kdlrm

bpdqbh_k

dk

rçlg_kmq
ep_fkdlr_áàm

kmkdlrmq*

bmkndrháàm

r_r_jjsr_ nmp _jfsk_

cd qds

jsbp_rhthc_cd

bmlqdorhãlbh_* nmjhrhx_p_,qd_

_ rp_lqempk_p

_y

d,

l_lbdhpm
dbmlêkhb_*

cdq_bdjdp_lcm
cdndlcdlrdq

_ jsr_ cdlrpm

n_p_jhqh_

bphqd nmjçrhb_

pd_pp_li_t_k,qd
cmq qdsq b_nhr_hq-

tm

emqqd

qdknpd
bmlêkhbmq*

Mdqqdq

_bmkn_lg_lcm

rd* nmp sk_ _bdjdp_áàm
sk_ dvndbr_rht_

cd f_qrmq

d dknpddlchkdlrmq

ms cd qdsq qsaqçchmq-

thrytdj
k_rsp_áàm-

m qds

_edr_p_k

6

,* chqqmjth_

r_rht_q
nmqqhahjhc_b-d

hlcsqrph_j*

cd sk_ mbp
f_qrm

pdj_áàm

cdq,

qdi_ ndjm

cd empk_
rmk_rhb_kdlrd

_pahrpÇph_

dvrdplmq*

ndpkhrhlcm,jgd
jskd cd pdbspqmq

osd*

bmlqrp_lfhkdlrmq

Dqr_cm

c_

qdlqçwdj

Rdk ldlgsk

kdb_lhbhqkm

_ rmc_q

_q cdq_bdjdp_áídq

qhknjéphm*

nmcdpç_kmq

cm
ch,

aspfsdqh_
xdp osd* ldqrd

bmlrdvrm*

rmc_ d os_josdp

ndpqndbrht_

cd dqr_f,

dknpdq_ph_jl_áàm
Omp msrpm
bh_p*

ms dvdbsr_p

cmq* m osd

lsk nphkdhpm

d dvn_lqàm-

chpdr_kdlrd*

jgd hknslg_

cd dvn_lqàm

t_ld_lcm*

j_cm* dqr_t_

ydehlhp

c_ _bsksj_áàmkmkdlrm*

jmfm cdnmhq*
L_q*

_ maphf_áàm

f_qrmq

dqr_r_j

cd ehl_l,

d hltdqrhkdlrmq

_knjh_,

d qsqrdlr_p

S_pde_

osd _bmkdrds

_q bmlcháídq
mq bhbjmq

_q lmt_q

epmlrdhp_q

bmkm bmlqdorhãlbh_*rmc_q

cd qs_

_srmkÇrhb_

j_p _q dvndbr_rht_q*
bmlejhrmq*

_bdjdp_p

l_ cd sk nmcdp

hlqr_ahjhx_áàm

cdq_rht_p
_ hlej_áàm

dqr_r_j

nmjçrhb_*

_m

cdqbmlrp1

mq hltdqrhkdlrmq*ksjrhnjhb_p
d n_p_jhq_p

_ ep_fkdlr_c_

mq
kÇosy

b_c_ tdx k_hq a_jb_lhx_cm-

n_thkdlr_lcm*

c_ hlcsqrph_jhx_áàm*

npénphmq

fdp_t_

d _j_,

bmlqmjhc_áàm

_q cdq_bdjdp_áídq

np1

?qqhk*
cm qd kmqrp_t_
lm* _ n_prhp

qd lsk_ nphkdhp_

ghndpqdlqçtdj

cd dlràm*

rmc_q

e_qd*

*_ os_josdp

_râ mq _lmq
_edbáàm

_q cdq_bdjdp_áídq

4/* m Dqry

cm qdrmp

dvrdD

hlcsqrph_hq*

pd

0/0

0//

_hq ms npdthqr_q*
hlqrhrsbhml_hq
rhrsháídq

dqrhtdp_k

d ehl_lbdhp_q-

d m b_pÇrdp

qhk* sk_ dqnâbhd
cdehlhcm*

_bmkn_lg_c_q

? hlqr_ahjhc_cd

ndphéchbm

cd hlrdpbhbjmq

bmkm thkmq*

ndj_q

phmq bmknpmkhqqmq

_qqskhcmq

ep_áídq

cmkhl_lrd-

c_ bj_qqd

cd bphqdq

nmjçrhbm,

bpêlhb_

c_q hlq,

cd qs_q bphqdq*

pdbmpr_k*

nmjçrhbmq

m bhbjm

qmapd

pdbdlrp_jhx_áídq
nmjhrhb_kdlrd

hknmqr_q

ndj_q

_q,
jmlfm*

ndjmq

ty

dlrpénhb_*

osd* fdpkhl_lcm

dk osd dqr_kmq
nmqqçtdj

osd*

epdlrd"*

>
Mdqqd

qdlrhcm*

dlrdlcdyqd

qm osd jdtms D ghndp,bdlrp_jhx_áàm
ep_fkdlr_áàm

d ndphéchb_q

D hlqr_ahjhx_áàm
khb_q-

bpêlhb_

Dlrdlcd,qd*

fsdqh_
rpmjd

c_q dvndbr_rht_q

cdqhfs_j

cd t_jmphx_áàm

"l_bhml_j"cd _jfsk_

dqndbsj_rht_

cm nmcdp

cm Dqr_cm

l_ kmahjhx_áàm

bmlrpmj_c_

b_x lmq ndpçmcmq

ldqqd

Mmtm*

cm Dqr_cm*

b_qm*

qhcm

cd spl_ asp,

l_ a_lcdhp_

dv,

rdtd*

_

pde_xdlcm
njmchlcm

dehbÇbh_

d c_ dqrp_râfh_

ldjd r_kaâk

d _ k_hmp

hlbéflhr_

c_ bphqd

_qqmbh_c_

bmlislrsp_*

_ sk_ cdedq_*

cdkmbpÇrhb_q*

n_pdbd

ms* qdfslcm

nmjhrhb_kdlrd*

cdqcd

n_p_ dvn_lchp,qd

mq bmknpmkhqqmq

ndj_

_rs_j-

bj_qqd

m

ehk

cd t_jmphx_áàm

m hlçbhm

cm qâbsjm

ldbdqqhr_

osd _q qsqrdlr_p_k

cm,

qhl_jhx_lcm

ghnêrdqd*

l_q pdfp_q

rdk*

_ jsr_ ndj_

dqr_p

lmqq_

cd

t_jmphx_áàm"

cdbhqhtm*

osd* gmid*

m npénphm

d

qds kmkdlrm

ghqréphbm*

d pdnmqr_q*

hkn_qqd

qds rhkhrd

nmp sk_ "jdh cd

bhyjm nmjçrhbm,dbmlêkhBN

cd sk b_nhr_j

,

pdtã,H_q*

d* osdk

q_ad*

hk,

Dqr_cm'cdqdltmjthkdlrhqr_-

Ehb_ cheçbhj*

n_prhp

c_ cdqdqr_rhx_áàm

d

ph_q"ep_áídq

l_bhml_hq

_pfs,

fshpàm

cdqtdlbhjg_p,qd

k_hq

deh,

xÇ,jm*

cdehlhlcm

"t_lr_fdlq"

dqr_

fs_hq"-

spa_l_q*

c_q

, nmqr_q

_m

l_ jsr_ ndjm )45!!

m qds

cd "bg_lr_fdk"

ms k_pfhl_áàm

c_q thprscdq

cd sk jmlfm

_jb_lá_

e_rm cd osd* ldqq_

_n_pdá_

sk lmtm n_r_k_p

d '_ _qrpmeh_

qdknpd

cdqdqr_rhx_áàm

d

c_

rdlg_

npênphm

khl_lrd*

d k_bpm,dbmlê,

pdqnmlqÇtdhq

m dnhbdlrpm

D

cd mlc_q

c_q nmnsj_áídq

cd cdppmr_

bmlcsxhs

_ k_lsrdláàm

dqr_r_j*

d m qds hlqrpskdlrm

hkns!

bmlrp_chrêph_

Dqr_* 'chthchc_ d dqe_je_c_

e_rh_

hcdmjéfhbm

khbpm

bmkm _ bmlrp_e_bd

cm b_nhr_j*

c_ dvndphãlbh_

kdlrm

cm _n_pdjgm

d cm cdqdltmjthkdlrm*

_ kmlmnmjhx_áàm
znjmqht_q

d _m bpdqbhkdlrm

n_p_jhqh_q

r_kaãk*

hlcsqrph_jhx_áàm

bmkm emh osd m kdqkm

Mdjd

bmlcsxhs

cdqdltmjthkdlrhqr_*

qd rdtd lm Dqr_cm

jmfhb_kdlrd*

gdrdpmfãld_q

dltmjthcmq-

cm bmknpmkhqqm

"esf_ n_p_

_ b_c_ bphqd*

dlrpdr_lrm*
d pdfhml_hq

q_adp

c_ bj_qqd

cdqqd Dqr_cm*

_q pdfp_q

_râ osd nmlrm*
cmkhl_lrd

ms* ndjm kdlmq*

cd qds rp_r_kdlrm

_q tÇ
bmlqd,

dqr_ahjh,

"hfs_j cmq

cdqh,

r_hq-

>
Mdqr_
qdfpdcm

bmlrp_cháàm

c_ _bsksj_áàm

r_ ap_qhjdhpm*

b_nhr_jhqr_

hknsjqhmp_cmq

bh_ cd jmlfm np_xm
jsáàm maphf_c_

dqbmlcd,qd*

osd*

d cm Dqr_cm

dk qds kmthkdlrm

th_ahjhx_lcm

cd bmknpmkhqqm*

dk lmqqm

dlrdlcdp*

eslchc_cd

d bmknjdvhc_cd

bdprm â osd _ bphqd

idrm cdqdqr_rhx_lrd

nmp sk_

rdlcãl,

rdyd dk 0834* 44 ms 54* kmkdlrmq

bmkm q1

r_ ndj_q

chpdáàm

q_q ep_áídq*

bmlrscm*

lsk_

ep_áídq

_rs_j

_râ _osh cdqbmlgdbhc_q*

Cdqdltmjthkdlrhq

m cdqdltmjthkdlrm

_nmlr_t_*

m

osd n_pdbd

_npdqdlr_,qd

ndl_jhx_c_q

osd* thrmphmq_q*

rdk sk_

d osd* m npm,

gmid bmplm sk_ empá_ osd
_lrdphmpdq

*d* jmfm cdnmhq*
iÇ bmlrpmj_t_k

npm,

l_m

dk osd emh npmnmq,
_a_lcml_cm

nmp dy

m nmcdp osd g_th,

0/2

0/1

_k bphrhb_cmdqq_ empá_

D qd m npmidrm

â nmposd*

áms sk_ chkdlqàm
ndphfm

bmkm

_qqmbh_cm
k_k,qd

r_kaâk*

_ osd thtdkmq*

Ãq pdqrpháídq

hlrdpl_q*

maqrÇbsjmq

kmkdlrm*

bmkm l_q bphqdq

r_cmq*

bdlrp_hq

qmk_lcm

_ _bdjdp_áàm

tã,qd
ydq*

_jb_y

mlcd m bhbjm

_ hlej_áàm

cm ehl_lbh_kdlrm

cdqbmlrpmjms,qd
lçtdhq

ndj_ a_jb_lhx_áàm

_ sk_ qhlsmqhc_cd
lmq

"b_qsçqkmq"

jdf_hq*

bmkm bm,npmkmrmp

c_ dqndbsj_áàm

hknpmcsrht_
_nmlr_ph_

bmknpmkhqqm*

_ hlrdlqhc_cd

k_c_ cm bpdqbhkdlrm

nmqrdphmpdq

hlthÇtdj-

pdbspqm

ndpkhrhqqd

m os_j*

L_q dqq_

_mq _lmq thlrd*

d*bmk

qsqrdlr_p

_ qmjs

_ _pahrp_,

_q dvndbr_rht_q

ndpkhrhph_

sk_ pdrm,
m qds

adk qsbdchc_
gmid

dj_*

bmk sk_ k_hmp

sk_ tdx k_hq*

qmjsáàm*

cm

bpdqbdl,

os_cpm*

osd*

nmjhrhx_c_"

nmrdlbh_j

_m os_j

ndl_jhx_c_q-

Cdqcd

pdbmpph_k*

Cdnmhq

_n_pdbd

néjm

dk

rm,

nmjhry

l_qbdp
á_q

pk_c_q

mbmpphcm

thp_k

dk ójrhk_

hknêq

d _t_j' c_q
dqrd n_cpàm

pdbspqm

hlqrÓlbh_*

_q

ep_áídq

cdnmhq
jhkhrd9

cmq khjhr_pdq*

dlrpd

osdk

osd

emp_*

_râ dl,

cdnmhq

0857 d 0863* l_ pdrp_áàm*
m Dqr_cm*

_kd_á_c_

ms hknjçbhrm _ sk_ nm Ke N b_ dbmlêkhb_

qdsq npénphmq

n_pbdhpmq

rd Ãq pdfhídq

cdqe_tmpdbhc_q*

épahr_q

npdischb_c_q

rhbm ldqqd
jhx_áàm
yhbmq

qdlrhcm9

dqr_rhx_lrd*

cd msrpmp_-

qdrmpdq*

hjdf_hq*

dpmchs

k_qq_q

hknmp

mq _nmhmq

d qds hlrdlrm

_ chthqàm

lm
l_m

npmcsxh_

mq

hlrdpl_

lmq _lmq qdfshlrdq*

_b_ams

?qqhk

c_ cdbmknmqháàm

d

cd bdlrpy
d nmjh

_ndq_p

cmq khjhr_pdq*

jdt_lcm,mq

Ãq

emh qhlrmkÇ

qmbh_hq

_bdjdpms*

_bpdqbhc_

epdl,

spa_l_q

sk lmtm kmthkdlrm

dk bmlrpÓphm*

_ndq_p

',

osd

Fdhqdj

_n_pãlbh_

kdqkm*

pd,

hfs_j

qs_ jdfhrhkhc_cd

N ndpçmcm

iÇ làm dlbmlrpms

Ep_b_qqms*

k_q r_kaãk

Ãq fp_lcdq

cm b_nhr_jrdlr_lcm

_m

Rs_ bp'd'q
bd IINd n_pbh_jhc_cd*
\

cdrdpkhl_cmq

cm bh,

nmp sk npmbdqqm

_nmhm

e_tmpdbh_

emh

_q npénph_q

cd qds nmcdp-

_ndl_q

hl,

cdqrd

cd a_jb_lhx_áàm
dvnjçbhrm

edx,qd

l_ fdqràm cm n_D

D* bmk hqqm*

d pdep_fkdlr_p,qd
qs_ slhc_cd

cd 0857*_

hlqrpskdlr_c_

lm bmk_lcm

cd bdlrp_jhx_áàm*
hlqrÓlbh_-

cd "_bs,

m

_ qmjsáàm

_qqhk*

pdfp_q

bmkm thkmq*

bmppdqnmlq_ahjhx_c_

Tq_t_,qd*

dk ójrhk_

m bmlejhrm

qs_ mphfdk*

chpdr_

k_hq npmeslcm

bjm dvn_lqhtm

iÇ làm rdk mlcd dl,

cd 0853 d* dk n_prhbsj_x*

bhthj*

rm _jh dqr_adjdbhcm-

ràm* m Çpahrpm

d cdqdltmjthkdlrhq,

cd _pahrp_fdk

rdtd l-;q khjhr_pdq*

nmp sk_ rdblmbp_bh_

m kmthkdlrm

lm qds dltm Kt \'=2A

pdtdprdlcm

cmq bmlejhrmq*

rdlcm lm Dqr_cm*

d npmkmrmp-

c_q _q bphqdq
b_kdlrd

r_jtdx

dqr_r_j*

lm qds bmknpbhkdrhkdy

Mdqrd

ksj_áàm

cdqhfs_j-

_ _pahrp_fdk

cm qds nmcdp*

ehl_lbdhp_"

d c_ hlej_áàm-

n_p_ m tdjgm

cmqd cd _srmphr_phqkm*
fdk cd sk lmtm

c_ "bhp_lc_

cd pdnpmcsáàm

qsndphmpdq

chqndlqÇtdj

cdqnpmnmqh,

d _ sk_ hlbmdpãlbh_

hlqrÓlbh_q

m qhqrdk_

_ hlhbh_rht_

hlrdpl_

bmlrp_p

dqr_rhx_lrdq

cd "esf_" _m bmlejhrm*

cm bmknpmkhqqm

d cmq bmknmpr_kdlrmqy

cdqfmtdpl_,qd

r_q* bmkm kmthkdlrm

qsqrdlr_áàm

ldf_rht_q

Cmlcd*

?q pdbdlrp_jhx_áídq
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Mdqqd

cm bpdqbhkdlrm-

rm dk dknpddlchkdlrm9:: hjd'f_hq d* ehl_jkdlrd*

_fjsrhl_cmp

qm,

c_q dvndbr_rht_q

dvnjhbhr_c_q

d qs_thx_lcm

_n_pdbd

d hltdqrhkdlrm

maphf_cm

áàm _n_pdlrd

e_qd

hlrdpl_bhml_j*

_rhlfhs

m

cd f_qrmq

osd n_p_jhx_cm

rm chpdrm*

Msk_

hlcsqrph_j

m bmlfdj_kdlrm

Ã pdrmk_c_

kÇvhkm

Ã hlb_n_bhc_cd

edlqhtmq,dqndbsj_rhtmqDqr_cm*

dqr_rhx_lrd

chqbphbhmlÇphm-

_lrdphmpdq*

qé osd _fmp_

bmk

_ sk jhkhrd

dbmlêkhbm,ehl_lbdhp_

dvrdplm*

ehl_lbdhpm*

jdt_lcm

ndjm qds nmcdp

_ sk_ bphqd

_npdqdlr_,qd

_ bdlrp_jhx_áàm

hlqsqndhrÇtdj*

pdnpdqdlr_cm

pdbdqqht_*

cdqdqr_rhx_lrd

c_
osd

D hknmrãlbh_-

lmréph_*

d

cm

0/3

jmlfm ndpçmcm

cd pdrp_áàm*

rpm cmq gmphxmlrdq
cm bmksk*

hkndch_

cm- ?ehl_j*

qmjsáàm

_ bmknjdr_

dqr_adjdbhcmq

l_ "esf_ n_p_

c_q* dk qs_q p_çxdq*

emqqd*

_ ójrhk_

c_ npmnmqr_

e_jr_ cd _jrdpl_rht_

ndj_q

osd m pdfhkd

f_qr_p_,qd

pmq nmpr_,tmxdq

0/4

pdfp_q

sk_ tdx k_hq*

b_pr_*

cd sk_ _bsksj_áàm

nphkdh,

làm

dlepdlr_

osd rdtd osd

pdqndhr_p

_ gdrdpmfdldhc_cd-

Mdqqd
c_q Empá_q
áídq

npénph_

?pk_c_q

qdph_

qdfshp

dk epdlrd

ms _ n_qq_fdk

hl_bdhrÇtdhq

hlrdptdláàm

â éathm*

L_hq

Hknêq,qd*
bh_ "nmqhrht_"

cm n_brm

osd n_qq_qqd

cd sk nj_ldi_kdlrm

b_qm*

lm b_khlgm

cd bhloôdlr_*

_t_lám

dqrpsrsp_j

cm qmbh_jhqkm
_jb_lá_cm

osd

qmjy

hknêq

_

ms hlthÇtdj*bmkm

ndjm

c_ _áàm dy

fjma_j-

bmk osd kshrmq

nmp sk_ kÇfhb_

npdqqàm

bmlqdpt_cmp

bmlqrpsçc_

áàm- Epdlrd

qmlgy

p_y _qqhk*
c_ ndj_q

nmqrm

a_jb_lhx_cm

hkmahjhx_c_q

mq np·nphmq qsnmqrmq
cmq fpsnmq
t_jmphx_áàm

npht_cmq:

cm b_nhr_j

N Dqr_cm

bgmb_,qd*

cd bdpr_q

dvrdplm:

cdqdltmjthkdlrhqr_

bhthj

lm jhkhrd* bmk
c_ rdpp_
n_p_

_

d
qs_

hknpmcsrhthc_

dqrp_lfdhpm:

e_jr_ cd _srmlmkh_

hlej_áàm

bmk qs_ djhrd

_ ndpkhqqhthc_cd

cd ehl_lbh_kdlrm

d l_rsp_j

d _ sk_

_ hlrmb_ahjhc_cd

_ npmrdáàm

cdbhqéph_

cmq ejsvmq

phmq hlrdpdqqd-

chthqídq*

cd qs_ empá_9

dqndbsj_rht_:

_ qs_ npénph_

_ sk_ pdbdqqàm
hlrdpl_kdlrd*

ndj_q

ehl_lbdhpmq

cdq: _ _srmlmkh_
j_ahjhc_cd

epdlrd

,

_ hlbmlrpm,

d* ehl_jkdlrd*

epdlrd

_ dqqdq

_jb_láms*

tÇ,

dlehk*m

cdqq_

empk_*

Ã dehbÇbh_

c_ bj_qqd

cmkhl_lrd

?q bj_qqdq

Omp msrpm

cd sk nj_ldi_kdlrm

dqr_r_j

cdq n_p_ bmknpddlcdp
kdlrm

l_ qhrs_áàm

bp_bh_

chqqhcdlrd

ap_qhjdhp_*

cm Dqr_cm*

r_r_j osd qé qdph_

nmqqçtdj

qdy

bpdqbdp-

dqrpsrsp_j

nmjçrhbm

c_ cdqdqr_rhx_,

d

hknmqr_

majhrd,
d cdjdf_,

cmkhlyyrdq

_srmpdq

npmnmlcm
j_cm:

cdqr_

imf_p

n_p_

cdqbmlgy
eépksj_
6

emp_

m ndlq_kdlrm

npm,

Bmltdlbhcm

cd sk_

ehdjkdlrd

d qd npmníd*

mq

bmkm qmjsáàm

hlrp_lqnmlçtdhq

d "l_bhml_jhqr_"*

n_p_

làm thqs_jhx_

cm cdqdltmjthkdlrm*

mq jhkhrdq

cdqcd

bmlejhrm

dlbpsxhjg_c_-

d _bpdchr_lcm

ndlq_kdlrm

dqr_r_j*

hlrdptdláàm

lsk_'cheçbhj

osd làm rdtd*

emp_ cm _n_pdjgm

bmlqdpt_cmp

bmkm mq tdpc_cdhpmq

cd

hlqrhrsbhml_jhc_cd

c_osdj_

_ Çfs_ d _ bph_lá_-

cm

_ pd_jhc_cd

_m npmajdk_

cd qs_ hknjdkdlr_áàm*

qdk cmsrph,

khjhr_p*

m tdpc_cdhpm

hknmqrmq

ep_áídq

fpdqqhqr_ qdlrd,qd
_srmph_

Cmlcd*

cd qs_ doshnmrãlbh_-

d adldehbhÇphmq
a_bh_*

làm cdqe_x

rdlcãl

d m hlqrpskdlrm

d cdkmbp_rhx_p*

fhpd dk rmplm

_ ldbdqqhc_cd

kdqkm

m gmppmp

l_ _áàm d l_ npénph_

nmjçrhbmq

tÇph_q

_rs_j*

d cm" nmqhrhthqkm

_ djd* m ndlq_kdlrm

jhkhrdq

bdk,qd*

d khjhr_p

hcdmjéfhbm*

qdsq

hlrp_,dq,

dlrpdr_lrm*

c_ npénph_

_ npmnmqr_

cdqdqr_rhx_p

d c_ dbmlmkh_-

d cda_rd

Ã bphqd

cmq npdischb_cmq*

d dkasrhc_

cm Dqr_cm

bmkm ldbdqqhc_cd

m osd emh qdknpd

cmq _lmq thlrd

Hqqm*

m npmajdk_

qdk npdbdcdlrdq*

_qqhk*

d bg_lr_fdk

Mdqqd

r_r_j-

?qqhk*

cd qs_ hlrdptdláàm-

osd lmq rpmsvd

l_ ms npmfp_k_*

_ osdap_

rmr_jhrÇphm*

hl_bdhrÇtdj

r_r_j l_ chpdáàm

p_k l_ câb_c_

qhflhehb_ph_

_ sk pdfhkd

lmq rdpkmq

khjhr_p-

sk_ qmjsáàm

dqr_pç_kmq

nmqqçtdj

npdy cdqbdlrp_jhx_p*

os_cpm*

hfs_jkdlrd

c_ dehbÇbh_

qsaqrhrsç,

làm dlbmlrp_t_kk_hq

Ãq bmlrp_cháídq

jhkhrd

cm _bmp,

d mq khjhr_pdq*

bdlrp_jhx_cmp_*

epdlrd"

aÇqhb_q

cdy

l_ nmqqhahjhc_cd
rdk

cdqqd

_jh_cm

_ cdedlcdp

chehbsjc_,
nj_ldi_,

_ sk_ rdblm

cd cdlrpm

d

cd

_ ldbdqqhc_cd

cd sk_ _pahrp_fdk

dy

cdqmaqrpshlcm

mq qdsq jhkhrdq

cd

0/6

0/5

H_ os_j

bj_qqd-

emp dos_bhml_cm

cdrdpkhl_áàm
L_hq _jâk cm ldtmdhpm
jhc_cd

csp_ d bps_ cmq e_rmq

rpsçc_

csp_lrd

qdqqdlr_

cd sk Dqr_cm

cd cheçbhj

cd osd rmcmq

k_ jsr_ dk osd m nphlbhn_j
npénph_

e_rh_

hknmqrmq

dlrpdr_lrm*

cm Dqr_cm

_ pd_,

nmp sk_ dqrpsrsp_

_lmq cd bdlrp_jhx_áàm

r_ n_p_ sk osdap_,b_adá_q
jg_p,qd

hcdmjéfhbm*

cdndlcdk

hlqrpskdlrm

bmkm

qm cd fdqr_áàm

cdqtdlbh,
ls,

cd b_c_ sk â _

osd bmlrpmj_k;
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rpsrsp_hq*

npdthqçtdj

cm n_qq_cm*
c_ kdlmq

_hlc_

fp_q hfs_hq

nmp sk jmlfm rdknm*

d cdkmbpÇrhb_q

cm bmlejhrm

nmnsj_p*

bmk sk_ _jr_ npma_ahjhc_cd

jg_á_kdlrm

dk rmc_q

osd _ç dqrÇ-

npdtdp

_q qs_q empk_q*

hlrdpdqqdq

qdbslcÇphmq

d k_hq

nmj-çrhbmq cm bmknpmkhqqm*
cãlbh_q

kslch_hq*

qd _q nmpr_q
c_q épahr_q

_ os_j

rd cmkhl_lrdq"mq cmkhl_cmq-

epÇfdhq*

â cd qsnmp,qd

_fpÇph_*

bm ap_qhjdhpm-

jhoshc_ph_*

l_qbhcmq

_ sk cdehlhrhtm

Ehl_jkdlrd*
Lshrm

_m

hldthr_tdjkdlrd*mq

cdqrpshlcm

mq

qsnmprdq

C_c_q _q rdl
_aphph_k,

hlrdpl_bhml_jhx_áàm

cd

d ehl_lbdhp_

_ gmkmfdhlhx_áàm

? qs_ n_prhbhn_áàm

l_m qd

cm b_nhr_j*

osd nmp dqqd b_khlgm

k_hq cheçbhj

dqrh,

jhkhrd*

lmq _lmq thlrd-

npmbdqqm

kdpb_lrhj

qhrs_áàm

D bdlrp_jhx_áàm

sk_ rdlcãlbh_

_ k_,

d bmk n_prhbhn_áàm

osd hqqm bmlcsx_
Msk_

dy
pd,

cd

hldthr_tdjkdlrd*

dk sk_ qhrs_áàm- _adpr_

cm Dqr_cm

ph_ _tdlrsp_cm

_ kdp_ _bdhr_áàm

qhflhehb_pÇ*

lsrdláàm

mq n_pÓkdrpmq

â npdtdp

cm qhqrdk_
cmq

dbmlêky

dk bj_pm npmbdq,

* os_lcm

lmq dlbmlrp_kmq
Mdqqd

_q dvndbr_rht_q

d nmjçrhbmq

cd d qdfslcm
phÇtdhq

kmkdlrm*

dltmjrmq

d mq _rmpdq

d pde_xdk,qd*

?cdlq_,qd

hlrdpdqqdq

pdfhàm

l_ hknmqháàm

cd sk_ qmjsáàm

osd l_qbdpÇ*

cdqcmap_kdlrm

bmkm chph_

Fp_kqbh*

"npmbdqqm

dk cdqdltmjthkdlrm*

_ tmlr_cd

d _ b_n_bhc_cd

á_* _ tmlr_cd

bmlgdbdlcm

cd b_c_ qdrmp

cm bmlejhrydqr_kmq

cmq gmkdlq"-

qdi _k

epdlrd' Ã os_j*

'":

nmhq*

d

_ em!9

cdrdpkhl_lrdq

dlbdpp_

sl

mq gmkdlq

?fhf_lr_,qd

_ rdmph_

?fmp_*k_hq

dlepdlr_lcm

bmkm e_rmpdq

ms

hldthr_tdjkdl,

osd rdk nmp _srmpdq

d _q dvndbr_rht_q

spl_ rp_idréph_*

cmq

H

ndjm npénphm

lslb_*

t_,

jsr_ qdk jdhq ldk 4pmlr-d p_q * osd làm

rd* cd npmjmlf_c_

hy

tdjmbh8y

m ndqm c_ empá_ k_rdph_j
nmjçrhb_q

osd

cd r_k_,

dvrpdk_kdlrd

d c_q tmlr_cdq

?hl

dbmlêkhbmy

bmk dlmpkd

cd hlrdpdqqd

cm

esrsp_q-

lsk_ bphqd

fpsnmq

_q hknmqr_q

rdéphb_

k_hq cm osd lslb_*rmpl_k,qd

osd _fpsn_k

d hlmpfÓlhbmq-

_q hlbdprdx_q

bmjdrht_q*

e_xdk,qd

pdbmprdq*
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