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PACOTE ECON6MICO E A TRANSICAO PARA A DEMOCRACIA

PROF. ARMANDO DE MELO LISBOA

1. A conjuntura polItica na qual se insere

E

0

pacotao

comum arirmar que Sarney, ao atirar na economia (infla9ao), ~

certou na polItica, sendo obvio gue

0

futuro do atual governo esta

inevitavelmente associado ao futuro destas medidas economicas. Ncs
te sentido este pacotao tern urn carater polItico, e nao simplesmente economico, sendo necessario que

0

leiarnos no contexte no

qual

ele se encontra, e nao apenas ficaremos discutindo os detalhes tec
nicos do mesmo.
Estas medidas e concnu.cas irnplernentadas pela "Nova RepUbl~
ca" fundarnentalmente reorientarn nao aoenas a a cumu I a9ao do caoi tal
(retornamos ao predomInio do capital produtivo, e nao mais do

fi-

nanceiro-especulativo), mas tambem, necessariamente, toda a

luta

polItica.
Quais os movimentos basicos da conjuntura em que vivemos?
Par urn lado encontramos em processo a perspectiva

de

uma transi930 conservadora, sem rupturas maiores com 0 regime mili
tar. Assim, temos no governo Sarney urn governo civil sujeito

a

ve-

to militar, que busca consolidar esta "t rans t cao por cima" no congresso constituinte a sar eleito este ano, assegurando, desta
rna 0 controle polItico das elites sobre

0

fo~

Estado e a moderniza9ao/

internacionaliza9ao da "nos sa" economia.
Par outro ladotemos as pressoes de arnplos setores populares orqanizados nao inseridos na Alian9a Democratica em dire9ao
a uma transiqao para uma sociedade democratica com rupturas
profundas em rela930 ao regime rnilitar (no que tange
retas

a

dIvida externa,

a

a

mais

elei90es di

polItica economical e em direcao

as

trnnsformacoes sociais necessarias para a.elimina9ao da absurda mi
seria absoluta em que vive grande parte da nossa popula9ao.

No meio deste jogo de f'o r-ca s temos uma profunda insatisfayao da populayao em geral com relayao as condiyoes de vida (cujo simbolo principal do seu deterioramento e a inflayao), com reLacao a elite politica (sob a imagem da corrupyao).El 0 desejo in
consciente (porque nao articulado noliticamente) por mudan9as, por
participayao, por uma vida mais estavel e previsivel, sem riscos,
que explode com 0 movimento das diretas, na "via crucis" de Tancre
do, e agora na euforia popular do pacotao.
Ate 28/02 as perspectivas para 86, j a reveladas nas elei
90es de novembro de 85, eram:
Crescimento dos movimentos reivindicatorios

da

oopuj.ac ao (1 uta pela trimestralidade, 'l)"l""ve geral,
retomada da luta pelas diretas-ja, acirramento da
luta pela reforma agraria, luta dos agricultores
do sul por melhores condiyoes de financiamento);
Acirramento das contradiyoes da Alianqa
ca (que,

.Democrat~

com a divulgayao do ministerio

dor de Sarney durante

0

conserv~

carnaval, colocou 0 PMDB-

principalmente sua ala esquerda - profundamente
descontente com

0

governo federal);

Gradual esvaziamento do governo Sarney (0 qual ti
nha se revelado ate entao fraco e indefinido) .
Ora,
ta

"ti r

0

governo da Alianqa Democratica, para garantir es-

an s t crio entre as elites" precisaria Lmpe d.i r 0

avar:qo das for-

9aS capazes de realizar transformaqoes mais profundas em nossa sociedade. Para isto era necessario canalizar

0

desejo (0

inconscie~

tel da oo nu l ac ao rio r mudano as . g isto que 0 paco t.ao "e cononuco " pe!:
mite, revertendo e neutralizando a0uelas perspectivas para
este
ano.
2. As Contradiyoes do Pacotao
Como devem as foryas populares reagir ao plano de estabiliza9ao
economica, evitando

0

"congelamento" das suas lutas?

Em primeiro lugar

e

preciso evi tar re acoe s "esquerdi stas-

infantis" de se colocar s LmoLe sme nt.e contra,

que seria caracce rj,

0

zado pelos meios de comun i cacao de massa como atitude "nao patri6tica", a Lern de ir contra

c1esejo da popuLacjio ,

0

0

que significaria

isolamento politico.

£ preciso perceber que algumas da?medidas implementadas
(congelamento dos prec;;os, salario-desemprego, fim da especulaC;;ao
financeira)

sao re t.vi ndi cecoes hist6ricas dos trabalhadores e, por

isso,conquistas dos mesmos, ainda que limitadas. £ preciso perceber, ainda, que Q pacote nao atinge uniformemente toda a sociedade,
se limitando a ter maior significado politico em termos de mobilizac;;ao popular nas camadas medias dos grandes centros urbanoS.
Entretanto, para reverter

0

efeito politico deste ,pacotao

(a semelhanc;;a de urn efeito bumerangue) e

ava~c;;ar

na construc;;ao

de

uma sociedade efetivamente democratica, e fundamental desvendar os
limites e as contradic;;oes destas medidas, percebendo as tendencias
das forc;;as que elas desencadeiam. Vejamos:
a) A contradic;;ao entre

0

estimulo

a

participac;;ao e

0

es-

timulo ao autoritarismo.

o

pacote pode significar urn avanc;;o da cidadania,

do

processo de participac,ao e constituic,ao de sujeitos
da vida politica-social, aindaque inicialmente

no

plano da luta'" indi vidual" dos consumidores pelos s'eus
direitos. Este potencial de p<;trticipac;;ao popular pode
se aprofundar na di re cao do "controle popular

dos

p re cos "; na c r Lac ao de novas Eoz'mas de controle social,
indo alem da fiscalizaC;;ao varejista. Porem, pode significar tambem urn retrocesso social, contribuindo

na

construc;;ao de urna sociedade populista-autoritaria, na
medida em que a a«ao popular foi criada por decreto~
do-Estado, em que a figura do' "f'Ls ca L do sarney '

con-'

tern "t.raco s nao democ r at.Lco s assustadores" (M. Chaui):
a) confunde 0 direito dos cidadaos de defesa de

seus

interesses com fun«ao policial, estimulando sociabil!
dade baseada na de Lacjio r b) cria a ilusao de uma v-so-:
ciedade una, sem Classes, lutando pelos mesmos
ses e contra

0

intere~

mesmo inimigo sem rosto (a inflacao);
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c) marginaliza as organiza90es da sociedade civil (sin
dicatos, associa90es comunitarias) e os partidos, tornando urn "perigo para a sociedade" as suas reivindica90es (aumento salarial) e formas de luta (greve).
g preciso perceber as energias sociais liberadas

pelo

p aco t.ao , que 0 mesmo desencadeia fo rc as quepodem

ter :

dire90es opostas, nao previstas pelos seus autores. A~
sim como a energia das diretas foi canalizada para uma
elei9ao indireta, esta alegria com 0 pacote sera canalizada para onde? Para desvitalizar a luta (que estava
em ascen9ao) por transforma90es de fato?
Cremos que as proximas contradi90es apontadas

pode~,

se bem exploradas pelos setores populares, contribuir
. para a reve r sao do fei t.Lco contra 0 fei ticeiro.
b) 0 pacote congela a economia, mas quer consolidar

0

mercado.

o congelamento dos pre90s foi 0 grande movente da mobi
liza9ao popular pelo controle dos pre90s, criando

uma

expectativa dentre a popula9ao de que 0 congelamento
seja duradouro, alem .de exigir interven9ao total

do

Estado na Economia. Porem, contraditoriamente este con
gelamento e apenas um "engessamento" temporario de uma
economia de mercado. O·Planalto ja vive este dilema,
pois sabe que nao podera conter os pre90s por

tempo,

mas politicamente t.ambern nao pode "decepcionar

seus

fiscais". Amobiliza~ao provocada pela reforma e, talvez, mais esperan90sa e determinada que a das diretas
em 84. Estes que hoje fiscalizam as lutas, fiscalizam,
de fato, a propria reforma e estao aprendendo a fiscalizar 0 governo e a cobrar 0 prometido.
c) As tensoes entre as diferentes fra~oes do capital.
Uma vez que os

pre~9s

relativos praticados entre as em

nresas nao estavam estaveis em 27/02, ocorre hoje

urn

delicado processo de negociacao entre os diferentes se
tores da economi.a para ajustamento as novas con dt coe s
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do mercado impostas pelo pacotao, onde se discute, fun
•
damentalmente, como manter as margens de lucro em n~veis aceitaveis e compativeis com os pre90s finais fis
calizados pelo consumidor.
Esta "briga entre ricos"

(FUNARO)

a

ja esta levando

ausencia (temporaria?) de produtos no mercado em

virt~

de dos impasses e estrangulamento nas negocia90es

de

pre 90S entre os fornecedores de materia prima com

os

setores industriais, entre alguns setores industriais,
e entre .industriais c distribuidores. Alguns emp re sfirios ja estao exigindo uma maior interven9ao do Estado
neste processo, uma vez que as empresas nao estao chegando a urn acordo .
. Possivelmente 0 perigo maior para 0 sucesso deste pac£
tao reside nas tensoes provenientes do redimensionamen
to do capital bancario e do ajuste entre os empresarios
pois, para 0 exito da reforma, e necessario.a manuten9ao do abastecimento de alimentos e da produ9ao

de

bens de con sumo .
d) 0 pacotao favorece 0 capitalismo, mas torna mais visivel as contradi90es sociais.
A inten9ao basica dos autoresdo pacote e tornar 0 capitalismo brasileiro mais saudavel, na medida em que a
taca diretamente (ainda que parcialmente) 0 circuito
especulativo do capital.
porem, baixada a poeira do pacote e diminuido 0 ritmo
da infla9ao, ficarao transparentes a estrutura de distribui9ao da renda, e as contradi90es existentes

em

nossa sociedade, assim como as perdas historicas (agora congeladas) que os trabalhadores

tiveram, mais

a-

centuadamente durante 0 regime mtlitar. Os trabalhadores agora vao lutar nao apenas pela reposi9ao do

que

perderam com a infla9ao, mas principalmente, por aumen
tos reais que alterem a sua posi9ao relativa na distri
bui9ao da riqueza.

I

J
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Contraditoriamente

0

decreto-lei permite a populac,ao

desvendar a "Mascara do inimigo". Depois do cruzado·
os trabalhadores colocaram "sobre suspeic,ao

0

circui

to do comercio, a face mais exposta do circuito capi
talista. Nao e a

ira contra

0

qUit~ndeiro,

0

peque-

no comerciante: e a revolta contra os grandes congl£
merados, os grandes grupos, em·que se constitufram
os supermercados"

(P.S. Pinheiro). Rompe-se

assim

com a imagem em que os capitalistas sao venerados co
mo as "classes produtoras" que contribuem para

0

proq re s so .

3. Perspectivas
Temos de estar preparados para dois cenarios futuros alternati
vos: a perspectiva do sucesso (mesmo que momentaneo e parcial) do
plano de estabilizaqao economica, como tambem

a do seu insucesso.

Como aprofundar a luta por uma sociedadedemocratica, neste momen
to de transic,ao, em cada destes cenarios?
Caso a implementac,aodo pacotao tenha exito, os setores
organizados da populac,ao, ao contribuir para a extensao das medidas impostas pelo decreto-lei 2.283, aprofundando a participac,ao
popular sobre

0

controle de prec,os (que no limite e

0

controle so

bre a economia) e desmascarando os limitese efeitos economicos (
arrocho salarial) e po If ticos do decreto., devem canalizar a imensa energia liberada em direc,ao as mudanc,as necessarias a uma demo
cracia mais significativa em nossa·sociedade.
porem, sep.do vislvel que a inflac,ao nao acabara (uma
vez que

0

Plano de Estabilizac,ao nao ataca suas causas primarias

decorrentes da estrutura classista de nossa sociedade, mas

sim

seu componente inercial, derivativo) e que opacotao traz consigo
muitas dificuldades, os setores populares organizados devem estar
atcntos as contradic,oes do mesmo, sabendo exp:ora-las, evitando
assim que a "culpa" por urn eventual fracasso dessas medidas
recaia sobre si, mas sobre seus efetivos responsaveis: 0 Estado e 0
Capital.

