BI0 mercado * * *
A Vlll4. DE CAll4 brasilf'iro vai melhor que a do coletivo de brasileiros.
Essa fi a impressílo tirada do Gallup
World Poli. Na pergunta subjetil'a
sobll! a expectativa da sotis/açãode
cada pessoa em cinco anos, numa
escala de Oa 10 a média brasileira fi
8.78, a maior de 132 países.
Já a pergunta que se 1l!{ere à nOlo
do pais no mesmo periodo e na mes·
ma escola, a noto cai dois pontos.
Somos o nono país do mundo com
maior diferença de notas individuais eco/etivas.
A felicidade g~al da noção fi me·
nor que a soma da felicidade de co·
do um. Como o brasileiro pode dar
uma nota tão alta para sua vida e
dnr LOIIO nota tão baixa para a lida
de lodos brasileiros? Eis a questão.
A dissonância entre as percep·
ções de cada brasileiro sobre sua vi·
do e sobl'l' a vida de todos os brasileiros é uma marca tupiniquim, a
nossajabuticabeira.
Talvez fruto dela. os grandes pro·
blemas brasileiros são de natureza
coletiva, e nua individuais. Não que
os últimos não sejam aqui relevon ·
teso pois em todas as partes setnpll!
o são. fbrém a nossa difkuldade di·
ferenciado enquanto noço:lo eSfá
mais na relação entre pessoas.
/stoé, o problema do Brasil é mais
do Brasil do que de cada brasileiro.
Como um enunciado alternativo da
lei de Ger.son: uO brasileiro quer tirarvantagem em tudo~.
Fbr problemas coletivos entendemos desigualdade. inflação, infor·
malidade, violência, ditadura, entre
outros. Mas por que chamâ·/os de
problemas coletivos? Fbr exemplo.
desigualdade. ao contrãrio da pu-
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breza. é um conceito relacional que
não existe no indivíduo tomado isoladamente.
Não podemos diz~ que uma peso
soa é desigual. mas dizemos que
uma pessoa fi, ou não é. pobre. O
Brasil não fi um pais pobre, mas te·
rnos muitos pobres, pois somos desi·
guais - emde muitos têm pouco en quanto poucos muitotêm.
A pobreza brasileira resulta da
alfa desigualdade brasileira. e não
da baixa renda média brasileira. Ou
seja, deriva de um problema inerente 00 coletivo de brasileiro.
Similannente. a vio/b!da fi de na-

cas democráticas é outra dimensão
A dissonância entre a
mais óbvia dessa dificuldade de
percepção do brasileiro
/lmcionamento em culetividade.
sobre sua vida e a vida de
Finalmente. a inflação tem um
todos é nossa jabuticabeira destaque
maior: apesar de temJOS
feito a estabilização há 15 anos, o
tureza relacional, um contra fodos e
de todos contra 14m. Isso se aplica
tonto na agressão dos assaltos, dos
homicídios. cama na violéncia do
trânsito. Mais uma vez. refletem
prob/emasde relacionamento.
A infonnalidade fi oulro problema de relacitmamento de pesroas fisicas e juridicas em relação ao Estado. A falta de instituições e de prâti-

Brasil na período 1970 a 1008 ai/ida
é o segunda país da mundo em
inflação acumulada. só perdemos da Canga. O fenómeno da
inflação guarda sempre conflitos
distributivos.

Objeto de várias clássicOS bras!
leiros como os de Sérgio Buarque de
Holanda e de Roberto da Malta, a
novidade é que pudemos, através
do melhoro dcre/acionamentos, dar
\lerdadeiros saltos enquanto 5Ode·
dade.Senão, \leiamos:
As décadas de 60 e 70foram lanto do crescimento como da ditodula
iniciada em 1964. Apó5 o choque do
petróleo e a vitória eleitoral da opo.
sição em 1974 começou a distensão
política.
Oprocesso culmina nos anos 80.
a década da redemocratização, cuja ápice foi a Viretas lá de 1984. A
década de 90 foi a da estabilização,
após o Plano Real. lá a década (('cém-encerroda foi a da queda da
des(guoldadede renda.
Coincidentemente os pontos de
transição de cada década foram em
anos tenninados em U4", Golpe de
1964. a distensão polfrica iniciada
em 1974. Diretas lã de 1984, o Plano
Real de /994 e a queda da desigualdade com formalização desde 11XJ1J
(que continuam).
Além de consolidar essas conquistas coletivas. qual o 001"0 busca
para 101ft? Para além da Copa do
Mundo de futebol, o 1IOSSO derradei·
ro evento coletivo? Redução das assimetrias do qualidade de educação? Choque na criminalidade? Ou
todas altf'tl1ativas acima?
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As externa/idades negativas

emanadas do ojXlrtunismo indivi·
dualista faz com que o todo seja menor quea sama das partes.
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