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o prof. e economis.ta Enoqu.e. Gomes., formado
tambem pela Pontificia Universidade Gregoriana de Roma,
vem publicando u.ma sene. de trabalhos. pela Universidade
Federal de Pernambuoo,. que ora apresentamos ao leitor. A.
tematica gira. em tomo de prob.1emaS-sociais.,. levando em.
consider<wao a dimensao etica. as textos tentam articular
analises criticas. da realidade social, valores eticos
inegociaveis e projetos de saida.

No livro sobre a vi.olencia, inicia-se. com. amp1a
visa/) da violencia e SlJas causas (E. Gomes),. tr~am-se
uma tipologia da mesl:IUlrseus. aspectos no BrasiL causas e
Possiveis. sohlyijes. (Claudio de Alhl,.lquerql,.le),.estuda-se 0

poder da midia e suas. implicac;oes sobre a democracia. e.



sociedade com toques althus,s.erianosna compIeens.aoda
mi.dia (Washington L M. d~lSilva)~discl.lte-sea qucstao
da perra de.motte UJIIllil per~pectivajuridic<l.e etica (Hello
Campos e Infu;ioStrieder\r analisam-se os prejuizos s6cio-
economicos da violencia,. corrupyao e impunidade (E-
GQmes) p~r<lGoncl1,lir-se com altemativas.amarginalidade
na linha das empresas assumirem a edl,lc~\.a()de menares
carentes e de algumas iniciativas do Estado (N.
Cavalcanti) Os autores pretendem mostrar a vinculat;ao
entre violenciaJ ooITUpyao•.impunidade no Brasil atual e a
lecessan f degradac;ilo cia.qualid~de de vida e do meto
ambiente•.com riscos para a estabilidade social e para 0
desenvolvimento Sl,lStentadOdo pais_ Todo este quadro
revda \lm<linterliga<;aoentre os diversos fenOmenos.

o segundo livro,. dedicado a cris.e e
reestrutur~ao do Estado•. situa-se em oposiyao a uma
tendencia forte hoje do de.smonte e desestrutura¢o do
EstadQ no bojo 00 tnOvimentQnooliberal..defendendo a
democratizayooe reestnlturayaQ.40 EstaOO_Para isso,.-calle
SlJj}erara crise fin~nceinl que arruina 0 sctor publico do
pais e fazer 0 estado retomar sell papel Qe articu.ladote
CQQrdenadorde urn pr(ljetode desenvolvimentonacional.

A primeira re.:tlexaoversa sohre 0. imaginario
<ksenv(llvim~lltista00 Bt~.siltml. desartiqd~ao devido ao
esgotamenro de seus press.upostos basi-cos{paulQ H. N.
Martins). FatQ que te,m Qeixado rastrQ.de destrlJi~ao e
expectativa <k caos. POt falta de outra expressao,. {) a.
chama esta situ~ao de "crise do desenvolvimento". Esta
esta relacionada C{)ill (} debat~ eotre os economistas

ortodoxos e heterodoxos.nos anos. 80. Por sua ve~ este
debate propiciara a implementayao do Plano Cruzado em
1986, cujo fracasso assinala simbQliG~~ hi.stQriG~ment~0
fun do Estado desenvolvimentista.Seguiu-se urn profundo
mal-estar popular diante das instituic;ijesgovemamentais
o Estado passau de her6i para vilao. 0 a. apresenta uma
penetran1e critica ao Plano Cruzado e tennina propondo
urn projeto de autonomia social num contexto do p6s-
desenvolvimentismo e duma melhor articulac;aQentre
Economia e Sociedade.

Em seguida, dedicam-se dois trabalhos ao set-OI
pUblico.Num primeiro (Tania B, de AraUjo),.analisa-se a
sua cri5edevido.sohretudo a urn endividamento crescente e
S\l.a estatizayao. Tal faro produz impactos na distribui~ao
da renda,. no ambiente hiperinflacionano,tlo
condiciorrametlto dos rumos da privati~ao, nas
dificuldades para retomar os investimentos. lmpijem-se 0
desafio do saneamento das finallyaspublicas.rdo problema
da divida ~ da divida do semr produtivo estatal, etc,.

Em outra perspectiv~ os As, (Francisco Cunha e
Ricardo de Almeida}caracterizam esta crise C01D(l "perda
do paradigma organiuu;ional" no sentido de que a
instituiyao pUblica parece ter perdido a sintonia com a
S<lciedade,Aponwm uma sollJ~ao na linha duma visao
horizontal da sociedade em que se privilegiam a estrategia•.
os.res.ultados a gestao e na.oa especializa<;ful~a divisao, a
desintegrayao juntamente com um corporativismo
delererio,.arvorado em Unico principio de integr~ao. De
modo concreto,.os As_indicam a soluyao propugnada por



B. Kliksberg quando sugere como ponto de partida "a
ideia de que nao e possivel mudar 0 conjunto do aparelho
administrativo... mas tem(-s.e} de escolher gargalos
altamente estrat.egicos, importantes, claramente
delimitados. e neles. se concentrar... E depois ir(-se)
avan~andoem dire~aoa outras metag".

Encerra 0 Livrouma considera~ao da crise do
estado e da crise economica na perspectiva da
mes.aloc~ao de recursos tongos (E. Gomes). Este antor
tenta evitar os extremos da onipresenya e da ans.enciado
Estado como equivocadQs"Trata,..sede uma.teestruturayao
do Estado que reuna todas as foryaS-vivas da sociedade'
para novo cielo de desenvolvimento. 0 A. tenta explicar a
crise economica atual pela mesalocayao de recursos
longos. Ente-ndepor mesaloca<;ao)conceito de R. LamneI,
"ma esc:.olhade aloca<;aode recursos tougos, u"tilizando-se
de uma certa lOgica de otimizayao au de racionalizayao,
que pQe em grande risco a eficacia eCOnOmicae social a
medio e longo prazo, 0 refet:en~ial/padraopara a ava~..a.o
e 0 "6timo social". Ha mesaloc~ao quando se afasta deste
"otimo social"_ Para 0 planejamento. de longo prazo"
percebe-se cada vez mais a importancia do fator
"inform~ao" _ ET fmalmente, ve-se que as saidas. e
tendencias atuais da economia muudial vao na linha da
nova dinfunica tecnol6gica e industrial, nnde 0 fatot
"ciencia" e decisivo, e da dinfunica de criayao de grandes
blocos econOmicose duma nova d~a emp(esari~l

o terceiro liVIO, de autoria exclusiva de E.
Gom~ e dedicado a duplacrise economica e de cid.a.dani»-

no ~rasil. em busca de alternativas de desenvolvimento
depols do mterregno de F. COllOL0 A. procura explicar as
razoes.fundamentais da atual crise s6cio-economicae etica
na politica brasileira.

Estes tres pequenos livros, desprete-nsiQsos,sao
r

porem, muito esclarecedores da atual sitl.las:oode crise do
BrasiL Intentam detectar as causas, quer reconend.o a
hist6ria, quer an~lismdo os fat-oresque atualmente estao
em jogo. Em var:tQS,tlli)~OS apontam saidas que sejam
viaveis para Q Brasil. Vale a perrale-Iose discuti-los.

J. B. Libanio (Jesuita e Professor do Instituto
Santo Imicio- ISL Belo Horizonte, MG)


