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Ser convidada a tecer considerações sobre o depoimento do ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser

Pereira é, para uma historiadora como eu, uma rara oportunidade. Isso porque tal exercício me permite refletir sobre o
atual revival da história política, associando-o ao uso de uma moderna metodologia de produção de fontes orais.

 
Trata-se, em primeiro lugar, de registrar que “Contra a corrente no Ministério da Fazenda” é um depoimento,

e caracterizar o que se quer nomear com este termo. Ou seja, nem toda pessoa que “fala/escreve” é um depoente. O
depoimento biográfico é um registro da experiência de vida, sendo muito diferente de certos relatos escritos (cartas,
anotações) ou de respostas dadas a um survey ou a perguntas conjunturais de jornalistas ou quaisquer investigadores.
Além disso, este é um depoimento oral, o que significa dizer que, independentemente dos objetivos determinados por
quem o “provocou”, recorreu-se á um método que consiste em utilizar a fala gravada. Dessa forma, foi produzida uma
fonte cujo suporte é distinto da fonte escrita e que possui um grau de intencionalidade evidente, quer o depoimento
assuma a forma de uma entrevista (individual ou coletiva) ou a forma de uma “exposição”; seguida ou não de
perguntas. O que eu gostaria de assinalar aqui é que o depoimento oral possui a priori o status de uma fonte histórica,
sendo, dessa forma, matéria-prima muito especial para o pesquisador (independentemente de coincidência entre quem
produz e quem usa o depoimento).

 
Naturalmente isto não significa dizer que não se possa produzir documentos escritos com o objetivo

consciente de torná-los fontes (é o caso clássico dos livros de memórias), mas sim que a grande massa de
documentação escrita com que se lida torna-se fonte a posteriori. A “descoberta” de novos objetos e fontes, que
transformou a história e as ciências sociais das últimas décadas, é exemplar do poder do pesquisador de produzir a
priori ou a posteriori novas matérias-primas para fundar sua reflexão. Nesse sentido, se o documento escrito também
pode ser conscientemente produzido para ser fonte, e se o depoimento oral não está isento de tratamento crítico, muito
pelo contrário, por que em geral se suspeita mais do último?

 
Esta questão, a meu ver, é pertinente, a despeito da grande generalização do uso das fontes orais no Brasil.

Aliás, esta talvez seja uma das razões das suspeitas, já que pode parecer muito fácil “provocar” depoimentos, sem que
haja a preocupação de justificar a adequação do uso da fonte. Contudo, neste caso específico, o que me importa
destacar é o caráter individual desse tipo de material histórico, sobretudo porque se trata do depoimento de um
político/ministro da alta administração estatal.

 
Pode-se imaginar assim que as suspeitas em relação à “palavra gravada” somam-se àquelas vinculadas à

história política, entendida segundo o modelo do século XIX, quando a figura do “grande homem” deveria ser o
exemplo para o leitor-cidadão. Essa história política, que tão grande sucesso alcançou através do gênero biográfico, foi
inteiramente desqualificada a partir de inícios da segunda década deste século pelo poder de fogo de uma nova
concepção de história, representada pela revista Annales. A nova história, social e econômica, deveria privilegiar os
atores coletivos e os processos de longa duração, voltando-se para análises estruturais profundas e duráveis. Ora, a
“tradicional” história política era tudo o que se deveria evitar -por ser individualista, factual, subjetiva -, e o “gênero
biográfico” era, certamente, a síntese perfeita do mal: elitista e psicologizante.

 
O depoimento é, em geral, um relato biográfico carregado de subjetividade e centrado no papel do ator na



história. Portanto, ele facilmente pode ser alvo desse tipo de ataque, ao que se soma uma idéia muita cara ao senso
comum: a identificação do “testemunho” com a noção de “prova”, de “verdade”. Sob esse ângulo, o pesquisador que
colhe depoimentos orais pode ser visto como alguém que “acredita” - seguindo uma lógica positivista - que encontrará
a verdade histórica dos fatos ouvindo aqueles que deles participaram diretamente e que reproduzirão “o que de fato
aconteceu”.

 
Esse é evidentemente um equívoco tão grave quanto ainda corriqueiro. Afirmar que a fonte oral, como

qualquer fonte escrita, necessita de um tratamento crítico já indica os cuidados elementares no desfazer dessa teia. É
sempre imprescindível o cuidado com as condições contextuais, gerais e particulares em que o depoimento foi
produzido: quando e onde foi recolhido, em que circunstâncias foi “contratado”, como foi e para que foi recolhido, por
exemplo.

Além disso, é banal sustentar hoje em dia que um relato individual é valioso porque teoricamente ele está sendo
entendido como significativo para o esclarecimento de um conjunto de questões, sendo que, se o que se diz é “único”,
é também exemplar, pois socialmente condicionado. No que diz respeito à “veracidade” do documento, nunca é
demais relembrar que o ator individual produz a sua versão dos acontecimentos - a sua “verdade” -, que será cotejada
com outras fontes, enriquecendo a compreensão do pesquisador não só quanto ao que é dito, mas quanto a quem está
dizendo e ao como está sendo dito. Essas dimensões da narrativa não são, mais uma vez, exclusivas do depoimento
oral, podendo estar presentes nas correspondências privadas e mesmo em alguns tipos de documentos oficiais. O que é
particular do relato biográfico oral é que nele - além de o autor e o ator da narrativa serem a mesma pessoa
(propriedade da autobiografia) -, a “vida” que a palavra gravada “possui” tem uma certa força que outros relatos não
têm. A proximidade e a convicção que se sente ao ouvir/ler um depoimento desse tipo é, dessa forma, singular. Daí,
por exemplo, a importância de as transcrições guardarem a coloquialidade do que foi “dito” e de a fita ser considerada
o “documento original”, que deve receber tratamento arquivístico, quando for o caso de constituição de acervos.

 
É óbvio que, para uma pesquisa, outras fontes, além das orais, são sempre necessárias para um confronto

esclarecedor. A produção e a consulta de um depoimento oral guardam, portanto, implícita a idéia de se ter acesso a
um material especial: original, rico e mais propício para se discutir certo tipo de questões. No caso da história política,
recorrer a depoimentos de burocratas - especialmente de um decision-maker -, além de propiciar acesso à auto-
avaliação de seus atos, é particularmente útil à reconstituição dos mecanismos de tomada de decisões. Pensar, a partir
de exemplos concretos, a questão do papel do indivíduo na história e de suas relações com os constrangimentos
políticos e sociais, conjunturais e mesmo estruturais, é um ganho relevante. O peso de certos traços de personalidade,
a presença do “acaso” e da “fortuna”, aliados ou não à virtu, são outros componentes caros à reflexão que se pode
fazer a partir de um depoimento oral desse tipo.

 
“Contra a corrente no Ministério da Fazenda” é, nesse sentido, modelar. A auto-avaliação do ex-ministro é

cuidadosa. Seu plano não foi um sucesso, sequer foi completamente implantado. Mas também esteve longe de ser um
fracasso. A experiência foi válida e proveitosa, e foi abandonada quando, por meio de um cálculo tranqüilo, verificou-
se a ausência de condições políticas de trabalho: falta de relações de confiança com o Presidente, oposição crescente
etc. O balanço é sem dúvida positivo: “Havia feito tudo o que era possível fazer.”

 
Outras avaliações são igualmente proveitosas para se traçar um perfil de atores da época. A decepção com

Sarney (despreparado para a Presidência e longe de ser um estadista), a relativa decepção com o PMDB (o partido do
ministro, com o qual ele tem que debater e lutar). Ai’, provavelmente, situa-se um dos pontos mais ricos do
depoimento, porque nos leva a pensar na questão do populismo e do nacionalismo no Brasil e de seus complexos
vínculos com uma esquerda radical ou moderada, não importa. Ao praticamente concluir sua fala com o balanço da
necessidade de atuar em prol de uma “mudança de mentalidade” no que se refere à política econômica do país, atuação
que envolveria um diálogo amplo com a sociedade, o ex-ministro é categórico: “O outro sistema de governar, o
sistema burocrático, o sistema de segredo, é autoritário e deseducativo. Contraria tudo em que acredito em matéria de
democracia.”

 
Sobre esse “sistema burocrático”, Bresser Pereira também revela alguns segredos, ao elucidar as redes de

relação e amizade sobre as quais constitui sua equipe de trabalho. Os colegas da FGV/SP e os ex-alunos são elementos
de base do recrutamento, reforçando a noção de como é fundamental o processo de formação intelectual de uma



geração que se conhece e se reencontra em sucessivas circunstâncias e em diferentes momentos políticos. Ao lado dos
“novos”, o ex-ministro deixa claro o quanto é fundamental o apoio da burocracia já existente - a experiência
empresarial desliza para a política -, mas não esconde que as relações de amizade pessoal, para além de qualquer
vínculo formal, são tão fortes quanto presentes: “O Chico Lopes nunca foi funcionário, mas colaborou diretamente com
a equipe, desde o começo. (...) Meu irmão, Sylvio Luiz Bresser Pereira, e Abílio Diniz participaram em muitas
ocasiões - o último é o superintendente do Grupo Pão de Açúcar, de onde tenho origem, em termos empresariais, e é
grande amigo meu.”

 
Finalmente, há a questão do processo de tomada de decisões. O depoimento mostra que houve uma

estratégia, que se revela na periodização construída e que é apresentada através da metáfora, não por acaso, da guerra:
quatro iniciativas, quatro batalhas. Nessa parte, que constitui o âmago do relato (que não é uma história de vida), o
autor/ator constrói uma narrativa minuciosa e densa, que não cabe retomar. Um ponto, contudo, merece observação. O
relato é, ao mesmo tempo, o do processo de tomada de conhecimento da gravidade da crise (e de seus vínculos com a
dívida externa) e o do processo de tomada de decisões sobre quais as iniciativas a serem implementadas e sobre
quando e como isto poderia ser feito. O ministro aprende e decide num movimento constante, indicando atores-chaves
para a realização dessa dinâmica. Entre eles o destaque cabe ao então embaixador brasileiro nos Estados Unidos,
Marcílio Marques Moreira. Este não só informa o ministro sobre as novas concepções existentes para a redução da
dívida, como o coloca em contato com políticos e técnicos norte-americanos favoráveis a esta inovação. Além disso,
diagnostica sobre a oportunidade política de iniciativas nesse novo campo e procura influenciá-las.

 
É evidente a centralidade da embaixada brasileira nos Estados Unidos nos assuntos de política econômica.

Afinal, o diplomata Marcilio Marques Moreira não é o primeiro a transitar deste posto para um ministério na área
econômica. Vale recordar que o diplomata Roberto Campos era o embaixador de João Goulart nos Estados Unidos no
início dos anos 60 e depois foi ministro do Planejamento do governo Castelo Branco. Antes dele, Walter Moreira Sales
ocupou a mesma embaixada e foi ministro da Fazenda de Jango.

 
Naturalmente muitas outras reflexões poderiam ser feitas a partir da dimensão mais substantiva do

depoimento de Luiz Carlos Bresser Pereira sobre sua experiência como ministro da Fazenda do governo Sarney. A
maioria delas, pela ótica que escolhi enfatizar, pode levar o leitor a entrar em contato com o âmago dos mecanismos de
tomada de decisões, uma das razões mais proveitosas para se recolher depoimentos orais de políticos e burocratas.
Mas nada disso poderia ser feito sem a concordância daqueles que, com seu trabalho de memória, permitem a
produção e o uso desse tipo de fonte histórica. É a eles, portanto, que nós, pesquisadores, devemos antes de mais nada
agradecer.
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