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1. A regeneração de Calcutá
Tarun C. Dutt

Tarun Dutt, membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, ex-secretário-chefe do governo de Bengala Ocidental (Índia), dirige a Comissão 
Eleitoral do Estado de bengala Ocidental. Este ensaio foi preparado para nossa Conferência Internacional sobre Governabilidade: países grandes e a economia 
política de escala, realizada em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza em maio de 1994.

Duas décadas e meia atrás, os observadores 
internacionais consideravam que Calcutá, uma 
metrópole de 12 milhões de habitantes, estava 
condenada ao colapso. Em 1971, as visões da catástrofe 
se multiplicavam e Geoffrey Moorhouse, em um livro 
de ampla repercussão, chamou-a de “cidade-problema 
do mundo, com problemas que não apenas parecem 
insolúveis, como crescem diariamente a um ritmo 
galopante e fantástico”. Contudo, Calcutá não somente 
conseguiu sobreviver, como está prosperando. Quinta 
maior metrópole do mundo, ela pode não ser ainda um 
paraíso, nem a cidade mais bonita da terra, mas oferece 
um poderoso testemunho da vontade de sobreviver de 
uma comunidade.

Os processos políticos e econômicos pelos quais 
Calcutá conseguiu se salvar do que parecia ser uma 
catástrofe iminente podem ser de interesse para lideres 
em outras cidades, como Rio de Janeiro e Lima, Detroit 
e Moscou, que estão lutando contra a desordem e o 
declínio. Esta é a história desses processos de mudanças, 
narrados por alguém que teve uma visão privilegiada do 
desenrolar dos acontecimentos. Espero que o frescor da 
história não tenha afetado minha objetividade. Trata-
se de uma história que fala de sucessos de cooperação, 
tanto na política interna do país, como nos esforços de 
ajuda internacional.

Em carta pessoal, Norman Gall, diretor-executivo 
do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, 
escreveu com raro discernimento que o Rio de Janeiro 
e Calcutá começaram seus respectivos declínios quando 
perderam seus papéis de “capitais políticas”. Entretanto, 
há um aspecto da história muito anterior que merece 
menção.

Em 1793, Lord Cornwallis, o então vice-rei da Índia 
Britânica, introduziu um regulamento conhecido como 
‘Colonização Permanente” (Permanent Settlement) 
de Bengala, pelo qual lotes de terras cultiváveis foram 
ocupados por grandes proprietários que vieram a ser 
conhecidos como “zamindars”. A única condição para a 
continuação dessa colonização era que os proprietários 
deveriam fornecer para a Companhia da Índia Oriental, 
que administrava a Índia britânica naquele tempo, uma 
quantia fixa da renda da terra no pôr do sol do último 

dia do ano fiscal. Essa quantia de renda da terra foi 
fixada permanentemente em rúpias, a moeda indiana, 
e não estava sujeita a qualquer alteração ao longo do 
tempo nem a depreciações do valor da rúpia.

Na Inglaterra, a introdução de medida similar alguns 
séculos antes conduzira a um substancial investimento 
e desenvolvimento da agricultura. Mas em Bengala 
essa medida teve o efeito oposto, institucionalizando 
uma velha forma de parasitismo. Os proprietários 
ausentes preferiram as vantagens e segurança da vida 
urbana em Calcutá, arrendando seu direito de coletar 
receitas para uma segunda camada de proprietários, 
em troca de uma renda fixa substancialmente acima 
daquilo que eles deveriam pagar sobre a renda da terra. 
A segunda camada, por sua vez, contratou um terceiro 
extrato com uma margem similar e, dessa forma, 
passaram a existir camadas de sub-feudalização que 
levaram a uma das piores formas de aluguel excessivo 
e exploração de agricultores sem qualquer investimento 
e melhoramento da agricultura. Assim, durante todo 
o século XIX, a agricultura de Bengala continuou a 
declinar. Inevitavelmente, ocorreram fomes periódicas 
acompanhadas ou seguidas por epidemias em Larga 
escala. Na virada do século, em 1899 e 1901, ocorreram 
epidemias que dizimaram milhões de pessoas.

Apesar desse tenebroso pano de fundo, a cidade de 
Calcutá prosperou durante o século XIX. Os negócios, 
o comércio e as indústrias, incluindo as de juta e chá, 
têxteis, engenharia e mineração de carvão, prosperaram 
com o investimento inglês e a criação de estradas de ferro 
e de um grande porto. Como capital da Índia Britânica 
até o início do século XX, Calcutá podia se orgulhar de 
ter fornecimento de água, sistema de esgoto, saneamento, 
saúde pública, educação e sistema rodoviário melhores 
do que a maioria das cidades do mundo nos primeiros 
anos deste século. Então, em 1912, as autoridades 
britânicas mudaram a capital da Índia para Delhi, afim 
de evitar novos desafios das elites bengalesas educadas na 
Inglaterra, que haviam frustrado a proposta de divisão 
de Bengala em 1905. Essa mudança do centro do poder 
político truncou os investimentos governamentais em 
Calcutá e privou os bengaleses de proteção política 
e empregos, embora não se observasse nenhum efeito 
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econômico imediato. Calcutá continuou a ser a primeira 
cidade do país por, pelo menos, outras três décadas. 
Então vieram as severas rupturas e privações da Segunda 
Guerra Mundial, com seu teatro de operações no Oriente 
chegando ao nordeste da cidade. Durante esse período 
extremamente difícil ocorreu, em 1943, um fracasso 
substancial da colheita em Bengala devido a um “ataque 
de peste” em larga escala. Isso corroeu severamente o 
poder de compra já limitado dos camponeses bengaleses 
longamente explorados, resultando em um malogro do 
direito adquirido que privou a gente faminta de alimento 
enquanto direito político e desembocou na Grande 
Fome de Bengala de 1943, em que mais de um milhão 
de pessoas pereceram. Hordas de agricultores famintos 
foram para Calcutá em busca de comida e socorro. A 
cidade fez o melhor que pôde, mas não foi o suficiente. 
Muitas pessoas morreram nas suas ruas.

Ao final da Segunda Guerra Mundial seguiu-se 
quase imediatamente, em agosto de 1947, a divisão da 
Índia, que acarretou também a divisão de Bengala. Isso 
levou, durante os anos de 1947-52, a uma migração 
sem precedentes de seis milhões de hindus do então 
Paquistão Oriental (hoje Bangladesh) para a parte 
indiana de Bengala, hoje conhecida como Bengala 
Ocidental. Outros quatro milhões de migrantes 
chegaram na década seguinte. Por razões econômicas, 
cerca de metade desses refugiados amontoaram-se dentro 
e ao redor de Calcutá e na região vizinha à cidade, no 
sul de Bengala. Inevitavelmente, povoamentos legais 
e ilegais cresceram num raio de 80 quilômetros ao 
redor de Calcutá, com poucos cuidados pelos padrões 
mínimos de saúde pública e higiene. O governo forneceu 
empréstimos e donativos para moradia dos imigrantes, 
mas proporcionar subsistência econômica para um 
contingente tio grande em um período tio curto de 
tempo era quase impossível.

A divisão da Índia e de Bengala também retirou 
uma parte importante do mercado e da economia do 
interior de Calcutá. Bengala Ocidental e Calcutá se 
tornaram fortemente deficitárias em grãos. A gigantesca 
tarefa de reabilitar os refugiados tensionou cada nervo 
da administração no contexto de severa escassez 
de recursos. No entanto, houve surpreendemente 
poucas mortes entre os refugiados, embora as crianças 
sofressem bastante. Por toda a Calcutá, milhares de 
mascates ocuparam as calçadas. Os serviços urbanos se 
deterioraram. Instituições estabelecidas e organismos 
independentes sofreram séria erosão de autoridade e 
capacidade.

Poucas cidades modernas, mesmo em nosso mundo 
de urbanização rápida, sofreram o peso esmagador 

da imigração que Calcutá foi obrigada a carregar em 
décadas recentes. “Sufocada por uma imensa população 
de refugiados”, escreve Pinha Chatterjee, do Centro de 
Estudos de Ciências Sociais de Calcutá, “Calcutá foi a 
primeira cidade [indiana] a ser atingida pela estagnação 
industrial, pelo aumento dos preços e escassez de grãos, 
pela falta de moradia e o aparentemente insolúvel 
problema do desemprego de pessoas instruídas”. 
Antes mesmo da divisão do país, em 1947, a migração 
alimentava a radicalização política em Bengala. A enorme 
população migrante, vivendo em favelas, cortiços e nas 
ruas, proporcionava um público natural para os partidos 
de esquerda, fortalecidos quando o sufrágio adulto 
universal foi adotado após a independência.

Calcutá estava então madura para a instabilidade 
política, social e econômica. Houve várias mudanças 
no governo de Bengala Ocidental durante o período de 
1967-1972. A ausência de investimentos na agricultura 
por um século e meio, acompanhada pela exploração 
dos agricultores, criou uma situação potencialmente 
explosiva. Foi nesse contexto que o movimento naxalita 
uma revolta camponesa que desejava estabelecer 
um governo paralelo começou em 1967, em um 
obscuro canto do norte rural de Bengala. Quando esse 
movimento extremista de esquerda foi suprimido pelo 
então governo esquerdista do Estado em cerca de seis 
meses, muito dos Líderes e organizadores do movimento 
congregaram-se dentro ou ao redor de Calcutá, já que era 
fácil viver anonimamente em uma região metropolitana. 
Isso levou a uma operação de guerrilha urbana a partir 
da metade de 1970. Um grande número de policiais, 
agentes de segurança e outros funcionários do governo, 
inclusive alguns oficiais graduados, foram atacados e 
assassinados. Bengala Ocidental, inclusive Calcutá, foi 
posta sob controle direto do governo central da Índia 
duas vezes em três anos. Empreenderam-se operações 
anti-insurreição de larga escala, com a ajuda de forças 
policiais estaduais e federais e como exército em 
prontidão. Demorou quase um ano para que o governo 
vencesse esse movimento no qual mais de cem pessoas 
foram mortas pelos extremistas. As operações policiais 
contra a insurreição também provocaram a morte de um 
igual número de pessoas, particularmente jovens.

No entanto, mesmo durante esses períodos 
tumultuados e perigosos, a regeneração de Calcutá estava 
fazendo progressos. O momento decisivo talvez tenha 
ocorrido durante a epidemia de cólera de 1958, quando 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou-se para 
os problemas de abastecimento de água e saneamento 
básico de Calcutá, numa tentativa de evitar a disseminação 
do cólera para o resto do mundo. Agindo de acordo 
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com as recomendações da 
OMS, o governo estadual 
criou a Organização de 
Planejamento Metropolitano 
de Calcutá (OPMC). Com 
a ajuda de especialistas da 
Fundação Ford, do Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e da OMS, 
a OPMC projetou um plano 
diretor para a melhoria de 
abastecimento de água, 
drenagem, transporte e 
condições de vida nas favelas. 
Criou-se a Organização de 
Imunização Metropolitana 
de Calcutá para assumir 
as operações anti-cólera 
de larga escala. Embora o 
cólera seja endêmico no 
delta do Gânges há séculos, 
as epidemias e a mortalidade 
declinaram constantemente 
durante o século XX até a 
sétima pandemia do cólera El Tor aparecer em Calcutá 
em 1964. Nos anos seguintes, houve ataques em larga 
escala, embora a mortalidade ficasse muito abaixa da 
taxa das pandemias anteriores.

Em 1971, cerca de um terço do total dos casos de cólera 
notificados à OMS (155 mil casos) ocorreram entre os 
refugiados do Paquistão Oriental em Begala Ocidental. 
Com a ajuda da OMS, o governo tomou medidas de 
saneamento e limpeza, vacinação e tratamento com sais 
de reidratação oral. Como resultado dessas operações, 
o cólera virtualmente desapareceu de Calcutá em 
poucos anos, até o surgimento da oitava pandemia em 
Bangladesh em 1992-93, com uma nova variedade de 
bactéria.

A implementação em larga escala dos planos de 
desenvolvimento da arca metropolitana de Calcutá 
tomou impulso na metade da década de 1970. Tratava-
se basicamente de uma operação de “apagar incêndio” 
e, por isso, pecou em qualidade tanto no planejamento 
como na execução. Com a supervisão do Banco 
Mundial, fizeram-se grandes investimentos para duplicar 
a capacidade de fornecimento de água potável segura e 
para a colocação de sistemas de drenagem e de esgotos 
para Calcutá e seus 33 municípios circunvizinhos. 
O governo central também contribuiu com grandes 
investimentos para a construção do metrô de Calcutá, 
mas o método de corte e cobertura da realização desse 

projeto criou problemas adicionais de trânsito e de saúde 
e levou a um atraso na sua execução. Cerca de onze dos 
dezoito quilômetros propostos do metrô estão agora em 
operação e espera-se que o resto esteja pronto em 1995. 
Da mesma forma, a principal ponte elevada sobre o rio 
Gânges, com interligações complicadas de trânsito nos 
lados de Calcutá e Howrah, foi iniciada, mas demorou 
15 anos para ser finalmente concluída em 1992.

O Partido do Congresso estava no poder em Bengala 
Ocidental no período imediatamente posterior ao 
movimento naxalita, entre 1972 e 1977. Os esquerdistas, 
liderados pelo Partido Comunista da Índia (Marxista) 
ascenderam ao poder com uma vitória esmagadora na 
eleição de 1977. Isso abriu uma nova era de grandes 
mudanças nos processos políticos e econômicos para o 
renascimento de Calcutá. Num desempenho notável, 
os esquerdistas venceram as três eleições subseqüentes 
para a assembléia estadual, em 1982, 1987 e 1991, e 
mantêm-se no poder no Estado de Bengala Ocidental 
desde 1977. Durante todo esse período, os partidos não-
esquerdistas, principalmente o Partido do Congresso, 
têm estado no comando do governo federal, em Nova 
Delhi. As políticas econômicas e sociais básicas estão 
nas mãos do governo federal, de acordo com a divisão 
de poderes entre o centro e os 25 estados estabelecidos 
pela Constituição indiana. Dessa forma, os governantes 
de Bengala Ocidental tiveram de trabalhar dentro 



www.braudel.org.br BRAUDEL PAPERS 0�

do quadro político e econômico mais abrangente do 
governo da Índia. Isso representou algumas restrições, 
mas ainda assim conseguiram excelentes resultados em 
vários campos e direções, embora não tenham sido tão 
bem sucedidos em outros.

O PCI(M) nasceu de um racha do Partido Comunista 
da Índia, em 1964. Inicialmente pró-soviético, inclinou-
se durante um curto período para a linha chinesa de 
Mao Zedong, até a insurreição naxalita, apoiada pelo 
Partido Comunista Chinês, mas condenada totalmente 
pelo PCI(M). Depois desses eventos, o partido manteve 
“eqüidistância” dos comunistas soviéticos e chineses.

Em anos recentes, o PCI(M) forjou uma linha 
“independente” própria, uma espécie de indo-
comunismo, especialmente depois que o PC soviético 
ruiu e o chinês continuou em seu próprio caminho. A 
política econômica do PCI(M) está passando por uma 
revisão, caminhando na direção de um relaxamento 
dos controles estatais, da limitação do setor público e 
da liberalização em favor do setor privado. Espera-se 
que essa revisão seja aprovada no próximo congresso do 
partido, em 1995.

O sucesso do PCI(M) é atribuível, em larga medida, à 
liderança no partido e no governo de uma personalidade 
única: Shri Jyoti Basu, ministro-chefe de Bengala 
Ocidental durante todo esse período. Shri Basu combina 
as qualidades de um cavalheiro com as de um pragmático 
e um líder de grande integridade. Sua capacidade de levar 
diferentes elementos do PCI(M) e três outros partidos 
esquerdistas menores (PCI — Partido Comunista da 
Índia, PSR -. Partido Socialista Revolucionário e o BF 
— Bloco para Frente) para seu Governo de Frente de 
Esquerda e conseguir o melhor de seus 
seguidores e subordinados tem sido a 
chave do sucesso de seu governo. Um 
outro nome também merece menção 
especial graças ao seu trabalho de 
reforma agrária e modernização das 
relações econômicas no campo. O 
falecido Harekrishna Konar não era apenas um teórico 
agrário do mais alto calibre, mas também um líder 
incomparável nos aspectos práticos da gestão das terras em 
Bengala. Sua liderança e suas diretrizes proporcionaram 
a base para a reforma agrária de Bengala Ocidental.

Há claramente uma transformação da atitude 
do PCI(M) em relação a várias classes econômicas e 
sociais, sendo a mais notável a mudança em relação 
ao empresariado. O partido e o governo falam agora 
de cooperação governo empresariado e de esforços 
conjuntos para reviver e desenvolver a economia de 
Bengala Ocidental. Essa transformação de uma relação 

de conflito para uma de cooperação foi possível graças 
quase que inteiramente às qualidades pessoais e de 
liderança do ministro-chefe Shri Jyoti Basu. O grande 
respeito que por ele têm toda a Índia e todas as classes, 
inclusive a comunidade empresarial, tomou essa 
transformação possível no contexto da liberalização da 
política econômica indiana.

Essa grande mudança em um período relativamente 
curto provocou tensões e pressões dentro do PCI(M) 
e dos outros três partidos do Governo de Frente de 
Esquerda. Mas, de modo geral, a disciplina foi mantida, 
embora alguns poucos membros tenham sido expulsos do 
partido, como exemplo para outros possíveis dissidentes. 
Ainda existem diferenças de caráter ideológico dentro 
do PCI(M), tanto no plano federal como no estadual. 
No entanto, o pragmatismo persuasivo de Shri Jyoti 
Basu e sua posição de estadista idoso irão provavelmente 
prevalecer.

Os partidos de esquerda chegaram ao poderem 
Bengala Ocidental com um Manifesto que deixava 
certas políticas claramente delineadas. Durante os 
últimos dezessete anos, muitas dessas políticas foram 
implementadas com grande sucesso, enquanto outras 
puderam ser executadas apenas parcialmente ou nem 
isso.

Para entender a importância da reforma agrária em 
Bengala Ocidental e no resto da Índia devemos ter em 
mente que, enquanto três quartos da população do Brasil 
e da maioria dos outros países latino-americanos vivem 
hoje em vilas e cidades, a mesma proporção de indianos 
ainda vive em zonas rurais. Esse é o motivo porque a 
Constituição indiana contém provisões para a reforma 

agrária. Nas décadas de 1950 e 60, 
a maioria dos estados da federação 
indiana promulgou leis proibindo os 
proprietários de terras de intermediar 
a coleta de impostos entre o governo 
e os agricultores e fixando um teto 
para a quantidade de terras que um 

agricultor poderia possuir individualmente, com a terra 
excedente revertendo para o Estado. Porém, quase todas 
essas leis deixaram de ser cumpridas em toda a Índia. Foi 
o governo esquerdista de Bengala Ocidental que tornou 
as leis de reforma agrária mais rigorosas e as fez cumprir 
com vigor, detectando grandes tentativas de escapar dos 
limites impostos ao tamanho das propriedades rurais. 
Em conseqüência, mais de 500 mil hectares de terras 
excedentes passaram para as mãos do estado em Bengala 
Ocidental, das quais 80% foram distribuídas para 2,2 
milhões de agricultores, 60% dos quais pertenciam às 
castas mais baixas. Além disso, cerca de 1,4 milhões 

Reforma agrária, 
descentralização 
e saúde pública
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de meeiros que cultivavam terras de terceiros foram 
registrados e seu direito de se apropriar de parte da 
produção foi legalizado.

O sucesso da reforma agrária em Bengala Ocidental foi 
bem maior que o das tentativas levadas a efeito no resto 
da Índia. Juntamente com a reforma agrária, fizeram-
se esforços sérios, com considerável grau de êxito, para 
tornar acessíveis aos pequenos agricultores certos insumos 
como irrigação e sementes, a taxas razoáveis. O resultado 
foi a expansão da produção agrícola que transformou 
Bengala Ocidental, de um estado muito deficiente em 
grãos, em uma região com deficiência apenas marginal 
nos dias de hoje. Desde 1976, a produção de arroz mais 
do que duplicou. Atualmente, ele encabeça a lista dos 
estados em produção de arroz e tem registrado ganhos 
expressivos de produtividade em anos recentes. Assim, 
pode-se dizer que o fantasma da colonização permanente 
de Lord Cornwallis finalmente descansou em paz.

Houve uma revolução verde e um notável aumento 
da produtividade de trigo e arroz nos estados de Punjab 
e Haryana nas décadas de 1960 e 70. Essa revolução 
agrícola tornou a Índia auto-suficiente em alimentos. 
Mas Punjab e Haryana nunca sofreram com senhores 
de terra ausentes, além de terem decretado uma razoável 
legislação de reforma agrária já no primeiro quartel 
do século XX. Em todo caso, um número razoável de 
grandes propriedades de terra continuou a existir em 
Punjab e Haryana e formou a base de sua revolução 
agrícola. O que aconteceu em Bengala Ocidental nos 
últimos 17 anos é qualitativamente diferente, ajudando 
a criar um novo conjunto de relações sócio-econômicas 
na economia agrária do Estado. Juntamente com o 
trabalho dos Panchayets (isto é, organismos locais 
eleitos diretamente), isso realmente ajudou a eliminar 
as relações feudais na zona rural de Bengala Ocidental, 
diferentemente do que aconteceu na maioria das outras 
regiões rurais da Índia.

Junto com a reforma agrária abrangente e profunda, 
o governo esquerdista montou desde o começo um 
sistema de três níveis de organismos locais chamados 
Panchayets. A Constituição indiana também previa a 
criação desses organismos, mas na maior parte da Índia 
eles dificilmente tinham existência real. Em Bengala 
Ocidental, o governo esquerdista realizou eleições locais 
em 1978, 1983, 1988 e 1993, com a mesma regularidade 
com que se realizam as eleições federais e estaduais na 
Índia. O sistema de três níveis tem o Panchayet da aldeia 
na base, o Panchayet de bloco, no nível de jurisdição de 
uma delegacia de polícia, e o Panchayet de distrito, no 
nível de uma unidade distrital de administração. Dessa 
forma, ganhou-se experiência e especialização, através 

de treinamento em larga escala e da prática durante esse 
período. O governo do Estado investiu esses Panchayets 
de funções estatutárias e não-estatutárias, transferiu-lhes 
fundos substanciais do tesouro do Estado e assegurou 
em grande medida o funcionamento democrático desses 
organismos. Embora a insistência na contabilidade e 
auditoria dos gastos públicos tenha levado a uma certa 
burocratização deles em anos recentes, no conjunto 
exibiram um grau de vigor e de atividade para atender 
às necessidades e aspirações locais que significou uma 
nova experiência na estrutura rural até então estagnada 
do Estado. Os Panchayets consertaram e construíram 
estradas, construíram escolas primárias e fontes de 
irrigação e gastaram seus fundos na melhoria da infra-
estrutura social e econômica das zonas rurais. Isso ajudou 
a reavivar a agricultura, a criação de animais, os sítios e 
as pequenas indústrias e a criar novos tipos de atividade 
econômica nas zonas rurais e suburbanas. O influxo de 
gente da zona rural de Bengala Ocidental para a área 
metropolitana de Calcutá praticamente estancou. No 
entanto, as pressões sobre Calcutá não se aliviaram, 
pois aumentou a imigração das áreas rurais dos Estados 
vizinhos.

Tal como aconteceu com os organismos rurais, o 
governo esquerdista de Bengala Ocidental também 
assegurou eleições igualitárias em cerca de 120 
organismos municipais do Estado e fizeram-se tentativas 
para fortalecer esses governos, embora com menos 
sucesso até agora.

O êxito do governo esquerdista de Bengala Ocidental 
no campo da descentralização da administração foi tão 
notável que o modelo é agora adotado pelo governo da 
Índia como um componente especial de todos os planos 
de desenvolvimento do país. Dessa forma, em 1993 o 
governo indiano patrocinou e fez aprovar, com a ajuda 
de todos os partidos políticos, uma série de emendas à 
Constituição do país, obrigando todos os Estados a criar 
organismos rurais e realizar eleições regulares para eles, 
assim como para os organismos municipais, a intervalos 
regulares de cinco anos. Essas emendas estabelecem 
uma delegação substancial de poderes e deveres para 
esses organismos. Vários estados devem implementá-
las durante 1994-95. A implantação total pode não 
ser fácil porque ainda persistem relações feudais, mas 
a emenda constitucional colocou os alicerces para 
mudanças políticas em toda a Índia rural, seguindo o 
exemplo de Bengala Ocidental. Na própria Bengala 
Ocidental, a implementação do plano econômico estatal 
foi descentralizado. Metade dos projetos são iniciados 
e implementados pelos organismos locais. O governo 
do Estado também designa os organismos locais como 
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seus agentes para a implementação de outros projetos, 
fornecendo-lhes fundos substanciais e tornando-
os vigorosos centros de planejamento e atividades 
desenvolvimentistas.

As favelas e as pessoas que dormem nas ruas de 
Calcutá são conhecidas no mundo inteiro. Pelo menos 
um terço dos 12 milhões de habitantes da cidade vivem 
em favelas. Porém, essa proporção não é chocante pelos 
padrões internacionais. Por volta de 1970, Casablanca 
e Rabat (Marrocos) e Ancara e Izmir (Turquia) tinham 
de 60 a 70% de seus habitantes morando em favelas e 
cortiços. A África mostrava números mais chocantes 
ainda, atingindo 80-90% em Adis Abeba (Etiópia) e nas 
duas principais cidades de Camarões e ultrapassando 
os 70 por cento em várias cidades. Em Buenos Aires, 
uma das cidades mais ricas do mundo antes de ser 
empobrecida e descapitalizada pela inflação crônica 
nos últimos cinqüenta anos, a proporção de habitantes 
vivendo em loteamentos irregulares e outras habitações 
“precárias” aumentou violentamente de 34%, em 1974, 
para 44% em 1989. Muitas outras cidades latino-
americanas têm pelo menos um terço de sua população 
vivendo em situação semelhante.

O problema de Calcutá são os níveis absolutos 
de densidade e pobreza. “As favelas constituem uma 
entidade demográfica em si mesmas, não diferentes das 
colônias de castas planificadas de muitas aldeias”, escreve 
o professor Ambikaprasad Ghosh, da universidade de 
Jadavpur. Cada latrina é utilizada por cerca de quarenta 
a cinqüenta pessoas por dia e cada fonte de água 
(torneira ou poço), por 35 a 45. A não-manutenção 
adequada dessas fontes constitui a principal causa da 
sujeira e das moléstias. Como em muitas outras cidades 
do mundo, a água potável é contaminada quando passa 
por canos apodrecidos, infiltrados pelo esgoto nas 
freqüentes interrupções do abastecimento. Cerca de 26 
a 30% da água fornecida para a cidade se perde através 
de vazamentos do sistema de distribuição, uma cifra 
modesta se comparada com cidades da América Latina, 
onde perdas de 50% são comuns.

Os pobres mais famosos de Calcutá são os que vivem 
em suas calçadas. Levantamentos da Autoridade de 
Desenvolvimento Metropolitano de Calcutá contaram 
48.802 pessoas dormindo nas ruas em 1971 e 55.571 
em 1987, ou seja, cerca de 0,5% da população da 
cidade. Esses números ficam menos chocantes quando 
comparados com as pesquisas mais rigorosas dos sem-
teto das cidades norte-americanas. Em 1985-86, cerca 
de 2.800 pessoas estavam dormindo em ruas, aeroportos, 
estações de ônibus e abrigos públicos de Chicago, ou 
seja, 0,1% da população de uma cidade de três milhões 

de habitantes, com uma renda per capita média cerca 
de cem vezes maior que a de Calcutá. As estimativas 
do número de desabrigados da cidade de Nova York 
variam entre 27 mil e 60 mil, com as contagens mais 
conservadoras restringindo-se principalmente aos que 
dormem em abrigos públicos. Em contraste com esses 
infelizes, os moradores de rua de Calcutá não são gente 
abandonada ou marginalizada, mas pessoas despossuídas 
e deslocadas, a maioria delas com uma forte vontade 
de sobreviver, puxando riquixás e carros de mão, 
trabalhando no comércio ou em tarefas ocasionais.

Os primeiros projetos de melhorias das favelas, 
iniciados na década de 1950, tal como em muitas outras 
cidades do mundo, substituíram as favelas horizontais 
por estruturas de vários andares. Tais projetos 
encontraram duras resistências dos favelados depois que 
eles experimentaram alguns conjuntos habitacionais. No 
final da década de 1960, iniciou-se um projeto revisado 
de melhoramento das favelas, atingindo sua localização, 
serviços e meio-ambiente. Um grande pacote desses 
projetos foi incluído nos Projetos de Desenvolvimento 
Urbano de Calcutá I, II e III, supervisionados pelo 
Banco Mundial. Os locais e serviços consistiam de várias 
fontes de água potável, arranjos sanitários para grupos 
de habitantes, caminhos pavimentados (paehwaya), 
iluminação comunitária, construção de prédios para a 
instalação de escolas primárias e creches. Esses projetos 
de localização e serviços foram implementados com a 
cooperação de comissões de cada favela. Assim, houve 
um grau considerável de participação da comunidade 
no planejamento e execução deles, depois de um 
período inicial de tentativa e erro. Nos primeiros dez 
a quinze anos, houve dificuldades parta compartilhar 
as responsabilidades de manutenção. Mas no final da 
década de 1970, as autoridades municipais de Calcutá 
e de 33 outros municípios da área metropolitana foram 
persuadidas a cuidar da manutenção. Até agora, cerca de 
80% dos favelados já se beneficiaram com esses projetos 
de melhoria.

No início da década de 1980, o governo indiano 
deu início a programas de imunização e planejamento 
familiar de alcance nacional. Nos últimos Projetos de 
Desenvolvimento Urbano de Calcutá (PDUC II e 
III), esses componentes de saúde do programa foram 
ampliados, envolvendo as autoridades municipais, 
bem como as comissões de cidadãos. Trabalhadores 
voluntários, em sua maioria mulheres recebendo 
honorários muito baixos, executaram os programas 
de imunização e planejamento familiar com grande 
sucesso, como demonstram as estatísticas de saúde 
recentes. Novamente a supervisão das autoridades locais 
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e a implementação através de comissões de cidadãos 
mostraram-se muito bem sucedidas. A execução 
simultânea de um programa nacional de melhoria da 
água potável intensificou esse êxito. Esse programa 
assegurou uma fonte de água razoavelmente potável 
para a população de muitas regiões do país, em especial 
nas zonas urbanas.

Essas iniciativas de saúde pública conduziram a 
melhorias importantes. Em toda a área metropolitana 
de Calcutá, a mortalidade infantil caiu desde 1981 de 
52 para 38 por mil nascimentos em 1992, menos do que 
em muitas cidades brasileiras com renda per capita muito 
maior. Nos vinte municípios da região metropolitana de 
Calcutá em que os componentes de saúde dos programas 
de desenvolvimento urbano estão em andamento há pelo 
menos cinco anos, a cobertura da vacinação de crianças 
e mulheres grávidas aumentou de menos de 20% em 
1987 para quase 100% em 1992-93, contribuindo para 
uma redução de 39% na mortalidade infantil em quatro 
anos. A difteria foi praticamente eliminada em crianças 
com menos de cinco anos de idade. O número de casos 
de poliomielite e coqueluche diminuiu em três quartos 
e os de sarampo, em quase dois terços. Por outro lado, 
os casos de tuberculose aumentaram em 11%, refletindo 
as dificuldades de cura, condições de moradia precárias e 
um ressurgimento mundial da moléstia.

Na década de 1970, o governo estadual, tal como 
muitas outras regiões da Índia, deu início a um programa 
de merenda escolar nas escolas primárias, com assistência 
internacional. Isso também teve um efeito salutar sobre a 

nutrição dos escolares, bem como sobre a taxa de evasão 
escolar. Porém, o programa não foi tão bem sucedido 
quanto no estado de Tamil Nadu, no sul do país. Trata-
se de uma deficiência importante que Bengala Ocidental 
ainda precisa remediar.

Durante todos esses períodos, foram também 
executados vários projetos de desenvolvimento 
municipal, especialmente nos 33 municípios periféricos, 
consistindo de novos sistemas de esgoto, drenagem 
e água potável que melhoraram a situação da saúde 
pública em boa parte de Calcutá. Esses projetos foram 
implantados dentro dos PDUC I, II e III, com a ajuda 
do Banco Mundial. O principal problema era o da 
manutenção parcialmente resolvido com a imposição de 
um imposto sobre a maioria dos bens que entram em 
Calcutá. O montante desse tributo é considerável e está 
inteiramente alocado à Calcutá e aos outros governos 
municipais, com o objetivo de ajudá-los a implementar 
essa responsabilidade cívica. Trata-se de um imposto 
bastante penoso, mas tivemos que o suportar a fim de 
ter uma manutenção adequada das utilidades públicas.

A proporção de trabalhadores em firmas registradas 
estagnou, mas a demanda crescente por empregos foi 
atendida pela proliferação de fábricas pequenas e de 
mão-de-obra intensiva. Por exemplo: as persistentes 
falhas de energia elétrica estimularam o surgimento de 
pequenos produtores de velas e lanternas. Os riquixás 
multiplicaram-se, como alternativa ao serviço de ônibus 
congestionado. Pequenas gráficas não registradas 
preenchem a lacuna deixada pelo declínio das unidades 

maiores.
Para estimular ainda mais a criação 

de firmas pequenas, o governo estadual 
deflagrou uma série de programas de 
auto-emprego em todo o Estado, mas 
concentrados em Calcutá, pelo qual 
jovens desempregados receberam capital 
inicial e algum subsídio para abrirem 
negócios próprios. De início, esses 
projetos fracassaram, mas posteriormente 
empreenderam-se vários planos de 
desenvolvimento empresarial para o 
treinamento desses pequenos empresários, 
não só de iniciativa de órgãos do governo, 
como também com a participação de 
muitas ONGs (Organizações Não-
Governamentais). Esses programas já 
criaram milhares de empregos.

Ao mesmo tempo, ocorreu um 
desenvolvimento notável de pequenas 
indústrias em Calcutá e em todo o estado 
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de Bengala Ocidental, conseqüência, em larga medida, 
da ampla reforma agrária. Toda uma série de pequenas 
agro-indústrias surgiu nas zonas rurais e urbanas. 
Nos subúrbios e nas cidades, pequenas indústrias e 
subsidiárias de grandes indústrias são estimuladas com 
tratamento prioritário, recebendo empréstimos de 
capital inicial a taxas de juros privilegiadas. Embora 
muitos desses projetos tenham 
fracassado, mais da metade teve 
êxito, criando também emprego 
para vários milhares de pessoas.

Já no final da década de 1980, 
o governo estadual desenvolveu 
um esforço gigantesco contra o 
analfabetismo em toda Bengala 
Ocidental. Novamente, tratou-
se de um programa amplamente 
baseado em professores 
voluntários recebendo salários baixos, recrutados e 
treinados especificamente com esse objetivo. As normas 
foram estabelecidas por uma importante ONG e a 
implementação foi feita por uma parceria entre o governo 
e os órgãos locais, com as ONGs desempenhando um 
papel de destaque. Essa missão obteve um sucesso notável 
em um espaço de três a quatro anos, com a alfabetização 
atingindo 85% na área de Calcutá. A interação entre 
alfabetização e saúde e bem estar da comunidade foi 
demonstrada uma vez mais.

Um dos traços mais estimulantes e compensadores na 
vida de Calcutá tem sido o papel vigoroso desempenhado 
pelas ONGs nas duas últimas décadas. Atualmente, as 
atividades dessas organizações não são apenas de caráter 
assistencial, mas também de natureza construtiva 
e desenvolvimentista. Elas são reconhecidas como 
parceiras no trabalho com o governo, bem como com 

os críticos dele. Foi devido ao 
empenho delas que nas últimas 
duas décadas questões antes 
negligenciadas foram atacadas 
pelo governo. As ONGs atuam 
hoje junto com o governo nos 
campos do trabalho infantil, 
crianças de rua, prostituição 
infantil, assistência aos filhos de 
prostitutas, crianças retardadas, 
moradores de rua, alfabetização 

de adultos, assistência à saúde, incluindo programas anti-
drogas e anti-AIDS. As atividades das ONGs criaram 
uma consciência na população urbana e induziram-na 
a participar em suas atividades de desenvolvimento. 
Muitas ONGs têm sido inovadoras em suas abordagens 
e o governo vem consolidando a implementação de 
muitos desses projetos nos diversos campos mencionados 
acima. Há atualmente 44 ONGs ativas no campo da 
assistência às crianças em Calcutá e aproximadamente 
outras 50 mantendo lares e instituições para crianças.

Na área metropolitana de Calcutá 
a mortalidade infantil caiu desde 

1981 de 52 para 38 por mil 
nascimentos em 1992, menos do 
que em cidades brasileiras com 
renda per capita muito maior

2. Cooperação e fim de conflitos auto-destrutivos
O impacto combinado de todas essas medidas foi 

notável. Há uma obliteração da casta e das diferenças 
entre comunidades em todo o Estado, especialmente 
em Calcutá. Dessa forma, os males sociais advindos do 
comunalismo e do sistema de castas têm estado em larga 
medida ausentes dessas áreas. Tem havido estabilidade 
política e um grau notável de tolerância e democracia 
social na vida cotidiana dos cidadãos de Calcutá. Isso 
ajudou no crescimento da vida cultural da cidade, com 
um florescimento multidirecional.

Apesar dos imensos progressos no ambiente em 
geral de Calcutá, certos problemas ainda avultam e 
novos problemas parecem estar surgindo no horizonte. 
O fracasso em reduzir o crescimento da população e 
intensificar o desenvolvimento econômico gerou várias 
pressões que resultaram numa erosão da disciplina.

Como em várias cidades da América Latina, tem 
havido uma deterioração constante da infra-estrutura 

urbana e econômica da área metropolitana de Calcutá 
em décadas recentes. Embora a principal dimensão dessa 
deterioração seja física, ela também corroeu as instituições 
e autoridades em alguns campos. Isso foi conseqüência 
da pressão de uma população crescente sobre a infra-
estrutura e de uma escassez cada vez maior de recursos das 
autoridades governamentais, em particular do governo 
estadual. Assim, hospitais e centros de saúde, escolas e 
colégios, estradas e áreas de lazer de responsabilidade 
dos governos estadual e municipais têm sofrido grandes 
danos devido à falta de manutenção adequada nas 
últimas décadas. O governo estadual, manietado pelo 
inchaço do funcionalismo, gasta cerca de 90% de sua 
receita com salários e pensões, deixando poucos recursos 
para manutenção e desenvolvimento. Outro fator de 
perturbação tem sido a ineficácia, financeira e em geral, 
das empresas do setor público nas quais o governo 
investiu seus escassos recursos na esperança de que elas 
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dariam retorno adequado ao tesouro estadual. Empresas 
de construção de estradas nacionalizadas, companhias 
do setor público em campos tão variados quanto fiação e 
tecelagem, produtos químicos e farmacêuticos e geração 
e distribuição de eletricidade vêm apresentando grandes 
perdas.

É nesse contexto que a deterioração dos padrões de 
saúde pública e o reaparecimento de várias doenças 
endêmicas e epidêmicas assume um significado especial. 
Malária, filária, calazar e encefalite voltaram à cena, 
devido basicamente à falta de recursos das autoridades 
públicas para manter os padrões de saneamento e saúde 
pública exigidos para deter o ataque dessas moléstias. 
Em Bengala Ocidental, como na maior parte da Índia, 
essa falta de recursos não é resultado de uma inflação 
crônica e descontrolada (como em alguns países latino-
americanos), mas conseqüência de um funcionalismo 
público inchado que leva a parte do leão dos recursos 
governamentais e produz comparativamente pouco 
em forma de serviços públicos. O reaparecimento do 
cólera, através do novo tipo 0139 Bengal Serogroup V 
representa uma nova ameaça, embora a reidratação oral 
e o tratamento com antibióticos tenham reduzido a taxa 
de mortalidade para níveis razoavelmente baixos.

As zonas urbanas como a de Calcutá tem estado sob a 
pressão crescente da urbanização, devido à imigração de 
outras regiões e estados. Portanto, o remédio está, pelo 
menos parcialmente, no estancamento dessa migração 
através de obras de desenvolvimento descentralizado 
nessas regiões e estados. De outra forma, essa pressão 
levará a um influxo maciço que as instalações de saúde 
pública já em deterioração não conseguirão suportar.

O problema da manutenção de padrões adequados 
de saúde pública, higiene e tratamento de moléstias 
endêmicas e epidêmicas ficou ainda mais complicado 

com o custo crescente dos desinfetantes e outros meios 
de saneamento e dos medicamentos modernos. Esses 
custos afetaram não só os serviços do governo estadual, 
mas mais ainda os serviços de saúde pública e saneamento 
municipais, na medida em que os municípios enfrentam 
uma escassez ainda maior de recursos devido aos impostos 
e taxas municipais muito baixos e inadequados.

A Nova Política Econômica de liberalização e a 
abertura da economia indiana aumentaram as chances 
de desenvolvimento industrial mais rápido e de taxas 
mais altas de crescimento econômico, mas ao mesmo 
tempo afetaram adversamente a base de recursos 
das autoridades governamentais num momento em 
que já sofriam de escassez aguda de recursos. Isso é 
provavelmente inevitável, mas cria problemas provisórios 
sérios no campo da saúde pública e saneamento. Por 
exemplo: houve uma deterioração grave do investimento 
em pesquisa e desenvolvimento nessas áreas. Da mesma 
forma, o padrão da educação superior em geral e da 
formação médica e paramédica em particular sofreu nos 
últimos anos devido ao financiamento inadequado.

Numa época de expectativas em alta do povo em um 
país democrático, o efeito total de todos esses fatores tem 
sido uma frustração crescente que acabará se refletindo 
numa perda de coesão e estabilidade social.

Um perigo imediato é a deterioração do controle de 
epidemias, especialmente no caso do cólera. Embora as 
taxas de mortalidade possam ser baixas, os ataques em larga 
escala serão extremamente custosos para as comunidades 
afetadas. As pressões crescentes da urbanização e a fácil 
transmissão internacional através do comércio exterior 
podem aumentar a escala do problema até proporções 
quase globais. A ocorrência de AIDS e de outras 
moléstias transmitidas pelo sangue torna a situação pior. 
O custo enorme da extensão da água totalmente potável 
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e da transfusão de sangue segura para toda a população 
tem de ser encarado no contexto da incapacidade das 
autoridades governamentais e municipais de arcar como 
custo de seus serviços mediante taxas e impostos.

Estamos, portanto lidando com terríveis problemas 
da economia política de escala. E a escala desses 
problemas de saúde pública que torna qualquer solução 
centralizada proibitivamente cara. Portanto, o que é 
provavelmente necessário é uma mudança básica de 
nossa abordagem, de uma abordagem centralizada, 
baseada no governo, dirigida pela tecnologia e de alto 
custo, para uma abordagem voltada para comunidade, 
baseada em serviços, descentralizada, de baixo custo. 
Portanto, enquanto as políticas amplas devem continuar 
a ser definidas por autoridades internacionais, nacionais 
e regionais, nossa futura solução para esses problemas 
básicos pode estar mais nos organismos locais 
descentralizados e ONGs locais. Uma mudança crescente 
em direção às ONGs também enfatizaria uma mudança 
da medicina curativa para uma medicina preventiva e 
promovedora. Mesmo no campo da medicina curativa, 
já há uma mudança do governo para os setores privados 
e das ONGs.

A experiência recente de Calcutá nos campos da 
saúde pública e do planejamento familiar demonstram a 
muito melhor eficácia e o custo menor da implementação 
desses programas através de organismos locais de base e 

ONGs. Uma abordagem desse tipo também assegurará 
um declínio mais rápido da taxa de crescimento da 
população, elemento central da solução definitiva de 
nossos problemas.

Estamos então diante de uma aparente dicotomia, 
profundamente envolvida na economia política de 
escala. De um lado, há a necessidade de aumentar 
a descentralização em favor de organismos locais de 
base e ONGs, afastando-se de autoridades públicas 
estruturadas. Por outro lado, há também necessidade 
crescente de uma coordenação geral internacional, 
nacional e regional nos campos da pesquisa e das 
políticas de saúde pública. A governabilidade tem, 
portanto, mais de um aspecto e existem provavelmente 
escalas de atuação apropriadas a cada um desses aspectos. 
Espero que a experiência recente do renascimento de 
Calcutá venha a constituir uma modesta contribuição 
para a compreensão dos problemas de escala. Evitar a 
catástrofe em Calcutá não foi nenhum milagre. Ao 
contrário, envolveu a obstinada busca da sobrevivência 
diante dos graves perigos colocados pelas convulsões 
sociais e da incansável pressão dos números e da pobreza 
desesperada. A sobrevivência exigiu a cooperação e afim 
de conflitos auto-destrutivos. Ela desafiou nossa vontade 
de viver e a capacidade da humanidade de se adaptar e 
inovar. Nossa vontade e nossa capacidade serão testadas 
ainda mais severamente no futuro.

3. Lima emerge da hiperinflação e da violência
Shane Hunt

A população de Lima multiplicou dez vezes nos 
últimos cinqüenta anos. Atualmente, seus sete milhões 
de habitantes enchem a faixa de planície costeira onde 
quatro séculos atrás a Espanha estabeleceu a capital de 
seu vice-reinado, em meio a uma abundância agrícola. 
Novos assentamentos ocuparam campo após campo e 
estenderam-se para muito além dos campos, até o deserto 
árido que constitui a costa peruana onde a irrigação está 
ausente.

O crescimento da população de Lima deveu-se à fuga 
intensa e sistemática da miséria rural. A migração não 
diminuiu a população rural, mas transferiu o crescimento 
demográfico das áreas rurais para a cidade, a tal ponto 
que hoje um terço de todos os peruanos vivem em Lima. 

Em nenhum outro lugar do mundo um país tão pequeno 
sustenta uma cidade tão grande.

Lima não é grande apenas em termos de população, 
mas também em área. Ela cresceu horizontalmente, em 
vez de verticalizar-se. A maioria das pessoas vive em 
pequenas casas, em vez de apartamentos. E também a 
maioria construiu suas próprias casas, em pueblos jóvenes, 
começando com cabanas de esteiras de junco que iam se 
transformando em sólidas casas de alvenaria, à medida 
que as economias familiares eram gastas em materiais 
de construção. Anos depois, quando ficavam finalmente 
prontas, essas casas tinham dois ou três andares.

Enquanto os pueblos jóvenes proliferavam na periferia 
de Lima, todo o peso do crescimento populacional 
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se fazia sentir também no centro da cidade. As velhas 
casas do centro foram divididas e redivididas, passando 
de mansões a cortiços. Enquanto isso, a classe média 
abandonava o centro da cidade. Primeiro as residências, 
depois as lojas, escritórios, bancos, até mesmo os 
ministérios, todos migraram para os bairros de San 
Isidro e Miraflores. O centro de Lima, a capital colonial e 
republicana, com suas obras-primas arquitetônicas, suas 
praças e avenidas e seus marcos da memória coletiva, 
mergulhou na miséria. Os prédios estão deteriorados e 
abandonados. As ruas estão atravancadas de barracas de 
ambulantes, lixo e massas de gente pobre. Escrevendo 
em 1960, Sebastián Salazar Bondy sacudiu os últimos 
resíduos de presunção da outrora capital de vice-reinado 
com seu livro Lima La Horrible. Infelizmente, Lima 
encontra-se agora em situação muito pior do que no 
tempo de Salazar Bondy.

A manutenção e a expansão de uma infra-estrutura 
adequada para acomodar uma tal avalanche humana 
colocaria em teste as autoridades públicas de qualquer 
lugar. O desafio é mais difícil em um país pobre e 
mais ainda, em um país nas garras da crise econômica. 
Esse foi o destino do Peru. Desde a metade da década 
de 1960, o crescimento econômico tem sido magro, 
errático e marcado por episódios de recessão profunda. 
Em momentos de relativa prosperidade, o governo 
investiu na expansão da infra-estrutura, particularmente 
nos pueblos jóvenes. Mas em outras ocasiões, os cofres 
ficaram vazios. O problema de manter serviços públicos 
adequados não é apenas de investimento. Práticas 
deficientes de administração, sabotagem e escassez 
de recursos naturais básicos, tais como água e espaço, 
também agravaram os problemas de Lima.

O ponto mais baixo foi atingido provavelmente em 
1990, quando Alan García entregou o poder presidencial 
para Alberto Fujimori. A hiperinflação marchava a 50% 
ao mês e começou a acelerar-se. A guerrilha do Sendero 
Luminoso parecia estar às portas de Lima. A produção 
estava despencando e os serviços públicos entravam em 
colapso. Havia demorados cortes no abastecimento de 
água e quando o serviço era restabelecido, a água vinha 
obviamente contaminada. Os blackouts de eletricidade 
eram crônicos. A cidade parecia estar caindo em estado 
catatônico e quem podia, estava deixando o país. Aos 
olhos de muita gente, Lima estava morrendo.

Lima não morreu. As condições estão muito melhores 
agora do que naquele momento. Para mostrar como 
Lima caiu naquele buraco e como se recuperou, ao 
menos parcialmente, precisamos examinar em detalhes 
o fornecimento de serviços públicos. Examinaremos os 

setores de água, transportes, eletricidade, saúde pública 
e hospitais, escolas e combate à poluição.

Os dois serviços públicos que apresentam os 
problemas mais difíceis são o abastecimento de água 
potável e o transporte. A água é um problema porque 
é intrinsecamente escassa: Lima encontra-se em um 
deserto. O abastecimento da cidade vem de uma série 
de rios, lagos e reservatórios nos Andes. Ele poderia 
ser aumentado com o aproveitamento de outras 
fontes andinas, mas somente mediante obras públicas 
extremamente caras.

O abastecimento atual de água não supre as 
necessidades da cidade. Nos bairros pobres, a água sai 
dos canos apenas algumas horas por dia. Em zonas 
pobres ainda menos afortunadas, nem existem canos 
e seus moradores precisam comprá-la de caminhões-
tanques a preços bem acima do abastecimento medido 
por hidrômetros. Em resumo, não é possível aumentar o 
fornecimento e a demanda atual não é satisfeita.

O dilema tem de ser resolvido através da melhoria 
do gerenciamento do que deve ser considerado como 
essencialmente uma quantidade fixa de água disponível. 
Um gerenciamento melhor significa investimento 
e manutenção sistemáticos de forma a reduzir os 
vazamentos do sistema, bem como medição e cobrança 
eficaz que estimule medidas de contenção dos usuários e 
proporcione também os fundos exigidos pelo programa 
de investimento.

Está a companhia de água de Lima — SEDAPAL 
— à altura do desafio? O melhor que se pode dizer é 
que a SEDAPAL tem melhorado. Há poucos anos, ela 
era tristemente famosa, mesmo se comparada a outras 
empresas públicas. Seus sistemas de medição e de 
cobrança eram caóticos, seu programa de investimento, 
lamentavelmente inadequado. Mais recentemente, 
no entanto, ela melhorou em muitos aspectos, em 
parte na expectativa da privatização. Aumentaram os 
investimentos em reposição para estancar os vazamentos 
e estão em andamento grandes planos de investimento, 
em cooperação com agências internacionais. O 
exemplo mais interessante e inovador de cooperação 
técnica envolve a dívida bilateral com a Suíça, que foi 
convertida em obras públicas em um importante projeto 
de restauração do aquífero que jaz abaixo da planície 
costeira de Lima. Em 1990, o Monstro da Água parecia 
fora de controle, mas em 1994 a besta parece estar a 
beira da domesticação.

Lima é uma mega-cidade sem metrô e quase sem 
vias expressas. Na década de 1980 iniciou-se uma 
via férrea elevada, substituta do metrô, mas logo foi 
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paralisada pela corrupção e a hiperinflação, produzindo 
muito escândalo e nenhum transporte. Quanto a 
vias expressas, construiu-se uma na década de 1960 
ligando o centro aos bairros mais ricos e fez-se um 
trecho de anel rodoviário na década seguinte. E nada 
mais. Quase todo o transporte público se faz por ruas 
congestionadas por ônibus e micro-ônibus de todos os 
tamanhos e uma horda de táxis, em sua maioria Fuscas 
brasileiros. Nos bairros mais pobres, circulam riquixás 
montados sobre motocicletas. A típica rua de Lima não 
é apenas congestionada, ma também barulhenta, pois a 
manutenção dos silenciadores é cara demais para muita 
gente. E enfumaçada, pois a manutenção dos motores 
é ainda mais cara que a dos escapamentos. Além disso, 
trata-se de um lugar bastante perigoso, pois os motoristas 
de micro-ônibus são empresários em eterna competição 
pelos passageiros.

Os limenhos estão prontos para criticar esse caos dos 
transportes, mas na verdade, o sistema melhorou bastante 
nas últimas décadas, graças ao aumento da oferta de 
lugares nos veículos públicos. O tempo de trânsito pode 
ser tão longo como sempre foi, mas o tempo adicional 
de espera pela condução foi praticamente eliminado. Em 
contraste, lembro-me de ficar esperando nas esquinas 
durante uma hora no início da década de 70.

A maior mudança talvez tenha ocorrido naquela década, 
quando os micro-ônibus (chamados de “combis” em 
Lima) substituíram as lotações. Isso significou substituir 
um veículo com capacidade para cinco passageiros por 
outro essencialmente do mesmo tamanho, em termos de 
espaço ocupado nas ruas, mas com capacidade duas ou 
três vezes maior. Mais recentemente, a oferta aumentou 
ainda mais, simplesmente com o estabelecimento de 
uma estrutura de tarifas e custos que tornou o negócio 

do transporte público lucrativo. Isso significou um 
certo aumento do preço real das passagens, mas a maior 
mudança ficou no lado dos custos, com a permissão de 
importar veículos usados e com uma liberalização de 
tarifas que barateou as importações.

No futuro, Lima precisará de um metrô, ou do 
término do desacreditado trem elevado de Alan García. 
Mas os limenhos talvez tenham de conviver com o atual 
sistema por mais algumas décadas. Os especialistas 
dizem que o trem elevado foi tão mal planejado que 
acabar a obra não é economicamente viável. Esse 
julgamento depende do valor econômico do tempo, 
porque a principal contribuição social de um sistema de 
transporte de massa é a economia de tempo. Quando os 
salários são baixos, o tempo não vale grande coisa. Mas 
com o desenvolvimento econômico, os salários sobem, 
o tempo vale mais e um mau projeto pode se tornar 
um projeto bom. Os limenhos do início do século XXI 
talvez ainda tenham o prazer de olhar a vista através das 
janelas do trem elevado.

A energia elétrica de Lima vem quase que 
exclusivamente de hidroelétricas localizadas no alto 
dos Andes. A maior parte dessa energia vem de uma 
usina sobre o rio Mantaro, na bacia amazônica. Desse 
complexo hidroelétrico saem três linhas principais que 
cruzam a cordilheira para servir fábricas, lojas e lares de 
sete milhões de pessoas.

Se for necessário mais energia, podem-se construir 
mais usinas hidroelétricas. O consumo atual está bem 
abaixo do potencial oferecido pelas águas que descem 
pelas encostas dos Andes. O problema do fornecimento 
de energia não é o de expandir a capacidade, mas de 
manter as três linhas principais em operação, contra a 
sabotagem constante do Sendero Luminoso.
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No auge de seu poder, antes que seu líder Abimael 
Guzmán fosse capturado em setembro de 1992, a 
estratégia do Sendero Luminoso era destruir o governo 
de Lima apertando lentamente o laço até que a cidade 
entrasse em colapso. Um elemento essencial dessa 
estratégia era cortar as linhas de fornecimento que 
descem do Mantaro. Boa parte da batalha de Lima 
travou-se nas torres de transmissão, pelo exército e pelas 
equipes de conserto da companhia de energia elétrica.

Uma das três linhas foi dada como perdida, mas as 
outras duas, com exceção de intervalos curtos, foram 
mantidas em funcionamento. Com freqüência, os 
guerrilheiros conseguiam explodir as torres e Lima 
sofria um blackout total, seguido por vários dias de 
racionamento, com a capacidade limitada dos geradores 
locais parcialmente restaurada, enquanto as equipes 
trabalhavam para levantar novas torres. Esses blackouts 
periódicos duraram vários anos, entre o final da década 
de 1980 e os primeiros anos da de 1990, sendo os 
principais responsáveis pela visão, tão disseminada 
entre as classes médias, de que a vida em Lima estava se 
tornando intolerável.

Mas a luz do Sendero Luminoso enfraqueceu e Lima 
não sofre um blackout há mais de um ano. A companhia 
de energia elétrica, nacionalizada na década de 1970 e às 
vésperas da privatização hoje, sempre foi razoavelmente 
eficiente. Suas práticas de medição e cobrança estão um 
pouco abaixo do ideal, mas é preciso reconhecer que 
uma companhia de energia que consegue manter em 
funcionamento suas linhas sob o fogo da guerrilha está 
em condições de enfrentar desafios mais mundanos.

Os serviços médicos e educacionais postos ao alcance 
da população pobre da capital sempre foram superiores 
aos das pequenas cidades e zonas rurais. Isso sempre 
constituiu uma parte essencial da atração que a cidade 
exerce sobre os migrantes. As clínicas e escolas de 
Lima ainda são as melhores do país, mas o declínio de 
qualidade em todos os lugares tem sido muito notado e 
lamentado. Trata-se de um problema nacional, atribuível 
diretamente ao colapso do setor público submetido ao 
ataque da hiperinflação. A coleta de impostos, enquanto 
porcentagem do PIB, caiu de uma taxa normal de cerca 
de 17% para 4% nos últimos anos da década passada. 
Agora está em torno de 13%.

A guerra contra o Sendero Luminoso exigia gastos 
militares elevados, causando um impacto devastador 
sobre os setores sociais. O colapso dos salários do setor 
público expulsou médicos, enfermeiras e professores de 
suas profissões. Muitos foram obrigados a se tomarem 
vendedores e motoristas de táxi a fim de sobreviver. Os 
que ficaram, relativamente desqualificados, trabalham 

sem os materiais mais básicos: escolas sem livros, 
hospitais sem medicamentos e curativos. Aos pacientes 
dos hospitais públicos pede-se que forneçam esses 
materiais. Quando perguntado sobre o que acontece 
com os pacientes que não podem pagar por isso, um 
médico respondeu simplesmente: “eles morrem”.

Essa crise dos serviços públicos provocada pela 
hiperinflação marcou o final da década de 1980 e o 
início da de 1990, mas deve-se reconhecer que o declínio 
em qualidade começou muito antes. As classes médias 
vêm fugindo da escola pública há cinqüenta anos, em 
parte devido à radicalização política dos estudantes na 
universidade e dos professores nas escolas primárias e 
secundárias. Processo semelhante de fuga da classe média 
ocorreu nos hospitais. Parece quase um milagre que a 
taxa de mortalidade não tenha aumentado recentemente. 
Mas o declínio secular dessa taxa estacionou. O mesmo 
é provavelmente verdade para a taxa de alfabetização, 
que é mais difícil de medir.

O governo começou a colocar em ordem os setores 
sociais somente no ano passado. Criaram-se planos 
sérios e iniciaram-se programas sérios, muitos deles com 
apoio substancial de agências internacionais e bilaterais. 
Há decisão e há esperança, mas ainda não se colheram 
muitos resultados. As escolas e os hospitais continuam a 
ser lugares de extrema carência.

Se Lima estivesse localizada em um vale, arrancaria 
provavelmente o título de mais poluída da Cidade do 
México e de Santiago do Chile. Mas situa-se numa 
planície costeira, onde sopra uma brisa que varre o smog, 
coisa que a chuva jamais faz com a poeira da cidade. A 
fumaça emitida por motores desregulados pode tornar 
muito desagradável as ruas estreitas, mas graças a sua 
localização, Lima está livre dos piores efeitos da poluição 
do ar.

O oceano Pacífico salva Lima da poluição e, ao 
mesmo tempo, oferece um lugar conveniente para a 
descarga dos esgotos da cidade. Lima não tem estações 
de tratamento dos esgotos. A maior parte da cidade está 
conectada a um sistema de esgotos que termina em dois 
grandes emissores que descarregam seus conteúdos alguns 
quilômetros mar adentro. Dali, a corrente de Humboldt 
leva grande parte da sujeira para o alto mar. Grande 
parte, mas não tudo. As praias de Lima são poluídas e 
a poluição estende-se por vários quilômetros de costa, 
tanto ao sul como ao norte da cidade. A única reação 
até agora foi o alargamento da rodovia Panamericana na 
direção do sul, permitindo que as classes médias escapem 
para praias mais distantes a fim de pegar o bronzeado 
de verão. De qualquer forma, a consciência ambiental 
dos peruanos aumentou muito nos últimos anos e a 
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poluição do mar é cada vez mais vista não apenas como 
um estorvo, mas como uma coisa a respeito do qual 
algo precisa ser feito. Os próximos anos assistirão com 
certeza a um ataque mais sistemático à poluição do ar, 
dos oceanos e dos rios.

Lima é tão viável quanto o Peru. Nesses últimos anos, 
ambos estiveram à beira do caos social e escaparam. As 
causas imediatas do caos social eram a hiperinflação e o 
Sendero Luminoso, e ambos foram derrotados. Assim, o 
Peru salvou-se do abismo.

Salvou-se mesmo? É preciso olhar para trás das 
causas imediatas do caos e se perguntar o que provocou 
a hiperinflação e o Sendero Luminoso. Acredito que a 
resposta, em ambos os casos, é a mesma: o profundo 
conflito social que fez do Peru um país polarizado desde 
a sua concepção. O conflito social está silenciado neste 
momento, mas a polarização permanece. A questão 
não respondida é se é possível um governo duradouro e 
eficaz nesse ambiente, ou se, por outro lado, a ausência 
de valores comuns compartilhados tornará o Peru 
tão ingovernável no futuro quanto o foi em alguns 
momentos do seu passado. De qualquer forma, estamos 
vivendo um momento de esperança, alívio e recuperação. 
Por enquanto, há espaço político e a regeneração dos 
serviços públicos de Lima será possível, por dois motivos 
básicos.

Primeiro, o Peru está passando por uma recuperação 
econômica. A estabilização acabou com a hiperinflação, 
que teve seu pico em 1990, e reduziu a inflação crônica 
para cerca de 20% ao ano. O crescimento econômico 
real foi de 6,5% no ano passado e pode chegar a 10% 
em 1994. Os céticos podem achar esses números 
pouco importantes diante da magnitude do colapso 
econômico dos últimos anos. Mas é também verdade 
que, na história econômica recente da América Latina, 
o colapso raramente foi seguido de uma recuperação 
rápida. Um motivo para isso é que ela exige mais do 
que simplesmente colocar a capacidade ociosa em 
funcionamento. São necessários investimentos enormes, 
o que está acontecendo no Peru atualmente. O capital 
externo está entrando em empreendimentos nos setores 
de mineração, petróleo, agricultura e comércio. Os 
investimentos estrangeiros na bolsa de valores de Lima 
provocaram uma expansão sem precedentes em anos 
recentes. A maior parte desses investimentos vem 
dos suspeitos de sempre do hemisfério norte, mas os 
investidores chilenos também entraram, bem como os 
peruanos que estão trazendo seu dinheiro de volta para 
o país.

Os céticos observam que poucos benefícios dessa 
expansão chegaram aos pobres. Isso pode ser verdade, 
mas é também verdade que o governo iniciou grandes 
programas sociais no último ano. Esses programas 
vinham a passo de tartaruga até que, no referendo de 
outubro de 1993, a nova Constituição quase não foi 
aprovada devido ao voto negativo das regiões mais 
pobres. O voto serviu para despertar os programas de 
desenvolvimento social em educação, saúde pública 
e criação de empregos. O Banco Mundial e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento vêm ajudando 
maciçamente. Até mesmo o FMI vem pressionando a 
favor dos gastos sociais.

O segundo motivo para otimismo é que o conflito 
social foi abafado. A ação aterrorizante do Sendero 
Luminoso levou os grupos políticos rivais a pensar 
mais sobre os valores que compartilham, em particular, 
o compromisso com a democracia, do que em suas 
diferenças. Por essa razão, bem como devido ao eclipse 
mundial do socialismo, desenvolveu-se um novo consenso 
sobre os elementos básicos da política econômica.

O futuro é mais ameaçador para Lima no longo 
prazo. Ela cresceu mais rápido do que o país no século 
XX, apesar de todas as políticas de descentralização do 
passado. Essas políticas mostraram-se sempre fracas 
diante das fortes tendências centralizadoras do estado 
peruano.

No entanto, o Peru está lentamente se tornando 
sério em relação à descentralização do governo. O poder 
municipal está sendo fortalecido como nunca o fora. 
Mas a descentralização envolve uma grande mudança 
na balança das forças políticas e sociais. Ela ajudará a 
diminuir o crescimento da população de Lima, mas é 
difícil imaginar que a redistribuição regional da autoridade 
política e administrativa avançará rapidamente. O 
crescimento da população de Lima ainda é maior que o 
do país. Segundo algumas projeções, ela pode chegar a 
15 milhões antes da metade do século XXI, contra sete 
milhões hoje e apenas cem mil em 1900. Ainda hoje, 
Lima precisa enfrentar problemas terríveis de escala, 
para os quais é preciso encontrar soluções novas.

Essas meditações um tanto agourentas valem para 
o futuro distante. Porém, nos próximos cinco a dez 
anos, podemos esperar que o conflito social continuará 
abafado. Devemos aproveitar essa paz. No curto prazo, 
Lima pode não apenas sobreviver, mas até prosperar. 
Podemos aumentar as perspectivas de sobrevivência 
quando enfrentamos os problemas de longo prazo de 
nossa vida cotidiana de frente, em vez de fugir deles.
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4. A economia política da regeneração
Norman Gall
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A ameaça do aumento da mortalidade adulta, à 
medida que as populações envelhecem, nos adverte 
sobre a possível implosão de muitas populações urbanas. 
Especialmente vulneráveis são os povos que sofrem 
de desnutrição cujos sistemas de saúde pública foram 
abalados pelo empobrecimento e a inflação crônica. O 
sinal mais forte vem do antigo bloco soviético, onde a 
expectativa de vida dos homens vem diminuindo nas 
últimas três décadas. O rompimento dos sistemas de 
saúde pública acelerou-se com o colapso do comunismo, 
na década de 1990. A mortalidade russa aumentou em 
20% em 1993, após um crescimento de 7% em 1992. O 
aumento da mortalidade foi muito alto entre os homens 
em idade ativa. O ressurgimento de doenças epidêmicas 
nas cidades latino-americanas é outro sinal perigoso. 
Mais sinistro ainda é o colapso econômico das cidades 
africanas, onde a imigração provoca o crescimento da 
população urbana de longo prazo mais rápido que o 
mundo já assistiu.

Membros do Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial visitaram recentemente a Rússia para comparar 
o impacto da inflação sobre os sistemas de saúde pública 
naquele país e no Brasil. Estamos também engajados 
em uma pesquisa sobre os problemas de saúde pública 
nas cidades de Fortaleza e São Paulo. Estamos tentando 
encontrar maneiras de tratar racional e corajosamente os 
processos de inflação crônica e a ameaça de aumento da 
mortalidade adulta que pode se intensificar no início do 
próximo século.

Tendências perturbadoras estão surgindo até mesmo 
nos países ricos. Na Inglaterra, apesar da universalidade 
de seu Serviço Nacional de Saúde, a mortalidade entre 
os homens de 15-44 anos de idade aumentou desde 
1985, invertendo uma tendência de declínio de muitas 
décadas, com a mortalidade adulta entre os pobres 
voltando aos níveis da década de 1940. Fora dos países 
ricos, são escassos os dados sobre as populações pobres. 
A epidemia de cólera da América Latina mostra como os 
sistemas de sobrevivência, em especial as redes de água 
e esgotos que defendem as cidades contra as doenças 
infecciosas, se enfraqueceram sob as pressões das 
migrações, do crescimento populacional e da inflação 
crônica. Fortaleza sofreu o pior surto fora do Peru, 
vítima desde 1991 de urna das maiores epidemias de 

cólera já registradas no mundo. Seu impacto na capital 
cearense foi reforçado por novas irrupções de dengue, 
meningite e leptospirose. Essas epidemias teriam sido 
mais destruidoras se não fossem controladas por equipes 
dedicadas de saúde pública.

Contra a ameaça de implosão das populações urbanas, 
os ensaios de Tarun Dutt e Shane Hunt neste Braudel 
Papers geram esperança: o colapso pode ser evitado com 
uma economia política de regeneração. Os elementos 
disso são: (1) contas fiscais equilibradas; (2) governos 
com credibilidade; (3) cooperação entre líderes políticos 
e empresariais; (4) políticas sociais responsáveis; e (5) 
apoio internacional.

As experiências recentes de Calcutá, Lima e Fortaleza 
mostram que a regeneração pode ser conseguida dentro 
desses parâmetros, embora de forma não espetacular e 
com o risco contínuo da relapsia e do fracasso. Fundada 
para ser um posto comercial britânico em 1691, Calcutá 
é uma cidade mais jovem que São Paulo, Rio de Janeiro 
ou Lima. Ela dramatiza as dificuldades que enfrentam 
as cidades pressionadas por problemas de escala e que 
não conseguiram consolidar as súbitas explosões de 
crescimento dos últimos cem anos. Entre 1891 e 1911, 
a população de Calcutá quadruplicou de 469 mil para 
1,7 milhões. Na mesma época, entre 1880 e 1920, o 
número de habitantes de Nova York triplicou atingindo 
5,6 milhões. Em explosão semelhante, Los Angeles 
deixou de ser uma pequena cidade de 11 mil moradores 
em 1880 para se tomar a quarta maior cidade dos 
Estados Unidos. Depois que a Revolução Bolchevique 
restaurou-lhe o papel de capital imperial, Moscou viu 
sua população multiplicar-se de 970 mil, em 1920, para 
5 milhões, em 1940. Em Lima, o número de habitantes 
subiu de apenas 100 mil, em 1900, para 7 milhões hoje. 
Todas essas cidades devem administrar problemas de 
escala que exigem soluções novas. Todas precisam achar 
meios de tratar de forma civilizada os excedentes cada 
vez maiores de população adulta, cuja boa parte não 
é treinada e não pode ser facilmente absorvida pelas 
economias modernas, com códigos claramente definidos 
de direitos e obrigações.

O Brasil precisa também de consolidação urbana. A 
proporção da população urbana cresceu imensamente 
neste século, aumentando de 11%, em 1920, para 75% 
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hoje. O número de cidades brasileiras com mais de vinte 
mil habitantes multiplicou de apenas 51 em 1940 para 
quase 500 atualmente. Em 1960, o Brasil tinha apenas 
duas cidades com mais de um milhão de habitantes; 
hoje, há onze, com São Paulo e Rio de Janeiro entre as 
dez maiores do mundo.

Os problemas de escala têm muitas faces, amiúde 
enfatizadas por crises de abastecimento de água. Fortaleza 
tem agora 2,5 milhões de habitantes, depois de crescer dez 
vezes desde 1950. Enquanto sua população aumentou 
em cerca de dois quintos desde 1980, o consumo de água 
multiplicou-se por cinco. Esse aumento do consumo de 
água numa região sujeita a secas severas acarreta riscos 
grandes. A partir de 1991, o Nordeste foi atingido por 
uma seca de três anos e o fornecimento de água para 
Fortaleza chegou quase ao colapso em setembro de 
1993, evitado pelo governo estadual com a construção 
em apenas 89 dias de um canal de 115 quilômetros para 
trazer água de um reservatório distante.

Outras cidades buscam soluções de emergência para 
crises de água geradas pela negligência dos problemas 
de escala. A Cidade do México, com 18 milhões de 
habitantes, puxa água de um local 2.000 metros abaixo 
e 200 km, distante da cidade, usando seis usinas elétricas 
de mil megawatts cada. A metade das 570 cidades da 
China sofre com escassez de água. O país vai construir 
um aqueduto de 1.100 km para evitar o colapso do 

fornecimento de água para os 12 milhões de habitantes 
de Pequim.

As epidemias de cólera em Calcutá, Lima e Fortaleza 
levaram os governos a políticas de regeneração. Todas as 
três vieram após grandes ondas de imigração. O surto de 
cólera de 1958 em Calcutá irrompeu em meio à multidão 
de imigrantes que invadiu a cidade após a divisão da 
Índia em 1947. A epidemia de 1991 nas cidades da costa 
desértica do Peru ocorreram após a intensa migração dos 
Andes em reação à seca e à violência política. Os 60 mil 
casos de cólera de Fortaleza desde 1992 concentraram-
se entre os novos migrantes depois que a população 
favelada da cidade aumentou de 358 mil, em 1985, para 
545 mil, em 1991, um crescimento de 52% em seis 
anos. O impacto da seca e da epidemia teria sido pior 
em Fortaleza se as políticas de regeneração não tivessem 
gerado investimentos públicos responsáveis, cooperação 
entre líderes políticos e empresariais, maiores esforços 
dos governos estadual e municipal para conter os efeitos 
da pobreza e apoio internacional para melhorar a infra-
estrutura urbana, em especial os sistemas de água e 
esgotos. Isso também aconteceu em Calcutá, uma 
sociedade urbana muito mais pobre onde a mortalidade 
infantil é a metade da média brasileira. O nível de 
organização humana é o que importa. A economia 
política da regeneração pode fazer a diferença.


