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AFundação Mai-
son des Sciences
d e l ’ H o m m e
(FMSH), em Pa-
ris, está em fase
de intensa ativi-

dade pelas comemorações de
seu jubileu. Foi em 4 de janeiro
de 1963 que Georges Pompi-
dou, então primeiro-ministro
da França, assinou o decreto de
sua criação. Se nasceu num
tempo de glória paras as Ciên-
cias Sociais francesas, a FMSH
sofreu as consequências do pe-
ríodo de declínio das Ciências
Sociais francesas, que coincide
com a longa noite do predomí-
nio das teses neoliberais no
mundo.

Afinal, numa ordem em que
Margaret Thatcher, seu maior
ícone, declarou que não existia
essa coisa de sociedade, o que
existia eram os indivíduos, não
havia mesmo muito lugar para
as Ciências Sociais. As grandes
manifestações que, neste mo-
mento, agitam todo o Conti-
nente Europeu parecem indi-
car o despertar de uma cons-
ciênciade que aqueleindividua-
lismo tão radical favoreceu ape-
nas alguns poucos. Parece indi-
car, ainda, que é chegada a hora
de os trabalhadores empreen-
derem ações coletivas globais,
reorganizando-se em sindica-
tos internacionais capazes de
defender seus direitos diante
de empregadores cada dia mais
apátridas. Os europeus hoje de-
sempregados têm cada vez
mais motivos para se identifi-
car com os trabalhadores da in-
dústria da moda mortos em re-
cente desabamento em Bangla-
desh. Com a perspectiva da vol-
ta à cena principal dos atores
coletivos organizados, as Ciên-
cias Sociais precisam reinven-
tar-se, e é nesse sentido que a
propostaque orientaráos deba-
tes do jubileu da FMSH é a de
pensar seu papel num mundo
globalizado.

Idealizador desse projeto, o
presidente da FMSH, sociólo-
goMichel Wieviorka, desenvol-
veu– nos diversosartigos publi-
cados no site da mesma funda-
ção (http://www.msh-paris.fr) –
os temas que nortearão as dis-
cussões. Diante da globaliza-
ção dos processos econômi-
cos, a mobilidade em escala
mundial, lembra Wieviorka,
tornou-se uma realidade e uma
necessidade. As modernas tec-
nologias de comunicação são

amplamente utilizadas pelos
migrantes de hoje: eles se co-
nectam. Com isso as subjetivi-
dades passaram a ser construí-
das rapidamente em espaços
supranacionais em que a diver-
sidade assume um caráter glo-
bal. As contribuições culturais
e religiosas dos fluxos migrató-
rios vêm se conjugando com as
transformações internas das
sociedades receptoras para
produzir novas identidades em
escala planetária.

Por outro lado, o nacionalis-
mo que a atual crise econômica
favorece renasce com o desejo
de fechamento das nações so-
bre elas mesmas em sua supos-
ta homogeneidade cultural ou
racial e a naturalização de atitu-
des racistas e de discriminação
cultural e religiosa. Amplia-se a

tendência ao fechamento de
grupos de imigrantes em si
mesmos, alguns estreitando
seuslaços por intermédio da re-
ligião, particularmente o Islã e
o pentecostalismo, cuja expan-
são atual é notória, até em
áreas onde antes não existiam.

O atendimento às demandas
dos grupos que se sentem dis-
criminados, no entanto, levan-
ta outras questões. O reconhe-
cimento das diversidades pode
ser indiferente às questões de
injustiça social ou deve consi-
derá-las? Seria esse reconheci-
mento um obstáculo no cami-
nho da superação das desigual-
dades econômicas e sociais?
Em que medida as políticas de
respeito à diversidade impli-
cam processos de etnicização e
racialização da vida coletiva?

Outro tema que vem, cada
vez mais, permeando a políti-
ca, lembra Wieviorka, é a ques-
tão ambiental. A consciência
das dimensões globais da exis-
tência reforça os apelos pelo de-
senvolvimento sustentável e
pela prevenção dos riscos glo-
bais relacionados, por exem-
plo, com a mudança climática.
Essa agenda também faz ques-
tionar em que medida as políti-
cas de estímulo ao emprego e
de aumento de salários estão
em conflito com o combate ao
consumismo e à necessidade
de preservar o planeta para as

gerações que virão.
Entre a lógica da globaliza-

ção, que desempenha um papel
em todo o mundo, e a subjetivi-
dade dos atores, as Ciências So-
ciais sempre tenderam a sepa-
rar os registros. De um lado, es-
tão os estudos sobre mudanças
econômicas, geopolíticasou es-
tratégicas. De outro, os proces-
sos de subjetivação e dessubje-
tivação por meio dos quais se
constrói, se fragmenta e se re-
constrói o vínculo social. Neles
é que são inventadas formas de
ação, individual e coletiva, de-
clinam ou são transformadas
as instituições, são desafiadas,
destruídas ou modificadas as
normas sociais e culturais. O
projeto científico atual da
FMSH tem como um de seus
objetivos integrar esses dois ti-
pos de estudos.

Com esse convite ao debate,
a FMSH pode reconquistar a li-
derança da comunidade cientí-
ficainternacional. Cabe às asso-
ciações congêneres de outros
países – no caso brasileiro, a
Anpocs, a ANPUH, a ABA, a
SBS, a SBCP – responder a esse
chamado. No site da FMSH e
em sua página no Facebook, as
numerosas instâncias de cola-
boração que se oferecem em to-
dos os níveis e em todas as
áreas das Ciências Sociais são
um estímulo à participação. O
lugar do Brasil ali precisa ser
reforçado, especialmente num
momento em que sua situação
econômica privilegiada e seu
crescente prestigio internacio-
nal lhe garantiriam uma acolhi-
da calorosa. As questões que es-
tão sendo debatidas na FMSH
nos dizem respeito e hoje pode-
mos contribuir com nossa ex-
periência, pois, como disse
Wieviorka (citando Eisens-
tadt), a Europa começa a real-
mente descobrir que não exis-
te só uma forma de modernida-
de, existem “múltiplas moder-
nidades”. É preciso confrontar
o status quo com outras possibi-
lidades, levando em conta a
contribuição, mas também os
erros de um sistema que, a par-
tir do Ocidente, vem ditando
os destinos do resto do mundo.
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O setor sucroe-
nergético vol-
tou às manche-
tes com as re-
centes medidas
anunciadas pe-

lo governo federal. Alguma
atenção tem sido dada também
ao setor por causa dos déficits
de caixa enfrentados pela Pe-
trobrás, fruto da crescente im-
portação de gasolina. Estamos
no início da safra 2013/14 de ca-
na-de-açúcar, momento ideal
para se fazer um balanço do
que vem pela frente esse ano.

De 2007 a 2012, 41 usinas dei-
xaram de moer cana e produzir
açúcar e etanol e mais 12 pode-
rãoparar nesta safra.A informa-
ção assusta não só leigos no as-
sunto, mas também os analis-
tas mais experientes do setor.
Mas é preciso compreender de
maneira mais clara esse proble-
ma e ver que ele é a consequên-
cia de um ciclo que se encerra.

Nas safras 2007/08 e
2008/09,o setor sucroenergéti-
co brasileiro operou com renta-
bilidades negativas em razão
dos baixos preços do açúcar e
doetanol.E já é de conhecimen-
to geral que a crise financeira
mundial, que estourou em se-
tembro de 2008, minou o crédi-
to dos bancos. Naquele mo-
mento boa parte do setor vinha
comelevadas taxas deendivida-
mento em função de novos in-
vestimentos, sobretudo em
áreas de cana-de-açúcar e usi-
nas novas. A combinação de
margens negativas e escassez
de crédito, num setor que vi-
nha sendo custeado por crédi-
to, levou à forte redução da ta-
xa de renovação dos canaviais,
elevando sua idade média, e
dos tratos culturais. Tudo isso
se refletiu nas safras seguintes,
com queda da produtividade
agrícola e o consequente au-
mento dos custos relativos.

O setor está voltando a recu-
perar o fôlego. Após quatro sa-
fras marcadas pelaprodutivida-
de em queda e pouca competiti-
vidade do etanol, ele sobrevi-
veu até o ano passado por cau-
sa dos preços mais elevados do
açúcar. Como se não bastasse,
coube ao governo federal to-
mar decisões que tiraram toda
a atratividade para novos inves-
timentos de um setor já bastan-
te combalido, como a redução
da mistura de etanol anidro de
25% para 20%, que vigorou en-
tre abril de 2011 e abril de 2013,

e a retirada de impostos da ga-
solina, que beneficiou o consu-
mo do combustível fóssil.

Analisando as usinas que en-
cerraram as atividades, nota-se
que a maioria é composta por
plantas de pequeno porte, anti-
gas e altamente dependentes
do etanol hidratado. E também
que várias delas têm como vizi-
nhos grandes grupos que nos
últimos anos se tornaram mais
fortes com aportes de capital
de petrolíferas, tradings e até
grandes construtoras. A rigor,
o fechamento das usinas que fi-
nanceiramente não tinham
mais alternativas levou a uma
transferência de cana-de-açú-
car para usinas maiores e mais
eficientes, num movimento na-
tural de acomodação e consoli-
dação do mercado.

Mesmo com o fechamento
dessas unidades, a área planta-
da de cana-de-açúcar nunca
deixou de crescer (4,8% ao ano
de 2007 a 2012). O que, sim, foi
ajustado na marra foi a moa-
gem de cana, dada a queda na
produtividade – mais de 10%
em 2011.

O crédito começou a voltar
em2010 e os grupos mais estru-
turados puderam reerguer-se e
consolidar outros menores. Na
safra 2012/13 o setor efetiva-
mente começou a recuperar-se
do forte tombo. Linhas de cré-
dito do BNDES para renovação

dos canaviais, os elevados pre-
ços do açúcar e o mercado nor-
te-americano de etanol aberto
estimularam uma recuperação
das margens, com melhor pro-
dutividade média dos cana-
viais,e oBrasil voltou a ser gran-
de exportador de etanol. Embo-
ra os preços atuais do açúcar
não estejam convidativos, 2012
pode ter sido o último ano do
ciclo da recente crise do setor
sucroenergético.

A volta da mistura de 25% de
etanol anidro na gasolina pode
soar como medida paliativa.
Masé essencial para elevar a de-
manda doméstica de etanol em
2 bilhões de litros, equivalen-
tes a 25 milhões de toneladas
de cana ou 310 mil hectares, e
ainda dá um alívio no caixa da
Petrobrás, reduzindo a necessi-

dade de importação de gasoli-
naA. Talmedidatambémrepre-
senta um faturamento de R$
2,43 bilhões a mais para as em-
presas do setor. Não deixa, no
entanto, de ser paliativa por-
que é insuficiente para recupe-
rar a rentabilidade do setor na
safra em início.

Paraestimularo etanolhidra-
tado e reduzir as perdas da Pe-
trobrás o governo iniciou, após
oito anos, o processo de corre-
ção de preços da gasolina ao
consumidor. O aumento de
6,6% concedido em fevereiro
foi tímido se comparado aos
23% da defasagem internacio-
nal registrada no início do ano,
mas o setor encarou-o como
um bom começo.

O setor ainda carece de
maior segurança para voltar a
investir. Falta uma definição
mais objetiva da participação
do etanol na matriz energética
do futuro: se ele será um mero
carburante misturado à gasoli-
na ou se abastecerá diretamen-
te os motores de ciclo Otto. A
novidade, embora tardia, é a
isenção integral do PIS/Cofins
(R$ 0,12/litro),quepoderá auxi-
liar na retomada da competiti-
vidade do etanol hidratado nos
principais Estados consumido-
res. É um alívio, vai dar fôlego à
renovação dos canaviais e à ex-
pansãodos projetos já construí-
dos, mas é claramente insufi-
ciente para atrair investimen-
tos em novas usinas.

Não são muitas as alternati-
vas para criar as condições ne-
cessárias para que um novo ci-
clo de crescimento ocorra. To-
das elas precisam ser pensadas
e implementadas nesta safra,
uma vez que a moagem de cana
já utilizará cerca de 90% da ca-
pacidade instalada disponível.
A primeira é a adoção de medi-
das para dar maior transparên-
cia à formação de preços da ga-
solina, tanto na refinaria quan-
to ao consumidor. Um sistema
de mercado livre ou baseado
em bandas ou médias móveis
seria um grande avanço. A se-
gunda é uma explícita diferen-
ciação tributária entre o etanol
e a gasolina, que garanta ao me-
nos a diferença energética en-
tre os dois produtos em favor
do biocombustível.
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ISABEL
LUSTOSA

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A cana vai
voltar a crescer?

Fórum dos Leitores

As Ciências do Homem
num mundo globalizado

MP DOS PORTOS
Suborno?

Na tentativa de conseguir apro-
var a medida provisória (MP)
que muda as regras do setor por-
tuário, o Palácio do Planalto sina-
lizou que vai beneficiar deputa-
dos e senadores com a liberação
de emendas parlamentares. Isso
não seria suborno?
ANGELO TONELLI
angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

Compra de votos

Durante a última campanha elei-
toral o TSE divulgou propagan-
da em rádio e televisão alertan-
do que os eleitores jamais deve-
riam vender os seus votos. Com
isso concordo plenamente. Mas
o que a nossa presidente está fa-
zendo, dando mais de R$ 1 bi-
lhão para que os parlamentares
aprovem a MP dos Portos, não é
comprar votos?

CARLOS ALBERTO DUARTE
carlosadu@yahoo.com.br
São Paulo

Bate-boca na base aliada

A cooptação política no presiden-
cialismo de coalizão levou à cria-
ção de uma base de apoio tão
grande que esta se tornou con-
traditória por defender interes-
ses diversos que entraram em
choque. Consequências: as pro-
postas de emenda à Constitui-
ção (PECs) não conseguem
mais ser votadas por falta de
apoio e de consenso. E, agora,
até mesmo as MPs já estão pro-
vocando bate-boca e discussão
entre membros da base aliada
do governo.
LUIZ ROBERTO DA COSTA JR.
lrcostajr@uol.com.br
Campinas

Jogo de interesses

Sem mensalão tudo fica mais di-

fícil. Talvez seja ele o segredo do
sucesso de governo a que Lula
se refere! O Congresso mostra
que a base aliada não é tão aliada
assim e tudo não passa de jogo
de interesses particulares de ca-
da um. Sem verbas para os con-
gressistas a MP dos Portos não
será aprovada, nem sequer vota-
da. Eles não estão preocupados
com o Brasil, e sim com seus pra-
zeres e a vida boa que levam.
JOSÉ MENDES
josemendesca@ig.com.br
Votorantim

ÉTICA NA POLÍTICA
‘Oração aos moços’ lulista

Lula diz aos jovens que políticos
éticos não existem. O que será
que ele entende por ética? Pior:
o que entende por política?
Quem não crê em virtudes ensi-
na vícios! E ainda há gente que
paga fortunas para ouvi-lo falar...
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

Diferenças

Está certo o ex-presidente Lula
ao afirmar que não existe políti-
co “irretocável”. Só que não se
pode confundir “irretocabilida-
de” com falsas promessas, deso-
nestidade, corrupção e explora-
ção da ingenuidade do povo. Se-
rá que o PT sabe a diferença?
LUCIANO HARARY
lharary@hotmail.com
São Paulo

Farinha do mesmo saco

Houve um tempo em que Lulla
dizia não haver ninguém “neste
país” com mais ética do que ele
e seu PT. O tempo passou, vie-
ram os escândalos e o julgamen-
to do mensalão terminou por
condenar à cadeia parte do cha-
mado núcleo duro do partido, só
não levando o próprio Lulla de
roldão porque, como todos sabe-
mos, o ex-presidente é “inco-
mum”, “improcessável” e “inim-

putável”, malgrado as pencas de
evidências de suas maracutaias.
Agora, honrando sua postura de
“metamorfose ambulante”, elle
ameniza: “Político ético, de com-
portamento irretocável, não exis-
te”. Mudou o discurso, como
sempre faz, mas está, claramen-
te, julgando os outros por si.
SILVIO NATAL
silvionatal49@yahoo.com.br
São Paulo

Nivelando por baixo

O ex-presidente Lula da Silva de-
ve, sim, estar falando por ele
quando afirma não existir “políti-
co irretocável do ponto de vista
do comportamento ético e mo-
ral”. Quem poderia imaginar
que um homem que pregava nos
palanques a decência, a moral, a
ética poderia um dia produzir o
mensalão e manter uma Rose-
mary não sei das quantas man-
dando e abusando no seu gover-
no? Se não estiver falando por
ele, os demais homens públicos

devem reagir diante dessa afir-
mação, ou todos se estarão nive-
lando a José Dirceu, José Genoi-
no, João Paulo Cunha, Delúbio
Soares, Valdemar Costa Neto e,
agora, Kassab, Afif e por aí vai.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Honestidade e transparência

‘Político ético, de comportamento
irretocável, não existe’, afirma Lu-
la (14/5, A4). Ou seja, para o ex-
presidente, todos são corruptos.
Solicito a Lula que não me meça
com a sua régua. Acredito – e te-
nho defendido em toda a minha
vida pública – em práticas hones-
tas e transparentes, que respei-
tem o dinheiro público. Lamen-
tável a atitude do homem que
passará à História como o chefe
do mensalão.
GILBERTO NATALINI, vereador
pelo Partido Verde
natalini@camara.sp.gov.br
São Paulo
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FABIO MENEGHIN
E ANDRÉ NASSAR

O setor sucroenergético
brasileiro ainda carece
de maior segurança
para tornar a investir

No jubileu da FMSH,
Wieviorka convida
a debater o papel atual
das Ciências Sociais


