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A DEMOCRACIA E OS TEMPOS MODERNOS: EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA

INTROD U Ç Ã O

O móvel central de análise do presente trabalho é examinar os aspectos que cercam a

realidade social, no que tange ao perfil e emprego da democracia, suas origens, influências, seu

desenvolvimento, ascensões e quedas, e seus reflexos na sociedade brasileira. Para instruir essa

perspectiva, investiguei a democracia por diversas latitudes, a fim de poder balizar e esmiuçar

melhor a nossa realidade. Assim, percorri a vida de algumas comunidades, antes de desembocar

na sistemática nacional.

Minha faina fundamentou-se em raciocínios de consagrados estudiosos da Ciência

Política; e, nesse particular, valorizei o que se denomina a “prata da casa”, buscando subsídios

também nos autores pátrios, notadamente os da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do

Sul. Nesse sentido, conteúdos administrados durante o curso no qual me diplomei em licenciatura,

encerrando-se agora com o bacharelado, foram alvo de considerações minuciosas, postas em

relevo, neste documento, nem tanto pelas colocações e pelo discernimento dos autores

(estrangeiros e/ou nacionais) mas, sobretudo, pelas explicações de viva voz em sala de aula.

Revigorando o tema da democracia, o caráter do trabalho é eminentemente acadêmico. No

primeiro instante, uma investigação pela qual penetrei na substância daquilo que detectaram os

cientistas, do pretérito e da atualidade, num estudo associado a conceitos decorrentes de reflexões

acerca do comportamento humano e à interação dos indivíduos em alguns modelos de sociedades.

O objetivo maior foi o afloramento das peculiaridades das democracias, no sentido de discutir e

esclarecer o tema em seus pormenores.

A par do referencial bibliográfico e dos elementos empíricos, realizei enquetes no meio

social, além de colher flagrantes do cotidiano veiculados pelos meios de comunicação de massas.

Nesse sentido, auscultei opiniões de uma aposentada; de um universitário; de um trabalhador

comum e de uma professora, num leque bem disperso de posições sociais, a fim de que se

estabelecesse, na coleta de dados, uma gama mais abrangente da realidade conjuntural. Empreendi

sondagens na essência dos noticiários da imprensa escrita, falada e televisada, fazendo uma

filtragem daquilo que pudesse interessar ao estudo. As indagações aos entrevistados não seguiram

um roteiro rígido pré-estabelecido; tratei apenas de privilegiar questões relativas à democracia,

muitas das quais constam dos documentos em anexo. Assim, creio que o resultado apurado ao

término da jornada será de relevância científica, o que se traduzirá, certamente, em contribuição

efetiva aos objetivos da Ciência Política, na UFRGS e, quiçá, de forma mais ampla.
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O tema em pauta foi escolhido mercê de observações no transcurso da minha vivência

como operário, gráfico, aeroviário, militar, controlador de vôo, aeronauta, radialista, publicitário,

revisor jornalístico, comerciante e universitário, que culminou em inúmeras dicotomias nos

processos de construção da democracia, os quais, na minha óptica, ficam muito a desejar.

Igualmente, o anseio de colaborar com parcela de esforço no sentido de alertar, questionar,

denunciar e tentar corrigir o que imagino estar em desacordo com o sentimento de moral e de

justiça da nossa gente.

Como notórias são as discrepâncias que envolvem a questão, indispensável foi aprofundar

esta análise em muitos dos cenários culturais em que a democracia, com seus inúmeros matizes,

esteve presente ao longo do tempo. Então, investiguei o modo como a matéria tem sido tratada,

partindo do contexto de formação do Estado Moderno, no mundo ocidental. Muitas são as

vertentes suscitadas no imenso caudal de argumentos propiciados pelas entrevistas, pela leitura de

originais pertinentes e pela vigília no infindável manancial da mídia eletrônica. Dentre os

flagrantes mais palpitantes ressaltam-se o da corrupção, que campeia solerte no âmbito estatal; o

da decadência do judiciário; o da violência e criminalidade, que tem deixado em pânico a

sociedade; e o do desemprego e as chagas sociais daí advindas.

1. RE TROSPE C TIVA HISTÓRIC A

Antes do prenúncio da democracia, no alvorecer das primeiras comunidades, a

humanidade regia-se pelo que se denomina, hoje, o estado de natureza. O relacionamento social

desses povos subordinava-se à prevalência do poder do mais forte, onde imperava a anomia.

Vieram as regras de coexistência. A mais antiga é o Códig o de Hamurabi, do rei babilônico que

lhe deu o nome, editado por volta de 19 8 5 a.C. É um pacto de compromissos duríssimos1,

amoldados à sua época; contudo, um avanço nas relações humanas, eis que procura dar equilíbrio

àquele relacionamento social conflitante. Um indivíduo de corpo frágil, porém, pode ter uma

inteligência privilegiada e, através dela, usar de estratagemas que lhe confiram condições de

suplantar aos demais e estabelecer a sua vontade pelo convencimento (Marenco, 19 9 5). Mesmo

não tendo porte físico avantajado pode um fraco, às vezes, tirar vantagem nas diversidades.

A “lei do mais forte”, no saber de Rousseau2, também não contempla direito perpétuo ao

seu detentor. A força do forte tem limites:

1 O imperador Hamurabi nasceu em 2.003 a.C., falecendo a 1961 a.C. Extremamente severo, seu código dispõe de

ítens tais como: 1) Difamar uma mulher, sem prova, é punida com uma marca de ferro em brasa no rosto. 2) Se um

filho espancar o pai, ser-lhe-ão decepadas as mãos. 3) Roubar um escravo será passível de morte”. (Civita, 1978:

154).
2

Rous s eau, escritor, filósofo e músico francê s, nasceu em Genebra a 23.06.1712 e faleceu em Paris, a 02.07.1778.

Produziu inúmeras obras, sendo as mais estudadas a “Ensaios Sobre a Origem das Línguas”, a “Do Contrato Social”,

e a “Enciclopédia”, q ue é uma produç ão conjunta com Diderot e D’Alembert. (Machado, 1987: 3).
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“O forte nunca é suficientemente forte para ser sempre o senhor, senão transformando sua força

em direito e a obediência em dever. Daí o direito do mais forte — direito aparentemente tomado

com ironia e na realidade estabelecido como princípio.” (Rousseau, 1987: 25).

A procura incessante pelas regalias incute medo à criatura que, precisando melhorar a sua

posição no contexto e tendo esperança de alcançar o seu propósito, inclina-se para a paz e para o

acordo. “O medo é que me leva a fazer as coisas” (Hobbes3, 1958: 82).

“O que impõe a eficiência do esquema é o receio que as pessoas têm da punição”.

(Rousseau,.1987: 46).

Então, o ser procura contemporizar, renunciar em parte às suas aspirações; afasta-se do

caminho do próximo para que este goze, igualmente, do seu direito original. Reconhece-lhe

prerrogativas e propõe entendimento. É o pacto, a convenção. E, assim, instala-se a diplomacia,

que é um dos baluartes da democracia. Mas, como medir o equilíbrio e a justeza da convenção e

garantir a sua efetividade, uma vez que “nada se rompe mais facilmente do que a palavra de um

homem”?! (Hobbes, 1958: 79). Há necessidade, portanto, de um poder civil com força para

consolidar a lei de natureza e prevenir as burlas Eis aqui a origem da justiça – um aceno à

democracia! Para Hobbes, nenhum pacto anterior é legítimo; a ameaça é permanente (Marenco,

1995). O homem delega ao rei a sua força e poder, pela pluralidade, a uma só vontade: cede seus

direitos contanto que todos o façam reciprocamente. O instrumento adequado para nortear tais

ações em comunidade, é o contrato – transferência mútua de direitos. E Rousseau (1987: 32),

reitera:

“(...) encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada

associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a

si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse, o problema fundamental cuja solução

o contrato social oferece”.

Apologista da força bruta, Hobbes enfatiza que, sem violência, é impossível o império da

justiça, da propriedade, da razão; do Estado, enfim. Assim, advoga o Estado Absolutista,

governado por um soberano, onde a força seja o apanágio e a obediência o corolário, pois “um

pacto sem a espada não garante segurança a ninguém” (Hobbes,1958: 87). E Montesquieu

(1982: 38), arremata:

“A honra desconhecida nos Estados despóticos, onde até mesmo muitas vezes não se tem palavra

para expressá-la, reina nas monarquias; ali ela dá vida a todo o corpo político, às leis e até às

virtudes. (...) Assim como é preciso virtude numa repú blica, e numa monarquia, honra, precisa-se

de TEMOR num governo despótico: quanto à virtude, não lhe é necessária, e a honra seria

perigosa”.

Todavia, a crise da economia e da sociedade européias medievais assinalou as dificuldades

e os limites do modo de produção feudal (Brandalise, 1995). Tais convulsões culminaram na

3 Tomás Hobbes (Malmesbury, 05.04.1588 – Hardwyck, 04.12.1679) — Filósofo inglês que, no curso das suas
viagens conheceu Galileu, Descartes e Bacon. Sua obra mais importante foi Leviathan, inspirada no Livro de Jó,
que representa uma apologia ao laicisismo, e que lhe acarretou antipatias desde a época da Restauração. Seu
materialismo especulativo representa a base da sua moral utilitária e de sua política despótica. Em sua filosofia
germinam os alicerces do positivismo e do criticismo do séc. XIX. Suas idéias não parecem estranhas ao moderno
socialismo de Estado. (Andery, 1966: 211)
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emergência, no século XVI, do Estado absolutista. As monarquias centralizadas esgotaram-se

com seus sistemas de vassalagem, e a controvérsia acerca desses reinados estiveram em evidência

a partir de uma máxima de Engels:

“Excepcionalmente, contudo, há períodos em que as classes em luta se equilibram, de tal modo,

que o poder de Estado, pretenso mediador, adquire momentaneamente um certo grau de autonomia

em relação a elas. Assim aconteceu com a monarquia absoluta dos séculos X V II e X V III, que

manteve o equilíbrio entre a nobreza e a classe dos burgueses”. (Marx-Engels, 1968: 167).

Engels e Marx referiam-se ao absolutismo como a era em que a nobreza feudal

compreendeu que a sua dominação chegara ao fim. A dependência pessoal e a associação do

produto com os instrumentos fabris não se desvanecem totalmente; apenas a remuneração do

trabalho, que se tornou renda em dinheiro, ao invés de prestação em espécie. Essa conjuntura

resultou no deslocamento da coerção político-legal em direção à uma cú pula centralizada. Diluiu-

se na aldeia, concentrando-se nacionalmente. A estrutura absolutista constituiu-se em

reagrupamento feudal contra o campesinato, porém determinada pela ascensão de uma burguesia

urbana que, após avanços técnicos e comerciais, alargava-se no sentido das manufaturas pré-

industriais em grande escalonada (Brandalise, 1995). O caráter feudal do absolutismo, entretanto,

permanecia reminiscente e o Estado, com suporte na supremacia social da aristocracia, confinado

aos imperativos da propriedade fundiária. A nobreza confiava o poder à monarquia e permitia o

enriquecimento da burguesia. Esta, continuando a manobrar as massas à sua mercê. A índole

feudal do regime frustrava as suas promessas ao capitalismo:

“Exército, burocracia, diplomacia e dinastia continuaram a ser um complexo feudal fortalecido

que governava o conjunto da máquina de Estado e guiava os seus destinos. O domínio do Estado

absolutista era o da nobreza feudal, na época de transição para o capitalismo. O seu fim

assinalaria a crise do poder de sua classe: o advento das revoluções burguesas e a emergência do

Estado capitalista”. (Andreson, 1985: 41).

A queda da Bastilha (1789) e a promoção da burguesia solidificaram a forma absolutista

de governo, com um chefe de Estado assessorado por um Conselho. Esse colegiado, todavia, era

nomeado pelo próprio príncipe. O poder processava-se pelas oligarquias em bases hereditárias e,

na prática, em mãos de uma só pessoa investida de poderes especiais. A caminhada rumo à

sonhada democracia era lenta. Posteriormente, aclama-se nova forma de governo:

O Liberalismo
4
, que é opositor à noção de absolutismo; mas que estimula a desigualdade

de fato, dando margem a críticas de democratas e de socialistas. Ele

“(...) tomará todo o cuidado para não entregar ao povo o poder de que o povo privou o monarca.

Ele reserva esse poder para uma elite, porque a soberania nacional, de que os liberais fazem

alarde, não é a soberania popular, e o liberalismo não é a democracia...” (Remond, 1984: 32).

A sociedade liberal funda-se no capitalismo e propicia a mobilidade dos bens, que trocam

de mãos no espaço e na escalada social; pois, segundo Poppovic (1975: 114),

4
Liberalismo - conjunto de idéias, princípios, ações e pensamentos filosóficos e políticos ocorridos em um

determinado momento da história européia e americana, manifestado na Idade Moderna. Seu barricentro localiza-se

na área atlântica da Europa como uma hegemonia cultural. Fenô meno histórico ligado à democracia. Segundo o
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“(...) o sopro de renovação que agitou a Europa no século X V III, particularmente em sua segunda

metade, pode ser entendido como resultado do choque entre as mudanças nas condições de vida da

população e a rigidez das instituições políticas, econô micas e religiosas do regime feudal”.

A visão sociológica do Liberalismo opõe-se à sua hermenêutica filosófica: expressa-se em

um grupo como doutrina a se enquadrar nos interesses de uma classe – a burguesa; recruta adeptos

nos profissionais liberais e nos comerciantes, obtendo vantagem do livre desempenho na política

ou na economia, a classe mais instruída e abastada. No entanto, o Liberalismo inclina-se pela

manutenção da desigualdade social: o veto às associações faz parte do jogo dos patrões. É a

máscara do domínio de uma classe, o monopólio do poder pela burguesia capitalista; a doutrina da

classe dominante impingindo os seus interesses e sonegando ao povo o poder que este outorgou ao

monarca. É ambíguo quando investe, simultaneamente, no Antigo Regime e na futura

democracia5.. Visto da direita, parece revolucionário; visto da esquerda, parece conservador

(Ribeiro, 1995) Resiste, entretanto, ao sufrágio universal e, quando este chega, é sinal de que

cedeu lugar à democracia.

1.1 A busca p ela liberd ad e

O desejo libertário que gerencia as ações humanas conduz o ser, desde seus primeiros

passos, à igualdade entre seus semelhantes. Entrementes, esse instinto de independência do

homem amiúde tem sido arranhado por elementos da mesma espécie que, turvados pela ganância e

indiferença ao sentimento alheio, controvertem a ordem natural das coisas. De repente, surge no

horizonte o espectro abominável de um espécimen esdrúxulo que, sem qualquer escrúpulo,

tripudia na coletividade uzurpando-lhe, “ex -officio”,  o que lhe é mais sagrado – a liberdade.

Instalam-se, então, as tiranias. O déspota, por meio de expedientes vis, desumanos introduz no

organismo social o descompasso nas relações entre indivíduos, criando diferenciações de classes

onde uns poucos açambarcam a maior parte da produção comunitária, em detrimento da maioria

(Coradini, 1996). Com o amparo das armas e da força bruta explora, humilha, avilta o seu

semelhante, com o propósito único de possuir mais do que os demais. Isto é a antítese da

democracia, e que tem vigorado nas coletividades humanas com a legitimidade dos que impõem e

a submissão tácita dos que obedecem. Há que se atentar, contudo, sobre as condições precárias

dos que obedecem, forçados pelos que comandam a assim proceder porque lhes é retirada a

capacidade de reação6:

“A igualdade, que torna os homens independentes uns dos outros, faz com que contraiam o hábito

e o gosto de só seguir nas suas ações particulares as suas vontades. Essa independência total, de

que gozam continuadamente perante seus semelhantes e no uso da vida privada, os predispõe a

Dicionário de Política (BOBBIO, Norberto & outros, 1983 : 686), a democracia é uma transição política quantitativa
e o Liberalismo, uma transição política qualitativa.

5
Antigo Regime qualifica o período histórico subordinado às monarquias que prevaleceram desde os primórdios do
séc. XII até a Revolução Francesa.

6 As sociedades funcionam de modo a privilegiar uma minoria astuta, através de expedientes insinuantes que tornam
os dominadores poderosos em razão de propriedades territoriais, empresariais e bancárias. Nesse contexto, o patrão
avilta o empregado, remunerando-o com “salári o de fome”. Faz isso porquanto o contingente dos excluídos é maior
do que a capacidade produtiva da comunidade, e sempre há excedente de mão-de-obra para a barganha.
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considerar com descontentamento toda autoridade e logo lhes sugere a idéia e o amor à liberdade

política. Os homens que vivem nessas épocas marcham, pois, por um plano inclinado natural, que

os encaminha para as instituições livres.” (Tocqueville, 1945: 511).

Deus concebeu o homem como uma fagulha da natureza, tal como os animais e o resto da

Criação, para que todos vivessem em harmonia. Dentro deste princípio, a natureza oferece os

meios de subsistência para todos, em igualdade, e todos podem sobreviver sem necessidade de

subtrair o quinhão do próximo. E assim viveu a humanidade desde tempos imemoriais. Os mais

sensatos procuram associar-se a fim de se fortalecerem nas refregas. Seria a “consciência

política”,  no dizer de Aristóteles7. Pelas demandas entre grupos antagônicos mantém-se a união

dos fracos contra fortes. Não raro, porém, ocorrem dissidências e, ao invés de se ajudarem,

atrapalham-se. Quando dois particulares querem a mesma coisa e aquilo só pode ser desfrutado

por um, eles tendem a se inimizar.

“(...) uma sociedade de fiéis, como na Idade Média, (...)  de proprietários, como em Locke, (...)

de compradores, como em Hobbes, (...) de produtores, como em Marx, (...) de empregados, como

em nossa própria sociedade, (...) de operários, como no socialismo e comunismo, é a liberdade da

sociedade que requer e justifica a limitação da autoridade política. A liberdade situa-se na esfera

do social, e a força e a violência tornam-se monopólio do governo” (Arendt, 1981: 40).

E, na minha opinião, já que o Criador é perfeito, o forte existe para amparar o fraco, jamais

para subjugá-lo, aviltá-lo ou escravizá-lo!

“Não existe sociedade v iável – e, com muito mais razão, legítima – senão a que inscreve no

frontispício de suas instituições o reconhecimento de sua liberdade” (Remond, 1984: 27).

2. A DEMOCR ACIA EM VÁ R IAS INSTÂNCIAS

O termo democracia, como se sabe, procede do grego demokratia, cuja semântica é

“governo do povo”. Os Estados eram pequenas cidades e os cidadãos reuniam -se em praça

pú blica a fim de discutir e deliberar. Hoje, os Estados são maiores e, na impossibilidade de toda a 

população participar, o povo governa por delegação, indicando os seus representantes (Arturi,

1995a). A democracia ateniense foi uma série de conquistas, no decurso de anos. Seu legislador –

Dracon (VII a.C.) – apenas codificou os costumes em voga, os quais eram muito rigorosos
8
. Pela

evolução dos tempos e transformação das sociedades e da economia, Sólon (6 40 a.C.), na

qualidade de arconte de Atenas, anistiou as dívidas e hipotecas, libertando a classe rural da

escravidão. Era um avanço no sentido do equilíbrio social e da igualdade.

Na democracia direta a votação popular cria lei nova ou revoga lei em vigor. Seu

instrumento formal é o “referendum”, onde o povo decide diretamente. Na democracia indireta

7
Aristóteles (384 a.C., em Estagira – 322 a.C., em Calcis en Eubea) — Filósofo macedônio chamado “o Estagirita”,

é uma das mais brilhantes inteligências que o mundo assistiu. Discípulo de Platão, fundou a escola peripatética e

política. Sua filosofia baseava-se no fato de que os conhecimentos provinham dos sentidos. Procurava interpretar a

verdade calcado na sua teoria do silogismo. Na expressão de Marx, “o Hegel do mundo antigo, sábio que

enriqueceu todos os ramos da ciência com inúmeras contribuições”. (Engels, 1945: 111).
8 Daí o termo draconiano para traduzir o que era duro, cruel, como a pena capital e a transformação do devedor

inadimplente em escravo.
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o povo influi no governo, pelo plebiscito, e a manifestação popular ocorre antes da promulgação

da lei. Nesse caso, a vontade do cidadão pode ser revista. No referendum, o povo é soberano: o

Parlamento prepara e aprova a lei, para que o cidadão resolva se lhe convém ou não. Assim, a

vontade popular não pode ser manipulada.

Inumeráveis são as ponderações acerca do que seja democracia. O que se tem, hoje, como

postulado oficial, é o pioneirismo da Grécia Clássica, onde se cultuava, na Polis (Cidade-Estado),

um “arremedo” nesse sentido. Foi um processo longo a caminhada dessa ideologia rompendo

séculos, até nossos dias, presa de sucessivas transformações. Não se pode acalentar aquele

pensamento helênico como o genuíno modelo de democracia. Na Eclésia (assembléia dos

cidadãos), apenas estes tinham a sonhada liberdade inata do ser humano. E cidadãos eram

somente pessoas do sexo masculino, e que não fossem escravas nem metecos9. Uma

discriminação, uma contra-democracia10!

2.1 Modelos diversos de democracia

Democracia, na opinião de Antony Giddens, é a forma de governo que confere aos

cidadãos o direito de formarem associações políticas e de votarem em eleições regulares,

periódicas, secretas, multipartidárias, baseadas no sufrágio universal, em igual liberdade de

consciência, e pelo direito de candidatarem-se a um cargo pú blico.

Na tentativa de fornecer uma explicação mais aguda sobre o que seja democracia,

Giddens, no seu artigo “Para Além da Esquerda e da Direita” (1996), refere -se a diversas

modalidades de regimes democráticos e menciona a democracia liberal (p.p. 12 9 e 130), como o

modelo que estabelece a separação entre o Estado e sociedade civil, onde o indivíduo pode ignorar

a arena política, se assim o desejar, e acrescenta que a manutenção do Estado afastado da

sociedade civil é uma importante contribuição dessa democracia. Eis a sua concepção:

“A teoria política democrática liberal baseia -se na idéia de que deve ser mantida uma separação

rigorosa entre o Estado e a sociedade civil; e o destino do socialismo pareceria ter corroborado

essa tese. O socialismo rompeu esse princípio, como afirma Bobbio, ao tentar democratizar

demais.  Se a maioria dos aspectos da vida não forem mantidos fora do domínio político, o Estado

tende a estender-se até eles, tornando-se uma autocracia.” (Giddens, 1995 : 133).

O que é reforçado por esta sentença de Sartori (198 1: 166):

“(...) foram os economistas Smith, e Ricardo, e os liberais, de modo geral, que demonstraram como

a vida comum prospera e se desenvolve quando e Estado não intervém; que a divisão do trabalho é

o pró prio princípio de organização da vida coletiva. Mostraram, portanto, que a vida coletiva é

estranha ao Estado, isenta das suas leis e do seu direito”.

Examina, também, Giddens, o que chama de democracia dialó g ica (p.130), a qual cria

formas de intercâmbio social e contribui para a reconstrução da solidariedade social. É peça

fundamental da ligação entre autonomia e solidariedade. O potencial da democracia dialógica

9 Meteco era uma expressão jocosa designativa de estranho, exótico, forasteiro, estrangeiro; com o mesmo sentido de
emboaba, que se usou no Brasil colonial, durante o ciclo do ouro, nas Alterosas. Ficou famosa, na nossa história, a
“Guerra dos Emboabas”. O grande gênio Aristóteles era meteco, pois nascera em Estagira, na Macedô nia.
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residiria na difusão da reflexividade social como uma condição das atividades cotidianas e da

persistência do feitio mais amplo de organização coletiva. Pressupõe que o diálogo, no público,

gera um modo de viver em termos de tolerância mútua. O fundamentalismo origina-se na falta de

diálogo entre as partes litigantes. Nessa perspectiva, pode-se dizer que uma das grandes

conquistas do Estado Nacional foi, sem dúvidas, a adoção da diplomacia, que estimula a busca,

exaustiva, do entendimento.

Considera Giddens, igualmente, a democracia deliberativa (p. 130) – uma forma de obter

o acordo sobre programas de ação na arena política, resolvendo os conflitos entre as preferências –

o que deve ocorrer por meio de discussão aberta e espontânea, em busca de um julgamento

consensual. O fundamental é que todos os pontos de vista possam ser escutados a fim de legitimar

o resultado, o que levaria a uma resolução correta. Com isso, tende a atingir deliberações públicas,

além das questões políticas (Baquero, 1998 b).

Como democracia recíproca (p. 137 ), Giddens concebe o exemplo do relacionamento

pai-filho, na figura da autoridade reciprocamente negociada. Este tipo de democracia pode-se

aplicar até, segundo o autor, no caso de um recém-nascido, incapaz desse tipo de comunicação

com seus pais. Neste ponto, todavia, cria-se um paradoxo, porquanto o raciocínio de Giddens

esbarraria numa outra concepção – a da ditadu ra implacável que o nascituro exerce não apenas

nos pais mas, igualmente, em toda a família: é no momento da fome, quando ele chora querendo

mamar – todo mundo larga tudo para lhe satisfazer a vontade! Conforme desenvolve-se esse tipo

de democracia, há implicações significativas para a promoção da democracia emocional (p.137 ) –

a descentralização da vida pessoal – que corresponde a tendências observáveis nos domínios da

vida cotidiana, onde o espírito de renúncia transcende à normalidade existencial, oferecendo bons

motivos para se ter esperanças.

Giddens diz que a democracia dialógica não é uma extensão da democracia liberal. À

medida que avança, porém, assume contornos de intercâmbio social, que podem contribuir para a

formação da solidariedade. Não se trata da proliferação de direitos ou representação de

interesses. Ela se ocupa da promoção de cosmopolitismo cultural e é imprescindível para ligar

autonomia e solidariedade. Não se centra no Estado, mas incide sobre ele. Estimula a

democratização da democracia no âmago do Estado democrático liberal. A democracia

representativa é o governo de grupos distanciados do eleitor comum, dominada por questões de

política partidária.

O cientista político Eduardo Aydos, da UFRGS, idealizou a democracia plebiscitária,

que se expressa pela incidência do instrumento legal plebiscito, pelo qual o próprio cidadão é que

10 Aquele estilo grego de governança encaixa-se mais na forma aristocrática, que é a República dirigida por alguns, do
que na democracia — governo de todos.
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elabora a lei diretamente, à revelia do parlamento, cabendo a este a tarefa de aprovar ou rejeitar a

proposiç ão popular, como forma exeqü ível de democracia plena
11

.

Contestando a teoria de “meios e fins”de Maquiavel, Schumpeter define democracia como

um método político que trata de certo tipo de arrumaç ão institucional, para se chegar a decisões

políticas. Sua teoria democrática estabelece um padrão de “doutrina clássica” estudada em suas

deficiências. Para o autor, a democracia é orientada por decisões irrealistas tomadas pelo povo; o

ponto crucial de sua teoria é a competiçã o dos que tomam as decisões pelo voto popular.

Resumindo: democracia é aquele arranjo institucional na busca de decisões políticas, pelo qual os

indivíduos deliberam envolvidos em luta renh ida pela preferência do eleitorado. E Fuk uyama

(apud Giddens, 1 9 9 5: 1 2 3 ), enfatiza:

“Da América Latina ao Leste Europeu, da U nião S oviética ao Oriente Médio e à Ásia, os governos
fortes fracassaram durante as duas últimas décadas. E embora não tenham, em todos os casos,
cedido lugar a democracias liberais estáveis, a democracia liberal continua sendo a única
aspiração coerente que abrange diferentes regiões e culturas por todo o mundo.

Explicando as razões que tornaram a democracia popular em toda parte, Giddens escora-se

em duas abordagens contrastantes:

• pela visão ortodoxa, a democracia ter-se-ia popularizado mundialmente porque é o

melhor sistema político encontrado até agora;

• pela visão alternativ a, os processos democratizantes entender-se-iam por mudanças

sociais.

Discorrendo sobre esse ponto, Baquero (1998 b) menciona que, na análise ortodoxa a

democracia permitiria a escolha, o que não ocorre com um sistema de partido único. A ortodoxia,

no caso, poderia funcionar como uma teoria niveladora da democracia. Nesse â mbito, a tese do

desabamento do comunismo no Leste Europeu é aplicada para ajudar a explicar aquela catástrofe.

Se o comunismo pecou pelo excesso de autoritarismo e pela sua ineficaz política econô mica, tudo

leva a crer que a “retirada voluntária do poder” totalitário, no Velho Mundo, é fruto da convicção

de que a democracia liberal seria a única fonte legítima de autoridade no mundo moderno. Não

obstante, como observa Giddens (1995: 13 4):

“O descontentamento com as instituições democráticas liberais aumenta ao mesmo tempo, e pelas

mesmas razões, em que essas instituições se tornam generalizadas. As pessoas tornam-se

desiludidas com a “política”porque áreas fundamentais da vida social – algumas das quais essas

pessoas são capazes de dominar reflexivamente – não mais correspondem a quaisquer domínios

acessíveis de autoridade política. E nem o poder de consumo, como supõem os neoliberais, é um

substituto para essa autoridade”.

Em suma, a respeito do argumento de que a democracia popularizou-se junto à

humanidade como o melhor sistema político que já se propô s, eu questiono: ¿será ele o melhor que

se tem a propor? Creio que não, porque deverá haver um sistema melhor do que isto que aí está,

11 Esse instrumento, contudo, ainda é precário porquanto, no paroxismo da sua manifestação, ainda poderá fenecer face

à inconformidade do legislativo despronunciando-o. O que me parece mais democrático seria exatamente o inverso,

com a utilização do referendum, onde o Congresso elabora a lei, a qual será aprovada ou não pelo cidadão.
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onde perambulam esmoleres pelas ruas, crianças sem escolas e onde famílias “vivem” debaixo de

viadutos! A propósito, eis declarações de entrevistados sobre o assunto:

“(...)esse quadro leva o cidadão comum, menos amparado a enveredar pela delinqü ência. Com o
exemplo que vem de cima (...) da impunidade, dos arreglos e das facilidades para alguns e a “mão -
de-ferro”para a maioria, o sujeito, que já está sendo violentado pelo sis tema, resolve “apelar para
a ignorâ ncia...“(Em 1º de maio de 2001, Maria Belém, 56 anos, viúva, aposentada). Entrevista I-9.

“(...) mas não é sempre que estou fazendo dois serviços Às vezes não tem nenhum e, então, não
ganho nada e fico perdendo tempo procurando trabalho” (Em 5 de maio de 2001, João, 33 anos,

casado, pedreiro). Entrevista II-3.

“Na democracia não tem criança que trabalhe em carvoaria, em olaria, em canavial, em salinas.
(...) Exploradas, elas enriquecem os empresários dessas organizações...” (idem). Entrevista II-7.

“(...) tem causado o desespero de alguns que, encurralados em um beco, não encontraram
alternativa a não ser apelando para a violência. Tive colegas que acabaram ingressando para o
mundo do crime” (idem). Entrevista II-12.

“(...) são notórios os casos de fracassos de casamento que não se sustentam sem dinheiro. Quando

a fome entra pela porta o amor sai pela janela! (...) Porque que FHC não se desemprega, dando
exemplo de como se vive sem remuneração?!...” (Em 9 de maio de 2001, Honório, 23 anos,

solteiro, universitário). Entrevista III-11.

2.2 Idéias contraditórias sob re a democracia

Para os neoliberais, o mercado é que democratiza a sociedade. A maioria deles é céptica

quanto à eficácia das instituições democráticas formais, que não conseguem atingir até onde vai o

mercado. Baquero (1998 b) esclarece que para Fuk uy ama a democracia liberal ainda peleja por

“reconhecimento”, não obstante, na era burguesa, ela encarnar, combinada com o capitalismo, o

direito de todo indivíduo ser autônomo e viver com dignidade. Declara, ainda, que a democracia

liberal assinala o “ponto final da evolução ideológica da humanidade e a forma derradeira do

governo humano”. E, no meu entender, será quando o homem, com o apoio da tec nologia e

ungido do espírito de solidariedade, tal qual o filho pródigo, arrependido, de retorno à casa

paterna, voltará ao estado de natureza praticando a máxima do Nazareno: “Não faças ao próximo

o que não gostarás que o próximo te faça”!

Em seu trabalho “A Mão de Ferro da Oligarquia”, Robert Michels assevera que a teoria da

democracia nunca sairá do papel. Baseia sua afirmação na contribuição de autores como Gaetano

Mosca, Pareto, Gladstone, para quem as massas populares, mesmo as mais politizadas, precisam

de algo que lhes indique o caminho a seguir na vida, já que marcham divorciadas das injunções

políticas existenciais. Nesse caso, tais grupamentos, não compreendendo as facetas – para si

intrincadas – do relacionamento social e dos direitos e deveres do cidadão, agarram-se em

sugestões de uma “classe política” para se orientar. Há necessidade, portanto, da prevalência de

uma classe politicamente dominante a reger as coletividades, representada esta pela nobreza, ou

pela aristocracia, burguesia, sindicatos etc. (apud Coradini, 1996).

Independente disso, o certo é que, invariavelmente, existe sempre uma facção na chefia do

Estado, enquanto outras opondo-se em luta para substituir a primeira. As oposições valem-se da

mesma estrutura que se vê no partido ou coligação que detém o governo. Suas energias voltam-se
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inteiramente para solapar os mandatários encastelados, a fim de lhes arrebatar as rédeas do poder

(Coradini, 1996). Ao se apoderar do Estado, não se acanham em deixar os problemas exatamente

como os encontraram. Na realidade, o tempo de que dispõem na gerência da política é exíguo para

enriquecerem (particularmente), não sobrando espaço para cuidarem da coletividade. Processa-se,

daí, somente a substituição da classe dominante por outra idêntica. O povo e a democracia, que

aguardem! E Michels (1958: 89-90) complementa:

“Consideram ainda que os eternos conflitos entre aristocracia e democracia, de que temos notícia

através da história, não passam de conflitos entre uma minoria antecedente, defendendo sua

predominância, e uma nova e ambiciosa minoria, interessada na conquista do poder, desejando ou

bem se fundir com a primeira ou então destronar e substituí-la”.

Em 1789, com o auxílio do povo a burguesia francesa assumiu o poder para, logo após, colocar o

Exército contra ele. Ela montou um esquema de dominação tão rígido que os próprios socialistas

revolucionários não acreditam na possibilidade, ainda que remota, da verdadeira democracia ser implantada.

No entender de Michels, o destino da democracia é brilhar apenas no papel. Estavam convencidos de que

para a massa de assalariados, sob o peso do jugo econô mico dos proprietários, mesmo os apregoados

sistemas eleitorais mais livres seria somente ilusão.

“Quem diz poder, diz dominação, e toda dominação pressupõe a existência de uma massa

dominada”. (Bakunin, apud Michels, 1958: 93).

Proudhon (apud Michels, 1958: 94).reitera a colocação de Bakunin, emprestando realce ao

desenvolvimento da matéria aqui explicitada:

“A república, que se nos apr esenta como a mais elevada forma de democracia burguesa, é

permeada a um extremo grau pelo tacanho e fanático espírito autoritário, que acredita tudo poder

ousar impunemente, estando sempre pronto a justificar seus atos despóticos sob o conveniente

pretexto de que são perpetrados em benefício da república e do interesse geral”
12

.

A classe dominante, não importa a espécie de regime ou administração, está sempre na

“crista da onda” remanejando um processo endêmico de autoritarismo, que é modelado segundo

suas conveniências, mesmo que, para tanto, precise interferir no tecido social

“Os fenô menos sociológicos (...) oferecem numerosos pontos vulneráveis aos oponentes científicos

da democracia. Tais fenô menos parecem provar categoricamente que a sociedade não pode existir

sem uma classe ou ‘política’ ou ‘dominante’, e que a classe dirigente, embora estejam seus

elementos sujeitos a freqü entes renovações parciais, constitui o único fator de eficácia

suficientemente durável em toda a história do desenvolvimento humano. (Michels, 1958: 102).

Assim, o Estado é a organização de uma minoria que impõe uma ordem legal para todo o

organismo social, que é o resultado das exigências da dominação e exploração da massa de

subjugados, praticadas por uma minoria dirigente, que jamais representaria a maioria (Coradini,

1996). Essa ideologia aproxima-se ao postulado de Mommsen, pelo qual a democracia destrói-se

a si mesma, paulatinamente. Já Weber (1968: 9), considera que

“(...) a dominação é um dos mais importantes elementos da ação comunitária. (...) Todas as

esferas dessa ação são, sem exceção, profundamente influenciadas pelas formas de dominação.

Esta e a forma em que se exerce são, em numerosos casos, o único modo de se converter uma ação

comunitária amorfa em associação racional”.

12 O instituto de “medida provisória” da democracia brasileira é uma réplica sofisticada desse expediente torpe, com a

agravante de se poder reeditá-la indefinidamente.
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Esta sentença de Weber complementa-se com o pensamento de Bourdieu, quando diz:

“As tomadas de posição ideológica dos dominantes são estratégias de reprodução que tendem a

reforçar dentro da classe e fora da classe a crença na legitimidade da dominação da classe.

(Bordieu,.1975: 11).

O “termômetro” para se aferir a incidência maior ou menor da democracia em uma sociedade é,

precisamente, a forma da partilha da sua produção comunitária. Uma sociedade com desequilíbrios

acentuados na distribuição da renda, como é o caso das populações dos chamados países em

desenvolvimento, nos quais uma elite burguesa abiscoita mais de 70% dos frutos do trabalho coletivo,

ficando o restante da nação (cerca de 85% do contingente populacional!) com as migalhas que sobram, não

tem o direito de se arvorar em democrata. Sem poder econômico, o “cidadão marginal”não dispõe de meios

para competir no seio social, perdendo as chances de educar seus filhos, obter emprego categorizado, e de

desfrutar uma vida saudável com a família. Ao olhar para cima e ver o burguês privilegiado exercendo

livremente a sua dominância peculiar, sente que não é igual àquele em função das oportunidades que lhe

foram sendo retiradas durante a infância e a juventude. Então entra em desespero, não raro apelando para a

violência
13

.

“Os 20% mais ricos do mundo têm renda 7 4 vezes maior que os 20% mais pob res” (Lafis, 2000:

62 – xerox nos anexos).

“A compatibilidade de autonomia tem que ser explorada (...) incluindo: segurança pessoal; bem -

estar físico e psíquico; oportunidade de tornar-se membro ativo da comunidade; segurança de

identidade cultural, capacidade de ingressar em associações cívicas; capacidade de influenciar a

agenda econômica; capacidade de participar no debate político e na política eleitoral; e

capacidade de agir sem tornar-se vulnerável à força e violência física”. (Held, 1994: 73).

A produção e distribuição assimétrica de oportunidades de vida é que limitam e corroem

as possibilidades de participação das populações periféricas. O conceito de democracia origina-se

da sua força e significado, contrastando com o raciocínio de autonomia; ou seja, a idéia de que os

componentes de uma coletividade política referendariam, em definitivo, a forma da sua sociedade

politicamente organizada. A atração do Estado reside, em suma, na promessa de uma comunidade

política que seja governada por uma estrutura justa – que é, em princípio, igualmente limite e

possibilidade para todos os seus membros.

2.3 A democracia participativa

Carole Pateman, no seu estudo sobre “Participação Teórica e Democrática”, assevera que

não há democracia se não houver participação. “¿Mas, qual o lugar da participação?” – indaga

ela. Pela ortodoxia (teoria democrática mais aceita entre os chamados “teóricos c lássicos”

13 Virgulino Ferreira da Silva — o legendário “Lampião” e famigerado “Rei do Cangaço” — até os 17 anos de idade
era um pacato artesão sertanejo de Serra Talhada, PE, quando o destino pregou-lhe uma peça inopinada: um policial

da localidade assassinou o seu pai a mando de um “coronel” do sertão e o caso foi esquecido, por injunção política,

na burocracia oficial. Revoltado, ingressou em um dos inúmeros bandos de jagunços que infestavam o Nordeste,

àquela época, a fim de fazer justiça com as próprias mãos, já que o poder dominante negava-lhe aquele direito.

Conheci em Fernando de Noronha, em 1949, um certo Sr. “Sexta -feira” — ex-cangaceiro — que me relatou

inúmeras facetas acerca do cangaço, onde o motivo principal que tangia os jovens a ingressar na criminalidade eram

parecidos. Por outro lado, quem era molestado pelos bandos foras-da-lei, ingressavam nas “volantes”(perseguidores

policiais) para se vingarem dos cangaceiros formando, assim, um círculo vicioso perpétuo. O advento dos

quilombos subordinou-se a essa mesma realidade.
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contemporâneos) o conceito de participação é temerário, pelo risco da injunção plena e

desordenada do povo em política. O receio desses teóricos é de que a plebe ignara, sendo volúvel

e inconseqüente, susceptível de inconstância na conduta, disposta, a qualquer momento, a

oscilações incontroláveis, poderia acarretar instabilidade no sistema político. No entender de tais

estudiosos só há, na atualidade, duas formas de governo: democrático e totalitário. A participação

direta do cidadão comum nos atos do governo, na dita democracia participativa, culminaria em

vulnerabilidade e, um simples cochilo poderia transformar a democracia em ditadura.

Para Mosca, a permanência de uma elite à testa do governo é condição “sine qua non” –

garantia de segurança. Essa elite, porém, deve refletir a imagem da comunidade, numa postura

representativa, por meio do voto em sufrágio direto (apud Baquero, 1998 b). Michels, por seu

turno, preconiza a necessidade de uma escolha entre organização e democracia (somente uma

delas) pois, embora a democracia, utilizando o máximo de participação popular, ainda seja o ideal,

a própria Ciência Social parece pôr em dúvida a prática desse postulado. A opinião de Pateman

(1992: 11) tem outra conotação:

“Entretanto, por volta da me tade do século, muitas pessoas achavam que o ideal estava sendo

questionado. A democracia, de qualquer forma, ainda era o ideal; o que se tornara suspeita era a

ênfase na participação e, com ela, a formulação clássica de teoria democrática”.

Assim como Mosca, Schumpeter não contempla a participação direta do povo na política:

“[A massa eleitoral é incapaz de outra coisa que não seja um estouro da boiada], diz Schumpeter (p.

283), por isso seus líderes precisam ser ativos, possuir iniciativa e decisão, e a competição entre

os líderes pelos votos constitui o elemento democrático característico nesse método político”.

(Pateman, 1992: 14).

E Pateman menciona o raciocínio de Schumpeter com a sentença seguinte, cujo desfecho é

a sonegação sumária e definitiva à participação do grosso da sociedade nos feitos políticos:

“Mesmo admitindo a liberdade em princípio, Schumpeter pensava que, na verdade, era necessária

uma classe política ou dominante para fornecer candidatos à liderança”. (Pateman, 1992: 13).

Como se nota, há sempre uma resistência contumaz contra o primado da democracia plena,

que favoreça a todos em igualdade de condições. A ideologia corrente é de que o povo não merece

a liberdade democrática; tem de ser um ludíbrio da vontade imperial, capacho de uma minoria

atroz e indiferente.

Pateman atribui o colapso da República de Weimar às altas taxas de participação das

massas. Naquele caso, todavia, o povo seguia orientação fascista, forçado por intimidação

policialesca; não se tratava, portanto, de voluntarismo democrático
14

. Comenta igualmente,

Pateman, o fato da grande maioria das populações estar permanentemente apática ao desenrolar

dos acontecimentos políticos.

No Brasil, essa característica popular não é muito diferente. Malgrado a obrigatoriedade

de se votar, as pesquisas demonstram que a abstinência de grande parte do eleitorado tem sido uma

14 O drama de Canudos, no sertão baiano, em 18 97, foi uma experiência com conotação semelhante. Ali, os romeiros,

ignorantes, fanatizados pelo carisma de Antônio Conselheiro, resistiram até o total morticínio. Tal como na

República de Weimar, que redundou no esfacelamento do III Reich, a participação popular em Canudos também

revestiu-se de uma patologia crônica, onde a loucura era a tônica dominante.
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constante de alheiamento do povo aos processos políticos. Corroborando essa premissa, é notório

o índice acentuado de votos nulos nas nossas eleições, que já se incorporou ao senso comum, dada

a enxurrada de informações veiculadas pelos órgãos da imprensa. Esse retraimento do eleitor

justifica-se, por um lado, a sua ignorância (analfabeto ou pouco instruído) mas, por outro lado,

mostra o desinteresse e a desilusão flagrantes do cidadão diante da imoralidade e inércia da

política nacional.

Os resultados de pesquisas de opinião têm servido para confirmar essa realidade em

relação à política, como atestam diferentes estudos que têm se dedicado ao exame do

comportamento político-eleitoral (Prá & Baquero, 1998). A despeito da repugnância da população

pelo desenrolar da política tradicional, a participação pessoal nos feitos administrativos públicos

atrai o interesse do cidadão, o que denota a pesquisa do NU PERGS, realizada em 1993, matéria da

lavra do Prof. Marcello Baquero, onde o quesito “q uanta influência V. acha q ue as pessoas

deveriam ter nas decisões do governo?”, obteve o resultado infra:

65% dos entrevistados acharam que muita gente deveria opinar nos atos do governo;

30% acharam que algumas pessoas deveriam participar, e apenas

4% julgaram que ao povo nã o cabe esse direito.

Não obstante ter sido o contingente argüido composto por adolescentes, acredito ser este o

sentimento do povo, de uma maneira geral, haja vista o sucesso que vem alcançando o chamado

“Orçamento Participativo”da administração municipal portoalegrense. Exigências de um controle

participativo sobre os órgãos públicos, bem assim gestões para a sua institucionalização, é o

imperativo obrigatório. Por elas a população, no afã de soluções imediatas no que tange ao

crescimento das atividades políticas, às iniciativas do cidadão e aos novos movimentos em que se

busque a diversidade social, não convencionais, adquire sensibilidade pública frente aos abusos do

Executivo, e investe contra as instituições precárias.

Fazendo a apologia do ostracismo15 como fórmula niveladora da democracia, Aydos

preconiza a introdução de um esquema que iniba o governante a praticar incongruências políticas.

O objetivo dessa prática seria minimizar a tendência de irresponsabilidade que seduz o detentor do

poder. Todavia, essa medida só encontraria guarida no sistema presidencialista, porquanto o

parlamentarismo já dispõe de instrumental adequado – a substituição do gabinete, com o

banimento do chefe de governo, preservando-se o chefe de Estado. Assim,

“(...) a forma mais radical e contundente de atribuição positiva de responsabilidade política numa

democracia foi a institucionalização do ostracismo. Instrumento de legítima defesa da cidadania,

contra a apropriação indébita do poder social, este instituto apresenta duas características que o

distinguem do mero reconhecimento do direito de resistência da cidadania e da justificação da

violência, no golpe de Estado ou no tiranicídio” (Aydos, 1995a: 44).

Por meio de uma engenharia institucional, o ostracismo de Aydos seria uma espécie de

voto de desconfiança presidencialista.

15 Originário da Grécia Antiga, o ostracismo era uma condenação por crime político, pela qual o cidadão ateniense era

desterrado por dez anos. O nome dos acusados era escrito numa concha de ostra, daí a sua denominação usual.
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Como se percebe, não há uma conceituação homogênea acerca de democracia, senão que

cada facção tem a sua verdade sobre a matéria. E, pelas evidências existenciais, a verdade tem

atropelado a História. Ela tem assumido variadas formas conforme a época em que os fatos

ocorrem, e de acordo com as concepções e comportamentos dos atores envolvidos.

3. O B RASIL DEMOCRÁ TICO E DE EX CEÇ Ã O: PATRIMONIALISMO,
PATERNALISMO, CORPORATIVISMO E CLIENTELISMO

A democracia brasileira, aos solavancos, demorou a se firmar. Em verdade, ainda luta

para sobreviver, causticada pelo rescaldo de resíduos dos desmandos políticos porque passamos,

haja vista os dois golpes de Estado nas nossas repúblicas incipientes. Se se considerar Estado

democrático aquele que se utiliza de eleições populares, temos democracia, no Brasil, há mais de

200 anos. Realmente, desde o período colonial que existe eleição (indireta) para as câmaras

municipais. O processo era complicadíssimo: o povo reunia-se na paróquia, nomeava

compromissários que, por sua vez, designavam os eleitores de paróquia. Estes, na sede da

comarca, escolhiam os eleitores de comarca que, na capital da província, deveriam eleger os

deputados. Tais parlamentares representavam o Brasil nas Cortes Constituintes de Portugual

(Kinzo, 1980: 5 1, e Liedke Filho, 2001).

O sistema político brasileiro – colonial, monárquico ou republicano – caracteriza-se por

simbioses: traços de instituições e “práxis liberal” coexistindo com o seu autoritarismo secular;

partidos híbridos, tanto na “democracia coroada”como na “populista”; confronto entre “estamento

burocrático” e a “soberani a patrimonialista” tradicionais, no limiar do “patronato político”;

colocação do eixo central na sociedade essencialmente agrária. (Marenco, 1996). Até o século

XIX, face a prevalência das armas que amparam o Império, a ideologia oligárquica rural, sem

condições para estabelecer um poder conservador seduzindo os militares, engendra artifícios para

subir pelo voto. É patente a dinâmica com associação do patrimonialismo, do paternalismo, do

corporativismo e do clientelismo16.

16
Patrimonialismo — Pela própria etmologia do termo, é a inserção da idéia do poder que relaciona-se com a
incidência do patrimônio material. O dono da terra, em torno do qual gravitam os peões, arrendatários, parceiros,
meeiros, etc., pessoas cuja subsistência depende diretamente daquele senhor, é portador “ex -officio” do poder
político sobre os outros. Sua vontade é lei naquele território (Guimarães & outros, 1965 : 24 97). Era o que
acontecia com os latifundiários das zonas cafeeira e açucareira, no oeste paulista e nordeste do País; os fazendeiros
da pecuária leiteira e de corte, do Triângulo Mineiro e dos pampas gaúchos; bem assim com os seringalistas do
Amazonas e Acre. Tais personagens compunham as chamadas olig arquias que, sob da política eleitoral,
dominavam seus redutos com o célebre voto a cabresto.

Paternalismo — Tendência a disfarçar o autoritarismo sob forma de proteção ao estilo patriarcal. Política social
unilateral em que o cidadão tira proveito pessoal não por merecimento, senão pelo beneplácito da autoridade
(Bobbio, 1983: 908). Estudiosos de nomeada, dentre os quais Alexis de Tocqueville, julgavam que o advento da
democracia liquidasse o Estado paternal. Ledo engano. Em seu livro “Democracia n a América”, ele registra como
uma ameaça mais perigosa a prevalência do Paternalismo no seio das democracias modernas, agora mais sofisticado
e insinuante. Está claro que, nessa desordem, desenvolve-se uma discriminação desenfreada, quando as benesses
transformam-se em engodo.
Corporativismo — Organização de grupos de interesses, isolados, em defesa de reivindicações para aquela
coletividade, seja na área profissional, ideológica, social, econômica, política ou desportiva e qualquer outra
atividade. É o caso dos panificadores que se unem para aumentar o preço do pão, ou os postos de combustíveis, etc.,
etc. Desse jogo de interesses poderão advir coesões e cisões, nas quais um sujeito que é partidário em uma linha
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3.1 O liberalismo brasileiro

Na Repú blica Velha assistimos a uma condenação explícita do liberalismo político entre

os que se opunham à ordem política estabelecida. Emergia uma representação ideal de como a

sociedade deveria ser organizada, claramente alternativa ao sistema político mencionado (Reis,

1988b: 193). O liberalismo brasileiro não evolui para uma dimensão mais democratizante porque

não se produz aqui uma cultura política de incremento à mobilização eleitoral: convivência do

padrão militar com o liberal, defasagem entre a conservação do Estado e a herança patrimonialista

fortemente centralizada. Elites homogêneas de grande coesão, com mentalidade forjada em

Coimbra, contrastando com os vizinhos hispânicos de têmpera fragmentária, devido às

universidades locais distanciadas da metrópole. A monarquia constitucional inaugurada com a

Carta de 1824, oferece ao imperador o direito de veto (Trindade, 1958: 58-59). Com a abolição, o

novo regime beneficia-se dos efeitos modernizantes, que se dinamiza com o advento do trabalho

imigrante, não obstante a dominação oligárquica. A aferição entre o centro político e a sua

periferia é feita, desde 1831, pela Guarda Nacional que, como “milícia de cidadãos”, favorece a

cooperação das classes privilegiadas para sustentar o patrimonialismo (Trindade, 1958: 6 2). Em

1837, criam-se os primeiros partidos: Conservador e Liberal; o primeiro, centralizador dos

estamentos e poder moderado. O segundo (baluarte da descentralização), reú ne proprietários de

SP, MG e RS. Incessantes trocas no governo, com ministros ex-detendores de cargos pú blicos, o

que denota o patrimonialismo. Cai a Regência (1840) e inicia-se o Segundo Império, indo até

1889, com a Repú blica. O regime, parlamentarista de efeito pendular. Eleitores, apenas homens

alfabetizados, de 25 anos, com renda de duzentos mil reis17. A maioria das candidaturas

provincianas era ú nica, numa aclamação artificial (Liedke Filho, 2001). Tônica do período: lutas

entre liberais exaltados (oposição) e moderados (poder), e crises nos setores exportador, financeiro

e alfandegário. Mesmo assim, o regime direciona-se para a democracia. No Império, as

províncias eram subservientes, como se estivessem em permanente estado de intervenção. O

Estado não era a síntese da sociedade, mas a classe dominante, fruto dele. Esta, preocupando-se

com um sistema estável que lhe permitisse exercer sobre a sociedade a sua autonomia. Para tanto,

reivindicatória, por exemplo, estar em antagonismo com um parceiro em outra facção de luta por outras
reivindicações. Seria o caso de um gremista e um colorado que, na qualidade de bancários, atuassem separados na
área desportiva e serem aliados nas reivindicações profissionais. No campo político, graças à solidariedade e às
fórmulas de colaboração que daí derivam, o modelo corporativo pode apresentar-se como contraproposta ao modelo
sindical, atuando na gestão do conflito subjacente à sociedade industrializada, transformando-se em uma eventual
relação de força entre trabalho e lucro. Nessa área, o modelo corporativo apresenta-se como protótipo representativo
democrático. Preconiza a realização de uma democracia orgânica, onde o indivíduo não terá valor como entidade
numérica, mas como portador de interesses precisos e identificáveis.
Clientelismo vem da clientela romana – relação de dependência econômica e/ou política entre um indivíduo de
“status” elevado que protege seus clientes, que lhe retribuem por inú meros modos de subserviência. Hoje em dia, o
clientelismo gerencia relações políticas, profissionais, que oferecem, em troca da legitimação e apoio eleitoral, toda
sorte de ajuda pú blica de que dispõe (cargos, financiamentos, autorizações, recomendações, etc.), numa rede de
fidelidades pessoais que passa pelo uso dos recursos estatais ou civis autônomos (Bobbio, 1983: 177). É o caso das
empreiteiras que financiam campanhas eleitorais, e que “vencem”licitações com “cartas marcadas”.

17 Uma réplica da Eclésia da Pólis ateniense (berço da “democracia”!), onde somente tinham acesso os denominados
cidadãos (varões gregos não-escravos), e de onde eram alijadas as mulheres.
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barganha com o Estado trocas de interesses mútuos, tal como apoio político com o domínio de

“currais eleitorais” 18.

A coreografia da I República “democrática”, com base parlamentar ministrada pelos

resquícios do conservadorismo e do liberalismo mas que, no fundo, pouco tinha de diferente a não

ser os grupos oligárquicos atuantes a cada momento. A produção industrial dos oponentes da

República da Espada orienta-se por princípios ideológicos que conceituam e legitimam a

autoridade do Estado como tutela da sociedade (Lamounier, 1977: 345-374); projeto autoritário

que incorpora “Ideologia de Estado”, contrastando -a com a ideologia de mercado do liberalismo

clássico. Os 41 anos que vão da Proclamação da República até a Revolução de 30 – República

Velha – caracterizam-se por um processo inacabado de construção do Estado; por ciclos de

contração e espichamento político; partidos nacionais heterogêneos, sob ordens de barões e

coronéis, na base do clientelismo; províncias inadimplentes, com poder público subordinado aos

interesses oligárquicos, e iniciativa privada operando com recursos do governo (Reis, 1982: 197).

A economia, calcada na produção cafeeira, de domínio da oligarquia rural, que se vale da semi-

servidão, visando cercear a mobilidade do trabalhador. Estimula-se a agro-exportação em prol dos

proprietários rurais, cujos interesses de politizar a economia confere ao Estado uma posição

estratégica que marca a sua hegemonia frente a interesses sociais e à precariedade do modelo

político. A política  d os g overna d ores robustece o poder de barganha do governo Central. O

mercado mundial marca a identidade nacional; e, no âmbito doméstico, o papel do mercado é

minimizado. A expansão do emprego público explica-se mais pelo clientelismo do que pela

eficiência administrativa do Estado (Reis, 1982: 203). O Exército, com baixo prestígio, malgrado

o êxito da queda da monarquia, é submisso aos anseios da classe dominante. Esta, liderada pelos

barões do café, pressiona o governo para financiar a mão-de-obra imigrante e a absorção da safra

excedente para manter os preços em alta. Patrimonialismo e corporativismo estimulam privilégios

contratuais; capital politicamente orientado; autoridade gerida de modo patriarcal (coronelismo),

subordinada aos estamentos. Os partidos de âmbito nacional são fracos; os regionais fortes; porém

só em MG, SP e RS. As outras unidades federativas, títeres do governo Central (Marenco, 1996).

Na década de 1910/20 advém a política “café -com-leite”, com revezamento de candidatos

à Presidência oriundos de SP e MG: uma gestão de um e de outro, respectivamente, que perdura

até 1930. O prelúdio das pressões democratizantes ocorrem já na década de 1920, com a crise da

República Velha, que naufraga no centro das suas próprias contradições. A dominação oligárquica

recrudesce, entretanto, com a implantação do federalismo republicano, retardando essa demanda.

O Estado atuara como avalista da coalizão de poder que acomodava as elites agrárias tradicionais e

18 Este quadro espelha, com nitidez, a sistemática política corriqueira em nossa Terra de entendimentos na base do

“troca -troca” e do “toma lá e dá cá”, que norteiam a governabilidade nacional. Agora mesmo FHC abri u os cofres

da Caixa Econô mica, na ordem de 38 milhões (dinheiro do Fundo de Garantia dos trabalhadores!), para “amaciar”os

ânimos de 25 deputados a fim de que eles retirassem as suas assinaturas do requerimento de instalação da CPI da

Corrupção. Este fato revela, 1º ) o caráter pusilânime do nosso político, que não possui escrúpulo, firmeza e

dignidade; 2º ) a perfídia, o subterfúgio e a insolência do Presidente em se valer de artifícios imorais para se eximir

da responsabilidade no lamaçal em que mergulha o seu governo.
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o setor industrial despontante. Seu poder derivava da continuidade das relações sociais de

produção no campo, que mantinha a força de trabalho fora do âmbito político (Reis, 1988: 196 ). A

“praxis liberal”da I República segue um esquema cuja lógica oligárquica difere da monarquia. No

alto da verticalidade, o Presidente exerce o poder executivo em consonância com os governadores,

atrelados ao coronelismo. Há uma polarização SP-RS x MG e a pulverização de interesses

nacionais. A diplomação dos eleitos, sob o crivo da CUP (com poder de veto!), propicia a

continuidade da corrente governamental. Os magistrados emergem das elites rurais e, assim, estas

situam-se bem nas demandas jurídicas.

O liberalismo, no Brasil, traduziu-se pelo mercado agro-exportador. No Império, tendo

como base a produção cafeeira do vale do Paraíba, liderada pela aristocracia rural de origem

lusitana do RJ e de SP, sustentada pelos escravos. Com a transformação do eixo produtor de café

para o oeste de SP e a mão-de-obra imigrante, o comando da produção passou para uma oligarquia

mais evoluída. As relações eram paternalistas, com trocas de favores e interesses dos produtores

com o Estado (Liedke, 2001).

3.2 O Tenentismo e a Revoluçã o
19

 d e 30

A herança estrutural patrimonialista do colonizador português, que estimula a política

clientelista ou populista tem sido, no Brasil, um estorvo ao funcionamento pleno dos partidos, que

se sentem manietados pelo peso funcional da organização burocrática estatal, frente às decisões do

Executivo. Essa premissa conduz os partidos a operarem de modo disperso, sem legitimidade,

desvirtuando-se-lhe o papel como instituição política. A partir da metodologia lusitana, tem lugar

uma expansão considerável do centro burocrático que, de qualquer forma, era principalmente uma

afirmação simbólica da ordem pública uma vez que, na prática, a população continuava a prestar

sua lealdade básica aos detentores privados do poder – os proprietários rurais (Carvalho, 1980:

191).

Os anos 20 marcaram-se por contestações de grupos militares descontentes com a política.

Com os levantes de 5 de julho de 1922 – “os 18  d o forte; SP (1924), e a Coluna Prestes (1925-

27 ), reivindicavam um governo tecnocrático, autoritário, nacionalista e desenvolvimentista.

Queriam livrar o Brasil da velha herança colonial de Nação apenas exportadora de matérias-primas

e dominada por senhores rurais. Certo grupo de oficiais, guiados pela doutrinação da Academia

Militar de Agulhas Negras, convencera-se da superioridade dos recursos da autoridade sobre a

solidariedade para promover o programa “científico do Estado nacional”(Schultz, 197 4: 235 -258).

Variados estilos de escaramuças, que obrigaram Arthur Bernardes a manter todo o seu governo

(1922-26 ) sob o estado de sítio, culminaram com os integrantes da Coluna Prestes internando-se na

Bolívia (1927 ). Três anos depois, e estariam todos na linha de frente da Revolução de 30.

19 Há um contingente expressivo de estudiosos afirmando que o movimento de 30, ao invés de revoluçã o foi, em

verdade, um golpe militar.
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A dinâmica da Revolução de 3 0 teve suporte no corporativismo, buscando suprimir a

intermediação tradicional dos governadores; primeiro, com interventores oriundos do “tenentismo”

e, após o golpe de 3 7 , com interventores civis. Na outra ponta, os empresários – elite ativa na

montagem e funcionamento da nova estrutura – preocupados com mudanças na legislação

trabalhista que se esboçavam, manobravam em seu proveito (Gertz, 1995). Com o Estado Novo a

democracia brasileira malogrou por completo.

3.3 Primeira “redemocratizaçã o” da república b rasileira

Em janeiro de 1945, o I Congresso Brasileiro de Escritores conclama por anistia e uma

Assembléia Constituinte. José Américo de Almeida, no Jornal Correio da Manhã, condena a

ditadura, rompendo-se o Bloqueio da Censura. Pressionado, Getúlio convoca eleições diretas para

0 2/12/1945. Decretara anistia geral, em 18 /0 4/1945, para todos os presos políticos. Organizam-

se, daí, novos partidos: PSD e PTB, instituídos pelo beneplácito governamental, e outros tantos, de

fraquíssima expressão eleitoral. Clientelismo, coronelismo, patronato incidem quase

exclusivamente a partir de condições sócio-econômicas, sem ligação com a estrutura político-

institucional. Os partidos, sindicatos e associações são puras adaptações às circunstâncias e não

uma parte do processo de identificação de interesses. Em junho de 45, Vargas contra-ataca

propondo a “Lei Malaia” ou “Antitruste”, de caráter nacionalista e anti-imperialista. Getúlio

tentava cooptar os trabalhadores e os comunistas para seu lado, pois as oposições haviam-se unido

pela redemocratização, sem Getúlio! O movimento q ueremista ganha força quando, em agosto de

45, lança o grito “Constituinte com Getúlio!” Em 27  de outubro, um comício pró -getulista é

proibido pelo Chefe de Polícia do Distrito Federal. Vargas o substitui pelo seu irmão Benjamim.

Góes Monteiro e Gaspar Dutra (respectivamente Chefe do Estado Maior das Forças Armadas e

Ministro da Guerra), não tolerando tal indicação, depõem Getúlio no dia 29 de outubro, entregando

o governo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal – José Linhares – que governou de 29 de

outubro de 1945 até 3 1 de janeiro de 1946 . A queda do Estado Novo trouxe de volta os direitos e

garantias individuais, o que permitiu a reativação da vida política e uma maior expressão da

vontade popular. Por isso, o período de 1945/6 4 ficou conhecido como o de “redemocratizaçã o” .

3.4 A nova fisionomia política do País

Recrudesceu o pluripartidarismo. A abertura democrática passou para confrontação

drástica entre classes sociais, com o Estado Novo constituindo-se em um fator da nova estrutura

que se formava. A mudança foi apenas político-institucional, pois a própria elite que compunha o

autoritarismo deposto continuou no governo. Sob a sua jurisdição promoveram-se as primeiras

eleições nacionais e a produção da Carta Constitucional, deixando-se praticamente intacto o

arcabouço da tirania postergada. A maciça equipe de responsáveis pela ordenação política estava

incólume – e o que mais impressiona – os mesmos elementos que, no regime decaído, valeram-se

do arbítrio para resolver os problemas que o país enfrentava. A nova Carta, todavia, num rasgo de
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abnegação democrática, conferiu voto às mulheres, até então discriminadas. Porém os analfabetos

continuaram alijados (Trindade, 19 58 : 61).

A primeira eleição da II República (dez 45) – sufragando Eurico Gaspar Dutra para a

Presidência – abrangeu os níveis federal, estadual e municipal: prefeitos, governadores, deputados,

senadores, vereadores, e Presidente da República20. Os congressistas são investidos de

constituintes a fim de redigirem nova Carta. Os legisladores votaram uma Constituição de caráter

liberal, mas que deveria conviver com instrumentos criados pelo Estado Novo, entre os quais a

estrutura sindical de corte vertical e corporativista. O esquema partidário, formou-se por fatores

conjunturais pelo radicalismo pró ou anti-Vargas, e não por clivagem sócio-econômica, resultando

dali injunções regionais fundamentais para o funcionamento dos partidos. As probabilidades de

um partido utilizar-se do clientelismo, tem a ver com a maneira como a liderança estabelece suas

ligações com as bases populares. Os partidos das elites estarão em posição privilegiada por se

valerem de recursos estatais, de modo a conseguir uma base popular (Noll, 19 9 9 ).

A representação dos interesses econômicos de S P dava-se por meio da articulação direta

com os organismos burocráticos-estatais. Esta, uma das respostas para o pequeno “investimento”

na ativação partidária para o desempenho daquelas funções junto ao poder federal. O voto urbano

tornou-se insuficiente para eleger o Presidente da República, mas ele podia tornar os sufrágios a se

inclinarem em prol de uma das facções. A coligação PS D-PTB juntou o coronelismo rural com o

populismo urbano, levando vantagem nos pleitos presidenciais e assegurando a maioria das

cadeiras no Congresso. A Nação já respirava ares democráticos.

3.5 Varg as e a d emocracia

Aclamado que fora, em 19 50, e procurando retomar suas antigas linhas nacionalista e

intervencionista, Varg as volta-se para a petroquímica, siderurgia, transporte, energia e técnicas

agrícolas. Com o nacionalismo econômico que o caracterizava e escudado pelo slogan o petróleo

é nosso, criou aquela que seria a sua maior obra – a Petrobrás. Instituía-se, com isso, o

monopólio estatal na exploração e refino do petróleo no Brasil (19 53). A oposição acusava o

Ministro do Trabalho – João Goulart – de tramar um motim para a implantação de uma “república

sindicalista”, como também não aceitava o aumento de 100% no salá rio mínimo decretado por ele.

Pressionado pelas forças armadas, no “Memorial d os Coronéis”, Goulart é demitido do Ministério

em meados de 19 54 (Gertz, 19 9 5).

Em 5 de agosto de 19 54, ocorre o atentado da Rua Toneleros, RJ, onde Carlos Lacerda –

deputado udenista e dono da Tribuna da Imprensa (inimigo de Vargas) – escapa de uma tentativa

de assassinato. Em seu lugar morre o Major Aviador Rubens Vaz (FAB), que o acompanhava,

20 Tive oportunidade, naquela ocasião, de assistir a vários comícios — o recurso de comunicação política mais eficiente
na época — e verificar a euforia do povo por poder participar das manifestações. Durante o dia, eu trabalhava na
Rabber Development Corporation e, posteriormente, na Panair do Brasil. À noite, estudava. Nesses três ambientes a
descontração era contagiante. Havíamos saído, à recém, da conflagração mundial, o que tornava duplo o
contentamento popular.
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desencadeando-se, ali, forte reação da oposição e da Força Aérea contra o governo de Getúlio.

Constatou-se que os envolvidos estavam ligados ao chefe da guarda pessoal do Presidente –

Gregório Fortunato. Às pressões da oposição juntaram-se as exigências militares da Aeronáutica e

Marinha, que queriam a renúncia de Vargas: ”Manifesto  d o s Generais” (22/08/19 54). Acuado

em um beco, Getúlio suicida-se no dia 24 de agosto de 19 54. Sua atitude traumatizou a Nação,

sufocando a ameaça de golpe que estava sendo articulado.

Assume a Presidência Café Filho, ligado aos conservadores. O seu afastamento

(08/11/19 55) alegando doença21, leva ao cargo o Presidente da Câmara – Carlos Luz – pessedista

mas desafeto de Juscelino (recém eleito em um pleito popular). Suspeitando da ameaça de revolta,

o então Ministro da Guerra – Gen. Teixeira Lott – ordenou que o Exército ocupasse prédios

públicos, estações de rádio e jornais do Rio. Carlos Luz e os supostos golpistas da U D N

homiziaram-se no cruzador Tamandaré, fundeado na baia de Guanabara. O poder passou ao

presidente do Senado – Nereu Ramos (11/11/19 55) – que garantiu a posse de Juscelino e Goulart,

em 3 1 de janeiro de 19 56.

3.6 A democracia b rasileira posta em prova

O governo de Juscelino Kub itschek (19 56-61) caracterizou-se por um nacionalismo

desenvolvimentista, assentado no capital estrangeiro. Sua bandeira: “Cinqüenta anos de

progresso em cinco de governo”. Suas maiores obras, a construção de Brasília e a implantação da

indústria automobilística. Teve o mérito de conseguir, em meio a turbulências oposicionistas,

manter de pé a democracia. A U D N – partido líder da oposição – segunda força e vitoriosa em

alguns estados, diminuiu suas possibilidades de galgar à Presidência num contexto onde os

recursos do poder partidário emanavam de conchavos clientelistas e da mobilização popular

baseada no carisma getulista e no apelo nacionalista. Bloqueada na competição, transforma-se em

um ninho conspiratório perene: a cada eleição derrotada, procura um pretexto de “ilegalidade”

para impugnar a vitória adversária e instiga os militares à intervenção. Já na Assembléia

Constituinte de 46 esse partido dividia-se entre seu papel de opositor liberal frente ao poder

executivo e seus tentáculos conservadores (Gertz, 19 9 5). Esse fato o deixava temeroso, face à

ascendente participação popular na política. À medida que se transferiam expressões

proeminentes das Sociedades para as agremiações de massas, mais ruía a ênfase do pensamento

liberal que ela se ufanava representar. Paulatinamente, direciona-se para uma posição

desestabilizadora do regime, distanciando-se do papel de opositora democrática. O mérito de

iniciadora da luta contra o Estado Novo obscureceu-se pela subversão ao longo da II República,

culminando com a participação no golpe de 64. É notório o seu patrocínio em todas as

inconfidências contra o governo, no período, a saber:

• insurreição para vetar a posse de Juscelino, em 19 56;

21 Soube-se, “à boca pequena”, que esse episódio fazia parte de um estratagema para impedir a posse de Juscelino,
sufragado nas urnas em pleito normal.
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• os levantes de Jacareacanga (1956), e de Aragarças e Cachimbo, em 1959;

• episódio da “Legalidade”, para impedir a posse de Jango, quando da renúncia de

Jânio Quadros;

• e, como ponto culminante, a quartelada de 1964.

Daí para frente, a política brasileira baseou-se em um populismo de equilíbrio instável, que

deu lugar a uma série de sucessivas crises, pondo em risco uma democracia debilitada, em busca

de afirmação.

O governo Jânio Quadros (Jan-Ago 1961) teve duração efêmera. A oposição do

Congresso e da imprensa à sua aproximação da URSS, pelo reatamento das relações diplomáticas

e comerciais; e de Cuba, com a outorga da comenda da Ordem de Rio Branco a Ernesto “Che”

Guevara; sua postura destoante com a de um estadista, como o uso de bilhetinhos no lugar da

correspondência oficial, a proibição das rinhas de galo e do uso do biquine nas praias, aceleraram

o seu descrédito perante a Nação e o afastamento de vários udenistas. Seus projetos de reforma

agrária, Lei Anti-truste etc., não se efetivaram, eis que renuncia à 25 de agosto de 1961. Assim,

pairam no horizonte mais ameaças anti-democráticas.

Com a renúncia de Jânio, assumiu o poder o Presidente da Câmara dos Deputados –

Ranieri Mazilli – visto que o Vice-Presidente de Direito encontrava-se na China Comunista22.

Açulados pela burguesia, os militares vetam a posse do vice João Goulart, mas são dissuadidos

pela reação firme do povo gaúcho que, sob a liderança de Leonel Brizola – governador na ocasião

– tiveram que ensarilhar armas. Formara-se a “Cadeia da Leg alidade” (conglomerado de todas

as rádio-emissoras do Estado), que insuflou o País contra a conjuração, fazendo levantar os

militares legalistas, dentre estes o comandante do III Exército – Gen. Machado Lopes. Ainda

assim os conspiradores engendraram uma arapuca para reduzir o poder de Jango. O Congresso

propô s uma solução negociada, promulgando-se o Ato Adicional que estabelecia o

parlamentarismo no Brasil. A 7  de setembro de 1961, após 13 dias de ameaça de guerra civil,

Jango assume o poder. Um plebiscito, realizado a 06 de janeiro de 1963, devolveu ao país o

presidencialismo e Goulart investe-se, então, de todos os poderes do cargo.

A divisão nos setores civil e militar quando da ascensão de Jango (1961-64), seguiu-se a

um ano difícil marcado pela inflação e radicalização política. As massas trabalhadoras

mobilizavam-se cada vez mais contra a exploração dos poderosos. A classe dominante, temendo a

união do governo com os populares, articula sublevação para depor o Presidente. A 19 de março

de 1964 empreende a “March a da Família com D eus pela Liberdade”, em SP. No Nordeste,

Ligas Camponesas – de Francisco Julião – respondem ocupando engenhos e tiroteando com

jagunços de usineiros. No eixo RJ-SP o CGT – Comando Geral dos Trabalhadores e o PUA –

Pacto de Unidade e Ação, deflagram greves políticas de apoio às bombásticas “reformas de base”

22 O envio do Vice-Presidente para bem longe do teatro de operações é um sintoma da tramóia para facilitar a aplicação

do golpe de Estado, urdido por Jânio.
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pregadas por Jango
23

. A 30/03/1964 , Goulart participa da manifestação de sargentos no

Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Os chefes militares consideram o ato uma subversão da

ordem pú blica. No dia seguinte (31/03/1964 ) o governador de MG – Magalhães Pinto – numa

trama urdida com Carlos Lacerda (governador do RJ) e Adhemar de Barros (governador de S P),

unidos com as forças armadas sob o comando do Gen. Mourão Filho24 , derrubam João Goulart.

Entra em colapso, novamente, a nossa combalida democracia (Gertz, 1995).

A eleição de 1960 sepultou a supremacia familiar no meio rural, monopolizando o poder

político em função do patronato, do coronelismo e do “voto a cabresto”.

4. O AUTORITARISMO E OS G OVERNOS MILITARES

Arbitrariamente, assume o governo o Gen. Castelo Branco (1964-67)25. No aspecto

político, destaque para os atos institucionais nº . 2, que extingue os partidos criados de 45 até o

golpe e a eleição direta para Presidente; nº .3, que aboliu a eleição direta para Governador de

Estado; e nº .4, que deu ao Congresso poderes constituintes para elaborar nova Carta Magna, que

foi promulgada em 1967. Essa Carta estabelece a “democracia” 26, mas o Presidente tinha poderes

para cassar parlamentares contrários ao novel regime.

Com a morte súbita de Castelo Branco, assume a Presidência o Gen. Costa e Silva (1967-

69), iniciando a governar com a nova Constituição, diploma esse que manteve o presidencialismo,

atenuou o federalismo e fortaleceu o Poder Executivo27. Em fins de 68, um atrito com o

legislativo levou à decretação do AI-5 e o recesso do Congresso. Afasta-se da Presidência, em

1969, assumindo em seu lugar um triunvirato militar (Marinha, Exército e Aeronáutica).

Em fins de 1969 deu-se a reabertura do Congresso, com a escolha do Gen. Emílio

Garrastazu Médici (1969-74) para substituir Costa e Silva e promulgar a Emenda nº .1 (Emendão)

à Carta de 1967, a qual fortaleceu mais ainda o Poder Executivo, quer em relação aos outros

poderes como aos Estados da Federação. Seu governo distinguiu-se mais por um caráter

tecnocrático e por ter preocupado-se com o crescimento quantitativo, ligando-se estreitamente ao

capitalismo internacional. Assume com as manifestações públicas reprimidas pelo AI-5.

Imprensa, estudantes, intelectuais, O AB exercem forte oposição, aumentando, com isso, a

repressão e a censura. Perseguida, atormentada, angustiada, a oposição atira-se na guerrilha

23 Uma das proposições preconiz adas por Jango era a da Reforma Agrária — uma utopia — a considerar que partia

de um latifundiário empedernido, proprietário de glebas extensas. Como se nota, um embuste que funcionaria só

como fachada populista.
24 Esse militar é o mesmo integralista que forjou, juntamente com Góes Monteiro, Dutra e Zenóbio da Costa o afamado

Plano Cohen (levante para tomar o poder, de patrocínio comunista!), preconiz ando o assassinato de várias

autoridades políticas, e que deu respaldo à Vargas para decretar “estado de guerra”, fechar o Congresso e implantar o

Estado Novo (Riggo, 1993: 118).
25 Pela Constituição, deveria assumir a Presidência da Republica o Presidente da Câmara dos Deputados e, no

impedimento deste, o Presidente do Senado e, ainda, na sua defecção, o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
26 Certamente, uma “demo cracia militar” que, transportada para a verdade racional, descai para a democradura —

termo do vocabulário de Schitter (Trindade, 1958: 71).
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urbana. Foram 24 os grupos de extrema esquerda (dizimados, paulatinamente, por uma

beligerância feroz, e sendo substituídos por outros ao longo do período) (Riggo, 1993: 131).

Ernesto Geisel (1974-79) vence ao candidato Ulisses Guimarães (MDB), via Colégio

Eleitoral. Pela vez primeira na nossa 2ª . ditadura aparece um candidato de oposição. O MDB

começa a obter mais cadeiras no Congresso e a conquistar mais prefeituras. A censura diminui,

mas o regime continua repressor. É o período de maior atividade do DOI-CODI, em cujas

dependências é assassinado o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Em

Porto Alegre é encontrado, boiando no Guaíba, o corpo (algemado) do sargento do Exército

Manoel Raymundo Soares, assassinado pelo DOPS gaúcho.

Alarmado com sua derrota nas eleições de 74 e 76, o regime cria o “senador biônico”. A

derrota do governo para as eleições ao Senado forçou o regime a adotar a tática da super-

representação dos estados mais carentes na Câmara Federal, mediante o “p acote de abril”  de 77 –

cilada pela qual se levava benefícios sedutores para as regiões norte e centro-oeste, em troca de

apoio político. Fecha-se o Congresso, com a prorrogação arbitrária das eleições indiretas para

governadores e a eleição, também indireta, para 1/3 do Senado (“biônicos”), com o intuito de

garantir a maioria governista no Parlamento e no Colégio Eleitoral. Novo casuísmo é implantado

em 78 : as representações municipais nos Colégios Eleitorais estaduais, já que a ARENA

controlava a maioria dos municípios. A artimanha assegurou vitória do regime em SP, RJ e RS

(Arturi, 1995b: 17).

O processo de transição conflitua-se com os princípios que norteavam o golpe de 64, que

preconizavam uma liberalização do sistema político e uma recomposição da sua base de apoio. A

oposição, contudo, alargou os limites da ordem política definida pelo regime. As forças armadas

mantiveram prestígio institucional e autonomia frente ao sistema político. No conceito geral,

prevaleceu a lógica política milenar, pela qual a maioria da população submete-se aos caprichos de

um reduzido punhado de dominadores. Ao invés da força do argumento, o argumento da força!

Assim, nenhuma reforma sócio-econômica foi realizada que pudesse macular os interesses do

empresariado, do latifúndio e dos banqueiros. O golpe de 64 caiu na mesma armadilha em que

sucumbiu o Estado Novo: não implantou a reforma agrária, não introduziu um imperativo na

desequilibrada distribuição da renda nacional, e não se insurgiu contra o maior câncro que assola a

Nação – o espoliamento da nossa produção, tutelada pelo capital predador alienígena.

A exoneração do general Frota, da “linh a dura ” – ministro do Exército – em outubro de

77, candidato da extrema direita à sucessão presidencial, anima a oposição. Era sinal de que as

forças latentes dentro do regime, que apoiavam a abertura política, estavam ganhando terreno

(Arturi, 1995b: 17). Percebe-se, então, que há segurança na continuidade do processo

democrático. Em face disso, setores mais radicais da oposição procuraram negociar a redução da

luta armada subterrânea. A transição passa a ter uma dinâmica própria, na qual o núcleo político

27 O parlamento responsável pela redação da nova Carta havia sido amoldado pelo arbítrio, que cassou todos os
congressistas opositores ao novo regime. Foi, em suma, uma Constituição outorgada.
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governamental procura entendimento. Os moderados, seja de um ou de outro lado, ganham

terreno no processo de abertura. Significativamente, Geisel extingue o AI-5, tendo seu governo

dirigido o processo político e restringido as forças conservadoras e oposicionistas.

Prometendo a consolidação da democracia, assume a Presidência o general Figueiredo

(197 9-85). Seu governo foi marcado por problemas da insatisfação popular, agora mais castigada

pela recessão e a eclosão de movimentos sociais do “novo sindicalismo”, cujas lideranças,

aproveitando-se da ausência do AI-5 e do processo de abertura política, iniciam vários

constrangimentos. Em fins de 197 9 o regime faz o Congresso aprovar um projeto de anistia

ampla, beneficiando a ambos os lados da luta armada, inclusive os sanguinários agentes trogloditas

da repressão oficial.

O controle do sistema partidário funcionava unicamente como uma máscara para consumo

externo. Os militares, perseguindo o processo político, produziram três sistemas partidários.

Inicialmente, com a sistemática vinda desde 194 5 e até a instauração do AI-2, sob os auspícios da

denominada “lin h a d u ra”, que não contava com o aval das antigas formações políticas. Foi

quando se implantou o bipartidarismo, vigorado desde 6 6 a 7 9 – período da mistificação ARENA

× MDB. Este foi o segundo estilo de governo. O terceiro, com a instauração do multipartidarismo

(Arturi, 1955b: 13). Durante todo o período ditatorial, todavia, os militares foram somente

“marionetes” nas mãos da classe dominante, porquanto as diretrizes básicas do governo eram

manobradas pela burguesia (nacional e estrangeira), que funcionavam como “eminências pardas”,

por detrás dos bastidores.

4.1 Reviravolta inusitad a

A eleição de 1982, para deputados estaduais e federais e para governadores, culmina em

vitória contundente das oposições e desmantela o processo de transição que o regime mantinha sob

controle. A oposição elege 10 governadores; inclusive SP, RJ e MG, e a maioria das cadeiras da

Câmara dos Deputados. Porém graças aos senadores “biô nicos”, o Colégio Eleitoral ainda

mantinha maioria para eleger o presidente. Isso ajudou a derrubar o autoritarismo. Em quase 20

anos a oposição detinha o controle de ¾ do PIB nacional. Esta posição privilegiada dos

governadores permite-lhes encabeçar o combate ao esquema despótico, com a legitimidade

referendada pela vontade popular, contrastando com os governantes abomináveis encastelados, à

força, em Brasília. Uma militância sindical de grande envergadura fez acelerar o processo de

abertura. No bojo das disputas e negociações entre trabalhadores e empresários emerge o PT,

provocando mudanças significativas na competição partidária, em face do seu caráter mais

ideológico e societário (Noll, 1999).

O multipartidarismo teve o mérito de consolidar as forças conservadoras, mantendo-as

unidas em um só partido – PDS. Nas hostes oposicionistas, o MDB dividiu-se em PMDB, que

conservou a maior parte dos líderes do ex-MDB; o PDT, que reuniu os trabalhistas de inspiração

getulista; o PTB que se inicia já como cisão do PDT; o PT, congregando lideranças do novo
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sindicalismo; e o PP formado por setores mais conservadores da oposição. Esse cálculo diz

porque em diversos municípios a opção adotada foi a completa renovação da aliança com a elite

tradicional. Aspecto importante a ser salientado é o fato de que a percepção popular do

clientelismo é que mudou (Reis, 1988a: 211).

4.2 O malo g ro  d as “Diretas -J á !”

Nesse momento, o cenário político é surpreendido pelo movimento nacional das “Diretas -

Já”, inspirado na emenda parlamentar Dante de Oliveira, preconizando eleições universais para a

sucessão de Figueiredo. Era a expressão reivindicatória mais forte de democratização do país após

o golpe de 64 (Arturi, 1955b: 21). A estratégia política do regime e os planos oposicionistas mais

conservadores que negociavam alianças com setores do MDB viu-se, de repente, numa

encruzilhada. A emenda das Diretas é derrotada, face a necessidade de 2/3 de quorum. Mesmo

assim, concentrou apoio na maioria da sociedade, servindo como estímulo à visão, na integridade

partidária do governo, onde já corria o aliciamento, liderado por Tancredo, que reivindicava

concorrer contra Maluf, dentro do Colégio Eleitoral. Instalou-se, então, a chamada Frente Liberal,

aglutinando as forças de oposição com dissidentes do PDS, tendo à frente o ex-presidente do

partido do governo. Nesse movimento, a maior parte das lideranças oposicionistas abdicam das

Diretas e cerram fileiras em prol da luta sucessória via Colégio Eleitoral. Mesmo com um efetivo

de parlamentares da situação em maioria, a chapa da oposição sufragou Tancredo Neves e J osé

Sarney em janeiro de 1985. Entretanto, os fados pregaram uma peça cruel nos destinos da nação

brasileira: morre Tancredo, e assume a presidência um dos líderes mais ferrenhos do governo

autoritário, que há poucos meses ajudara a sepultar a emenda das Diretas-Já!

Os últimos momentos do governo Figueiredo marcaram-se pelo sumiço, quase que total,

do radicalismo esquerdista e do esfacelamento melancólico da “lin h a d ura”. Com o advento da

Nova República (a Terceira), o sentimento dominante no Congresso foi o de proteger interesses

corporativos estritos. Em maio de 85, a Emenda Constitucional 25 restabeleceu o direito dos

eleitores de votarem em candidatos de vários partidos. Essa medida somou-se ao contorno geral

de uma legislação eleitoral que vê nos políticos individualmente, e não nos partidos, os agentes da

representação. O Congresso Constituinte, contudo, evitaria qualquer mudança que fortalecesse o

controle partidário sobre os políticos, e adotou um sistema eleitoral promíscuo (Noll, 1999).

Caracterizado pelo autoritarismo, o regime militar negou à sociedade brasileira seu

legítimo direito democrático de participar livremente das decisões políticas, por meio da

truculência de órgãos de repressão policial, de censura aos meios de comunicação, pela extinção

do pluripartidarismo e pela limitação ao direito de voto. Nossa sociedade experimentou, em 21

anos de conturbação na sua vida política, um retrocesso sem precedentes: intelectuais de alto

gabarito, cientistas de renome, artistas excepcionais, ideólogos de expressão internacional, foram
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todos hostilizados, ridicularizados ou expurgados, a maioria desertando do país para não ser

torturada e vilipendiada. Para o regime, o intelectual era uma ameaça28!

“O impacto do golpe militar de 1964  na vida intelectual e aca dêmica brasileira e particularmente

os desafios que lançou às interpretações então vigentes da história recente do Brasil, potencializou

a chamada “crise”da sociologia brasileira, que assistiu também neste período ao surgimento de

uma crítica neopositivista de orientação galtungniana-blalockiana às correntes sociológicas então

coexistentes (“sociologia científica”; “Sociologia Autêntica ou Nacional” e “marxismo

sociológico”) (Liedke Filho, 1990: 22).

O golpe de 64 empreendeu uma gigantesca lavagem cerebral na população, para que ela

não se opusesse ao regime. As diversas “viradas de mesa”, entretanto, praticadas pelos militares,

serviram apenas para a sua completa desmoralização, culminando dali com um retrocesso enorme

na vida nacional, que se viu frustrada em suas aspirações democráticas. Vitoriosos permaneceram

grupos de magnatas, latifundiários, banqueiros e as multinacionais29. O Brasil é um Estado

tradicionalmente inclinado a conferir poder político às forças armadas, não obstante ser

comprovada a incompetência para o diálogo da maioria dos integrantes da caserna. É patente a

nebulosa trajetória do comando político em nossa Terra, pelos meios militares, onde a tônica

operacional entremeia-se com violação dos direitos humanos.

5. R E SC ALD O  D A IGNO MÍNIA

Assustados com o clima de “esquerdismo a outrance” criado por um nacionalismo

freqü entemente primário e desconhecido das complexidades do contexto internacional e dos

negócios de Estado no Brasil, os empresários dispensam a mediação política mais sofisticada e

passam a persuasão política através da fundação de instituições novas. A União Brasileira de

Empresários – UBE, a Frente Livre Iniciativa, o Instituto Liberal, a Rede Globo, o Estado de São

Paulo e a União Democrática Ruralista (UDR) agregam seus interesses. O conselho consultivo da

UBE é composto pelos 76 maiores empresários do país. Da articulação desses interesses

econômicos hegemônicos, (serviços de intermediação financeira, etc. e outras) oligárquicos, nasce

uma poderosa aliança para a confrontação política e econômica. Há consciência da necessidade de

uma validação ideológica das premissas do movimento conservador e do papel de desregulação do

Estado. A burguesia não perecera e solidificara-se na esteira do arbítrio. O sonho de uma

democracia para todos transformava-se em pesadelo. Curiosamente, é do PMDB a maior parte dos

opositores ao andamento lógico dos trabalhos constitucionais, como expressa o perfil do chamado

28 Eu estava na ativa (FAB), e tive oportunidade de assistir cenas hilariantes protagonizadas por componentes dos
célebres IPM’s, tais como: “ — Tenente, o sargento fulano lê muito!” Isto era uma denúncia em que o militar
acusava um colega como subversivo. De outra feita, prenderam um rapaz, acusado de comunista, porque possuía o
romance de Machado de Assis “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. A suspeita era do rapaz estar envol vido com o
governo de Fidel Castro! Isto atesta que os agentes da repressão eram recrutados dentre elementos do menor grau de
inteligência e escolaridade, para que apenas obedecessem, sem raciocinar.

29 Evidente é que aproveitadores de plantão, infiltrados nas Forças Armadas, Judiciário, Governo e outros pontos
estratégicos da vida nacional, através de falcatruas, suborno e corrupção, aumentaram consideravelmente seus
patrimônios particulares.
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“Centrão”: PMDB 141, PFL 117, PDS 2 7, PTB 16 , PDT 5, PL 5 e PDC 4, co nspirando contra os

anseios da Nação (Noll, 1999).

Os governadores dos estados são os comandantes das “bancadas estaduais”, e graças a isto

obtêm uma força extraordinária no Congresso Nacional, assegurando a fidelidade de cerca de 40%

dos parlamentares (Abrúcio, 1992 : 179). Os resultados das eleições presidencial e municipais de

1988, derrotando os candidatos peemedebistas em seus redutos tradicionais do voto urbano e

elegendo prefeitos do PT nas capitais dos estados de SP, RS e ES e do PDS em PE e SC indicam o

sentido de protesto antigovernamental do voto. A continuidade do expediente do decreto-lei,

camuflado de “medida provisória”, quando não há limite para que esta seja reeditada, não

introduziu, praticamente, progresso algum nesse terreno. A medida provisória abre maior

possibilidade à intervenção do Legislativo, porquanto é ele quem a aprova ou rejeita. Ocorre que,

se ela não for aprovada em tempo hábil (30 dias), perde o seu valor, salvo que seja reeditada. Na

prática, a sistemática em voga é da medida provisória chegar no Legislativo e, em função de

acúmulo de matérias30 tramitando, indiferença etc., não entrar em pauta para discussão e resolução.

Então, o Executivo a reedita e, enquanto o Parlamento não se pronunciar, ela fica com uma

validade “s uperficial”. A omissão do Legislativo é que, muitas vezes, obriga o Executivo a se

valer desse expediente monótono, e sem definição. E, com isso, a nossa democracia continua

emperrada. O Colégio de Líderes é outro artifício antidemocrático, pelo qual um punhado irrisório

de parlamentares decide pelo Congresso, com força de lei. Seu funcionamento depende só da

aprovação de um requerimento de urgência, cuja decisão independe de qualquer Comissão

Parlamentar. Na concepção de Figueiredo (1994: 197), há conivência de interesses recíprocos

entre o Presidente e os parlamentares:

“(...) o Executivo passa a se relacionar com o Colégio de Líderes, a q uem também interessa, para

firmar sua liderança institucional, reduzir as incertezas do conflito político”.

Fernando Collor – eleito em 1990, governa até dezembro de 92, envolto por uma

pirotecnia quixotesca e grande fanfarronagem. Seu primeiro dia de governo marcou-se por uma

onda de ó dio à sua pessoa – o seqü estro dos ativos financeiros da população, já tão castigada pela

panacéia quimérica do governo anterior. Deposto por envolvimento em atos de corrupção, é

substituído pelo vice Itamar Franco, cujo primeiro ato de governo é “ressuscitar” o fusca, já

ultrapassado tecnicamente. Em seguida, faz o País capitular diante da Raytheon, de

Massachusetts, EU A, no caso SIVAM, refugando o projeto da FAB31. Nesse interregno, as

30 O relaxamento de grande parte dos congressistas (omissos e desinteressados) é o principal causador desse acúmulo
de matérias a espera de discussão e votação.

31 Na questão SIVAM — Sistema de Vigilância da Amazônia — há uma disputa acirrada entre forças políticas
subterrâneas, nos bastidores do Congresso brasileiro, em autoridades governamentais e nas fileiras do Estado Maior
da FAB. Os defensores da Raytheon, que contava, também, com o aval de Bill Clinton, do seu vice e de secretários
da CIA, defendiam a tese da experiência da empresa ianque. Os defensores do Centro Técnico Aeroespacial (FAB)
alegam a qualidade superior do projeto nacional, além de ser mais econômico (ISTO É nº 1373, p.p. 20-24 e VEJA,
29.11.95, p.p.38 -40 e 27.12.95, p.p. 7-9, arroladas nos anexos deste trabalho). A chave dessa questão reside no
aspecto da segurança nacional que, em mãos estrangeiras, subverte a ló gica militar. A implantação do programa é
discutível considerando-se que as travessias do Atlântico e do Pacífico têm extensões maiores do que o trecho
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representações partidárias, em face das transferências de parlamentares de um partido para outro,

ficou um tanto pulverizada, tornando a governança uma tarefa para mágicos, duendes e feiticeiros.

Surge, então, o novo ministro da Fazenda – Fernando Henriq u e Cardoso – com o Plano Real,

herdado do Plano Austral argentino, que já ameaçava “fazer água”.

A viabilidade de mudanças sociais, dentro do espírito corporativista, poderia advir por

meio de conquistas sociais ou por iniciativa do próprio Estado, via antecipação ou mesmo da

concessão (Arturi, 1998). A tensão provocada por esses dois modelos de interpretação expressa-se

na disputa entre a corrente marxista e o impacto das transformações estruturais, por um lado; e, por

outro, o papel do Estado (autoritário) e a diretriz patrimonialista.

No seu primeiro mandato como Presidente (1994 -98), Fernando Henriq u e prosseguiu

com a ênfase no Plano Real, ao aumento da capacidade de consumo; ao neoliberalismo e

privatizações; ao fim das restrições ao capital externo e à abertura comercial e financeira no

processo de globalização; na desregulamentação da economia, com o congelamento dos salários

dos servidores; e ao enxugamento da máquina pública com o processo de demissão voluntária

(PD V ). Os últimos seis meses da sua administração concentraram-se exaustivamente na sua

própria reeleição. Para que o Plano Real não obtivesse o mesmo destino do Austral, “apostou

todas as cartas”no desemprego e na recessão, o que causou um declínio perigoso da nossa balança

de pagamentos externos. No segundo mandato (1998-?), além das metas anteriores incorporaram-

se, também, investimentos na infraestrutura básica e fiscalização dos gastos públicos;

sucateamento de serviços e aceleração do PD V . Atualmente, esgrima contra um gigantesco

lodaçal de fraudes e corrupções dentro do governo. Fernando Henrique derrotou Lula por duas

vezes32. Conseguiu, mercê de um “torniquete” nos ganhos do trabalhador e de uma taxa de

desemprego avassaladora, dominar a inflação por algum tempo. Entretanto, o Real (moeda), que

no início da sua gestão equiparava-se ao dólar vale, hoje, menos do que a metade do valor da

moeda norteamericana. Concomitantemente, estamos com a mais perversa partilha da renda

nacional do Globo, e somos os campeões mundiais da criminalidade.

6. A FAR SA D O N EOLIB ER ALISMO

A discussão sobre neoliberalismo inicia-se após a 2ª . guerra mundial, contra o Estado do

bem-estar. Argumentava-se que este destruía a liberdade dos cidadãos e a competência da qual

dependia a prosperidade de todos. Cultuava a desigualdade como fator positivo, imprescindível

para as sociedades. As idéias neoliberais ganharam terreno, em 1973, quando o mundo capitalista

caiu em recessão. As raízes da crise, segundo Hayek, estavam no poder excessivo dos sindicatos e

amazônico da rota Los Ângeles-SP, e não precisam de SIV AM algum! Creio que merece distinção a fala do Brig.
Frota, no Senado: “o fisiologismo nã o pode atingir a dignidade nacional”.

32 Foi a terceira derrota de Lula (a 1ª . contra Collor). E, pelo que se nota, o PT pretende insistir em novo fracasso
eleitoral, no próximo pleito, pois o nome de Lula continua cotado, dentro do partido, para enfrentar a nova
campanha. Não se deram conta, ainda, os próceres do PT, que a figura de Lula — baixinho, atarracado, barbudo,
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do movimento dos trabalhadores, que pressionavam o Estado para investir mais no social. O

propósito do plano era manter um Estado forte, que rompesse com o poder dos sindicatos,

contendo os gastos sociais e restaurando a taxa “natural” de desemprego com a criação de um

“exército de reserva” 33 e empreender reformas fiscais para incentivar os agentes da economia. A

desigualdade dinamizaria a economia. O governo Tatcher é o primeiro a pôr em prática esse

programa (197 9). Nos anos 80 a ideologia neoliberal triunfa em países de capitalismo avançado.

O esquema dá certo, pois prosperaram os países do 1º Mundo (patrocinadores do projeto), porém

as massas assalariadas de todos eles tiveram aumentadas as suas agruras. A prioridade era deter a

inflação dos anos 7 0. A deflação deveria recuperar os lucros. A taxa de desemprego, entretanto,

duplica-se da década de 197 0 para a de 1980. Cresce a desigualdade social. O Estado de bem-

estar não diminuiu: aumentaram os gastos com o desemprego e o contingente de aposentados. As

conquistas dos trabalhadores converteram-se em “bens e serviços” – sofisma de que o mercado é

bom, e mau o Estado – mentalidade que vem penetrando nas crenças populares. A idéia de que

não existia alternativa melhor introduziu-se nas elites políticas. A baixa inflação devia-se a

privatizações, retração do mercado e desemprego. A manipulação ideológica nos meios de

comunicação foi de grande influência (Baquero, 1998b).

O neoliberalismo é um dos muitos artifícios engendrados, ao longo do tempo, com a

finalidade de estabelecer e consolidar a dominação de uma elite sobre as massas populares.

Atualmente, o predomínio é exercido pela burguesia global, respaldado no capitalismo

internacional. No passado, disfarçado por numerosas terminologias, já esteve em poder das

burguesias provinciais e regionais e, antes, sob a égide da aristocracia, da nobreza e/ou da Igreja.

A reboque dessas mistificações, inventaram-se, também, monarquias centralizadas e

constitucionais, ditaduras, repúblicas, parlamentarismos, colegiados, presidencialismos e um bom

número de outros sofismas com o sentido único de uma minoria populacional controverter a ordem

natural das coisas e se apropriar do que há de melhor no resultado do esforço comum,

abandonando à maioria as “sobras” das conquistas e das realizações de todo o tecido social

(Soares, 2000). Todavia, qualquer arranjo que se arquitete estará logo superado porque nenhum

deles visa o bem geral, mas sim solidificar os privilégios de grupos minoritários da sociedade.

Com o tempo, os dominados esquivam-se e recusam sustentar o contexto explorador34, e os

demagogos “liberais” reiniciam novas produções políticas com o mesmo f undo emblemático: a

dominância do “Golias”sobre o “pigmeu” 35!

carrancudo — desagrada ao povão. Por outro lado, a pregação de Lula privilegia unicamente os “trabalhadores”,
esquecendo-se do restante da população.

33 O denominado exé r c ito de r eser va é um dos maiores trunfos da burguesia para solidificar e acentuar a sua
dominância sobre o povo. A escassez de oportunidades profissionais e o excedente de mão-de-obra garantem a
possibilidade de êxito nos confrontos e barganhas de empresários com os trabalhadores.

34 A H istória relata-nos os cortejos lúgubres da fidalguia da corte de Luiz X V I, encabeçada por Maria Antonieta, em
direção ao cadafalso; igualmente, o delírio da multidão assistindo ao fuzilamento de Mussolini e executando
Causcescu.

35 É significativa a fala do então ministro da Fazenda do regime de força — Delfim Neto — quando sofismava,
eufórico: “— Primeiro vamos fazer o bolo crescer para, depois, dividi-lo!” O povo não viu sequer uma única
migalha do tal “bolo”, pois a elite do país já o havia devorado!
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7. A CR ISE DO ATUAL SISTEMA – DEMOCR ACIA & LIB ER ALISMO

Hoje, acredita-se que a centralização do Estado esteja em baixa. É evasiva sua proposta

em favor da sociedade. Sua função primordial – o social – face ao desenvolvimento trepidante

dos negócios, tornou-se um engodo. O neoliberalismo, em razão da crise econômica, assenta-se

no conservadorismo tecnocrático, culminando numa crise de governabilidade. Esta, gerada nos

limites do sistema e nas aspirações culturais que esse contexto produz e não consegue absorver.

No bojo dessas discrepâncias emerge uma crise de legitimidade da ordem vigente, orientada por

imperativos funcionais da economia capitalista e da administração, provocando tensões de toda

espécie. Há animosidade entre o liberalismo e a democracia:

“Fukuyama considera os dois componentes da democracia liberal como intimamente ligados. O

liberalismo é o domínio da lei, o reconhecimento dos direitos de liberdade de ex pressão e o direito

à livre posse de propriedade. A democracia é o direito de todos os cidadãos de votar e formar

associações políticas” (Giddens, 1996: 124)36.

Essa conjuntura revela a ingovernabilidade da democracia, com a fisionomia de uma crise

do Estado. Surge, então, o “perigo das massas” 37. As demandas populares ameaçam a

governabilidade do sistema, que lhe é padrasto. O governante luta para evitar as pressões. Um

dos recursos tradicionais é o mercado, que controla socialmente as massas. O mercado, porém,

não é tudo. A governabilidade constitui problema de sua integração social, pela invocação da

religião, por uma personalidade moral acima das personalidades particulares, como restauração da

comunidade perdida no mercado (Baquero, 1998b).

No intuito de desbaratar as organizações sociais, argumenta-se em cima da “derrocada”da

política. Reivindica-se a participação ativa e as demandas sociais. Todavia, para servir a

interesses especiais38, só mesmo recorrendo ao autoritarismo. A fim de não ser tragado o Estado

pelos despossuídos, enfatiza-se o expediente da descentralização, onde o poder individual – a

propriedade privada – não seja neutralizada. Dessa forma, liberalismo e democracia mostram a

sua real identidade: não são inteiramente compatíveis, no momento em que a democracia de

massas é conduzida a conseqüências extremas. Nessas condições, a política é aceita somente em

termos técnicos e a democracia como procedimento. A descentralização das decisões em prol da

sociedade, resulta na política lógica de conceder ao mercado a qualidade exclusiva de regulador da

36 O mito da liberdade de expressão, na forma de imprensa livre, é mais um ardil do sistema democrático. O que
existe, em suma, é a liberdade do dono da imprensa, porquanto qualquer veículo de comunicação de massas publica
unicamente a opinião do seu proprietário. Se um comunicador funcionário daquele expressar a sua vontade
particular, à revelia o dono do veículo, vai para o “olho da rua”!

37 A insatisfação generalizada do povo pode levar a desatinos. Temos um exemplo, no Brasil, quando do suicídio de
Vargas, onde as massas lançaram-se contra tudo o que representava o anti-getulismo, destruindo, enfurecida, o
patrimônio de empresas estrangeiras.

38 Esgarçar o erário brasileiro em milhões para privilegiar o grupelho do Banco Marka dos Srs. Salvatori Cassiolla e
Luís Augusto Bragança, é um estilo que se encaixa nesta argumentação. A súcia dos “anões do orçamento” é outra
face esquizofrênica do servilismo especial; esta, associada à corrupção que viceja, descaradamente, no Estado
brasileiro.
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vida econômica e política. As autoridades e a burocracia têm de se valer das instituições para

maximinizar seu próprio bem-estar.

Os demais países latinoamericanos tiveram sorte semelhante em função da sua democracia

frágil e do assédio do capital internacional especulador. A burguesia da região não parece se

interessar pela verdadeira democracia. Seu maior desejo é o capitalismo deletério por meio do

qual possa ampliar a acumulação monetária e, assim, não mede escrúpulos para alcançá-lo (Soares,

2000). A democracia serve apenas de marketing, de emblema, de palavra mágica para enganar os

incautos. No afã de atingir esse desiderato, tudo se fez – associação política com os militares, com

o judiciário, com os meios de comunicação e com o clero:

“Sua preocupação, ao contrário, foi consolidar o funcionamento do modo de produção capitalista,

não introduzir a democracia burguesa.  Sua meta e seu objetivo era o capitalismo, não a

liberdade” (Borón, 1995: 110).

Nosso passado foi marcado por inúmeras variações político-econômicas, ora num esboço

de democracia, ora em um regime de exceção. Os maiores de todos os nossos males está na

aglutinação da impunidade para o homem público, da incompetência administrativa e da

demagogia e corrupção arraigadas no político brasileiro. E Held (1994 : 71) adverte:

“O desafio à liberdade deriva da desigualdade, ou liberdade de um tipo específico: liberdade de

acumular riqueza ilimitada, de organizar a atividade econômica em empresas hierarquicamente

ordenadas, bem como de fazer das ex igências do capital os imperativos da sociedade como um

todo”.

Borón diz que, no Brasil, foi menos difícil promover a abolição da escravatura e derrubar o

império, do que alcançar a democracia burguesa. O fato é que, quando os pobres transformam-se

em indigentes e os ricos em nababos, liberdade e democracia “vão para o brejo”, e a cidadania –

esteio da liberdade democrática – deteriora-se irremediavelmente. Não há liberdade onde um

indivíduo obriga-se a vendê-la por uma refeição, a um terceiro com recursos bastante para comprá-

la. É o que se vê pelo depoimento concedido ao autor deste trabalho, em 09/05/2001:

“(...) entrar no ritmo da globalização não pode significar a renúncia da autonomia. Nossa

população de miseráveis precisa da ação do Estado; nossos trabalhadores também, pois em termos

de poder de negociação com empresários, é claro que são forças desiguais.“ (Honório, 23 anos,
solteiro, universitário). Entrevista III-5

O analfabetismo, o desemprego, a pobreza, as doenças, o narcotráfico são dívidas que a

nossa democracia teria que resolver. Paralelamente a esse quadro aterrador, uma minoria

privilegiada escamoteia o grosso do fruto da produção do esforço comum! A respeito do tema,

Baquero (1998a: 1) manifesta-se assim:

“Com o advento do neoliberalismo (...) Nessa perspectiva denominada pó s -moderna de

democracia os representantes políticos têm-se tornado indiferentes aos problemas sociais,

enfatizando simplesmente a aplicação de procedimentos democráticos. Nesse sentido, o aumento

da pobreza, da miséria, do desemprego são vistos como sendo secundários, a medida em que o que

realmente interessa é a consistência dos enunciados e não necessariamente os valores éticos”.

O grande embaraço do continente é a conivência do setor público com o setor empresarial,

onde empreiteiras que financiam campanhas eleitorais subvertem os valores morais junto aos

poderes constituídos, advindo daí um interminável processo que envolve a malversação dos
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recursos públicos, fato que, logicamente, conta com a cobertura velada e/ou ostensiva dos meios

de comunicação e das igrejas ditas cristãs
39

; estas, na vanguarda da doutrinação ideológica

subliminar, que dissemina o espírito de aceitação passiva, entorpecida, das agruras da

discriminação social como desígnios do Criador, o qual contemplará os oprimidos com as

sinecuras do “paraíso”, após a morte. Nada, em vida!...O célebre Padre Antônio Vieira, no

período colonial, utilizava-se dos seus sermões com o intuito de convencer aos escravos para

incutir-lhes a idéia de que era uma “ventura” a escravidão, comparando -os ao Cristo, que sofreu

resignadamente, perdoando aos seus algozes! E a ignorância das populações marginais aceita, por

uma fé cega, irracional a sua situação, ficandoresignava sem forças para uma reação

reivindicatória de seus direitos legítimos. Este é um dos motivos porque o político não se interessa

pela educação do povo. Uma massa abrutalhada, néscia é mais fácil de se manobrar! (Corsetti,

1 999).

O Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, considera que só há espaço para

crescimento associado, e que teríamos de passar por uma internacionalização dos nossos

mercados. Assim, o Estado retira-se do setor produtivo e as empresas nacionais são levadas à

falência ou internacionalizam-se. Ocorre que, apostando nas virtudes do mercado e na

dependência da economia global, enquanto somos prejudicados pelas estratégias do Plano Real e

pela falta de visão do governo, é difícil remontar o crescimento sustentável. Os estados da

Federação “arrebentam -se”, pois tais políticas destroem empregos, capacidade produtiva e

governabilidade.

8. FMI & BM × ESTAD O & GLOBALIZAÇ Ã O

A atual democracia, irmanada ao capitalismo especulativo mundial, tem como suporte o

FMI e o Banco Mundial, que são muito ciosos quanto à fiscalização dos empréstimos que

praticam. Amiúde estão vasculhando a América Latina, exigindo que os devedores “ponham a

casa em ordem”, o que se traduz em arrocho salarial e cortes orçamentário s cada vez maiores. O

administrador brasileiro, ao elaborar os planos de contenção de gastos e de ajuste da economia

ataca, invariavelmente, o bolso dos que ganham menos, resguardando os “amigos do poder” – os

que acumulam fortunas
40

. Assim, apostando no desemprego e na recessão, os mentores do FMI e

do BM “reestruturam”, dentro da “modernidade competitiva”, a economia claudicante dos países

satélites, na convicção de que é desse jeito que as coisas “conduzem -se direito” (Soares, 2000). A

política internacional “democrática” das mega -corporações de dominância que administram a

39 O vocábulo cristãs está, aqui, inteiramente descaracterizado, porquanto subverte o seu significado intrínseco. O

Cristo pregava o congraçamento mútuo, a bondade, a coexistência pacifica entre todos, indistintamente; a

solidariedade. Exatamente a antítese da atividade desses mensageiros do apocalípse.
40 Os diretores do Banco Marka e Fonte Cidan, desaparecidos com o nosso dinheiro, sob o beneplácito do governo, que

nos falem dessas sinecuras!
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globalização
4 1

é o preceito do “faça o que eu mando mas não faça o que eu faço”. Ultimamente,

os “augustos” senhores proprietários do capital espoliador internacional têm insistido p ara que

preservemos a Amazônia intacta, como reserva técnica de “proteção da humanidade”! Entretanto,

não esboçam uma única menção, tais “protetores” do patrimônio alheio, no sentido de reporem as

florestas que eles mesmos devastaram, por séculos a fio, em seus próprios territórios,

aproveitando-se, irracionalmente, da depredação contumaz e metódica do meio-ambiente europeu

e norteamericano. Quando do conclave da Biodiversidade (Eco-9 2 ), no Rio de Janeiro – proposta

para a preservação das espécies vivas (animais e vegetais) – introduzindo-se meios reparadores e

conservadores nos ecossistemas, com responsabilidades mútuas – aqueles mesmos figurantes

“impolutos” recusaram -se a assinar o protocolo de intenções, desfigurando por inteiro o esforço da

maioria dos Estados verdadeiramente interessados em solucionar o problema. Eis a sua alegação,

exposta em postura comovente: “não podemos comprometer o nosso desenvolvimento

econômico”! Para eles, o dinheiro é mais importante do que a vida!...

A implantação da ALCA, freneticamente defendida pela burguesia globalizante, nada mais

é senão o empenho do “gigante do norte” de ofuscar a presença do Mercosul nas relações diretas

com a Comunidade Européia, sem a intermediação dos EUA, o que eqüivale dizer: a manutenção

da dominância dos oligopólios alienígenas e a tradicional sistemática dos seus privilégios

protecionistas e a exploração ostensiva das riquezas de todo o continente, com prejuízos

econômicos e sociais para a América Latina.

A gorjeta de 2 0 mil dólares com a qual um corretor da bolsa de Nova Iorque agraciou um

garçon enquanto, no mesmo momento, em Cincinatti, a polícia dos brancos massacrava um dos

negros excluídos da sociedade ianque, configura o despropósito do que seja a “democracia” do

país mais poderoso do Planeta, cujo conceito alardeado é o de ser, também, o mais democrático. E

é, justamente, com essa mentalidade “democrática” que os nossos “amigos“ do setentrião

americano pretendem manipular a ALCA e, por tabela, o Mercosul (Soares, 2 000).

A questão dessa gorjeta extravagante é lembrada por uma entrevistada, em 11 de maio de

2 001, nos seguintes termos:

“... um garçon recebeu uma gorjeta de 20 mil dólares, nos EUA, e um bilioná rio “bobalhã o”pagou

20 milhões de dólares para viajar, à-toa, com os russos, pelo espaço”. (Andréia, 52 anos, casada,
professora,). Entrevista IV-5.

Os milionários em geral, nos últimos quatro meses, aumentaram a sua renda pessoal em

cerca de 7 milhões e 200 mil dó lares (US$7.200.000,00). EUA e Canadá são onde se concentra a

maioria desses “sultões”. Reunidos, seus bens ascendem à “modesta quantia” de 27 trilhões de

dó lares (US$27.000.000.000.000,00). As quedas nas bolsas dos últimos dias não lhes afetaram,

porque suas aplicações são diversificadas, cada investimento compensando outro (Telejornal da

Globo, 00:3 0hs [meia-noite e meia] de 15/05/2001). Isto atesta que o melhor negó cio para esse

41 O império do genuíno “estado de naturez a”, com a prevalência maiúscula da lei do mais forte (economicamente).
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tipo de gente é a especulação: o sujeito ganha sem esforço algum. Negativo, entretanto, é que com

essa aluvião de dinheiro que eles movimentam sofregamente, de concreto tais “marajás” não

produzem nada em prol da humanidade!

Na Coferência de Ialta, realizada na União Soviética em 19 45, os aliados (Roosevelt,

Churchill e Stálin) decidiram a divisão da Europa em áreas de influência, a divisão da Alemanha

em zonas de ocupação e a entrada dos soviéticos na guerra contra o Japão. Na oportunidade,

houve altercação entre Churchill e Stálin porque este defendia a eliminação sumária pura e simples

dos líderes nazistas, na hora da capitulação germânica. O julgamento “justo” 42 de Nuremberg com

a condenação, à forca, dos derrotados, que apenas confirmou a vontade de Stálin (e, em verdade,

dos outros chefes aliados!), bem demonstra o jogo de cena de Churchill, tentando ser “bonzinho”,

em Ialta. Os aliados (democracias ocidentais!) destronaram a Alemanha, saquearam-na,

“democraticamente”, apossando -se43 do que ainda sobrara das conquistas científicas dos

derrotados44. O que se pode depreender desses fatos é que os líderes do 1º Mundo são pessoas

indiferentes ao sentimento alheio, frias, calculistas, desalmadas e que, no gerenciamento da

globalização, importam-se unicamente com o seu bem-estar, não medindo conseqüências

desastrosas para os demais. Foi assim que protagonizaram Hiroshima e Nagazaki (Soares, 2000).

Os trabalhadores de vários países valeram-se deste último “1º de maio” para protestar

contra a globalização. Acompanhei pelos noticiários internacionais, durante o dia todo, as

manifestações ocorridas em Roma, Londres, Berlim, Moscou, Havana, Panamá, Seul, Filipinas,

Manila e Austrália. Esse descontentamento generalizado é uma prova feérica de que a maioria da

população mundial repudia essa novel modalidade de exploração, agora mais sofisticada e

nefanda. A vigência do neoliberalismo aprofundou em muito as diferenças entre as classes. A

mais marcante é a de que, antes, existiam diversos grupos sociais (estameto, casta, estratos –

baixos, médios, altos). Hoje, só dois – o milionário e o miserável
45

. Moreira (2001), enfatiza:

“Dois milh õ es de bras ileiros vivem da caridade pública. E, segundo o último censo demográfico

do IBGE, ainda estamos com 17% de analfabetos.

Há questão de um mes a Rede Globo, dentro do Jornal Nacional, tem apresentado uma

série documentária a respeito das condições sub-humanas em que “vivem” populações ribeirinhas

42 O vencedor julgando o vencido!
43 Reeditava-se o período das Cruzadas que, para “libertar do paganismo” as almas cristãs, saqueavam -se e pilhavam-

se os “gentios” e os “hereges”.
44 Um dos maiores acervos tecnológicos foi o resultado dos experimentos desenvolvidos pelo médico Joseph Mengele,

na área da engenharia genética, cujas práticas abomináveis valeram-lhe a alcunha de “carniceiro”. Ao invés da

utilização de animais inferiores, Mengele trabalhava com cobaias humanas, retirando prisioneiros russos e polacos

dos campos de concentração. Não obstante a verossimilhança dessas aberrações, os vencedores aliados, sem
qualquer escrúpulo, enxertaram o seu cabedal de conhecimentos com o fruto das pesquisas realizadas abaixo de

torturas e do sofrimento de inocentes que eles condenavam nos nazistas.
45 Em 19 51, eu servia na Base Aérea do Ibura, no Recife, e comemorava-se o “Dia do Aviador” (23 de outubro). A

descontração era grande e o governador do estado — Agamenon Magalhães — em meio a comes-e-bebes, deixou

escapar esta, ao se referir ao marginal morador de mocambo, que passava o dia atolado no mangue catando

caranguejo para sobreviver: “quem não pode viver, morre!” Parodiava Maria Antonieta a qual, no alvoroço da

Revolução Francesa, quando lhe disseram que o povo não tinha mais pão para comer, respondera com sarcasmo:

“então, que comam brioches!” Isto vem a propósito do sentimento do exemplar palaciano poderoso, impiedoso

que rege os destinos dos povos, em todas épocas. Seu bastião atual é a chefia da globalização.
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e periféricas no hinterland brasileiro, onde a fome está dizimando a nossa gente marginal. Em

verdade, um atestado eloqü ente dos efeitos deletérios do neoliberalismo.

Vivemos, hoje, sob a égide da III República, perspectivas incertas, obscuras, em que

prevalece a dominação exótica do capital esbulhador que corrói os alicerces da nossa tímida e

frágil democracia, onde se alarga, paulatinamente, a diferença que limita o poder aquisitivo entre

as classes dominantes (uma minoria ínfima) e o nível de remuneração das camadas baixas; estas

últimas enfrentando, cada vez mais o risco do desemprego que compromete os princípios éticos

tradicionais da nossa gente. Hoje, nossas instituições estão ameaçadas, pois já se contesta até

mesmo a integridade do poder judiciário que vive, agora, em conflito com o poder legislativo; este,

alvo constante de denúncias de corrupção.

Em direção às urnas prevalecem, além de estratégias de campanha questionáveis, a ética

da conveniência. Os partidos servem como “testas de ferro” para expedientes na formação de

fundos de campanha que abram caminho ao tráfico de influências. Nesse sentido, interesses

privados, empresariais e corporativos, de toda ordem, abrem caminho para ter acesso aos

privilégios do poder de Estado. O resultado é a sucessão de lideranças políticas que, ao colherem

os dividendos de suas promessas, frustam as expectativas de uma efetiva mudança social. A

deslegitimação das instituições políticas, o entrechoque de interesses particularistas, a exclusão

social, a corrupção impetuosa, geram a descrença do povo na democracia e estancam o exercício

pleno da cidadania. Vivemos, portanto, um grande paradoxo: um discurso ético, igualitário, liberal

que, na prática, dilui-se em pequenas conquistas e o retrocesso da tão aclamada democracia.

Algumas experiências inovadoras implementadas por administrações populares, como o

“Orçamento Participativo”, são gotas no oceano de impropriedades, mas que dão às pessoas a

oportunidade de discutirem e decidirem sobre o melhor para si e para a sua comunidade. Tais

programas, contudo, têm sido alvo de furiosas campanhas desestabilizadoras por parte do

corporativismo caboclo, do clientelismo, do poder econômico e da classe dominante.

O Congresso Nacional soçobra na inconsistência moral, absolvendo a falta de decoro e a

corrupção de seus próprios membros. Em meio ao “mar -de-lama”, as CPI’s, no dizer popular,

acabam em “pizza” (são arquivadas intempestivamente). O incidente da violação do painel do

Senado, investigado pelos parlamentares, já se esboça como o corolário da irresponsabilidade. O

episódio derradeiro assumiu a sua fisionomia definitiva quando ACM, que induzira um grupo de

colegas a assinar o requerimento para instalação da CPI da corrupção no governo, fez com que

todos voltassem atrás, numa artimanha bisonha e melancólica. Tudo faz crer que Regina – a ex-

diretora do Prodasen – será a única penalizada, pois ACM e Arruda já se refugiaram,

covardemente, pela brecha da renúncia, deixando mais uma vez estarrecida e frustrada a sociedade

brasileira, que nunca é contemplada por uma proclamação justa. Isto, porém, não admira,

porquanto têm encontrado dificuldades para se empregar o motorista Eguiberto, cujo depoimento

foi a peça decisiva para a cassação de Collor; e a secretária que denunciou a “Operação Uruguai”.

O país não valoriza os atos de bravura praticados por elementos do povo. Os políticos fingem
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investigar e punir: o ridículo e grotesco espetáculo conta com os mesmos histriões, as mesmas

metáforas e o mesmo epílogo46.

“Quando cresce o clamor da praça e ameaça desbordar sobre os palácios, há que sacrificar

alguém para apaziguar os deuses da soberania. Escolhe-se, então, dentre as vestais que a ordem

palaciana providencialmente abriga, a mais incômoda pelas suas virtudes; ou entre os poderosos

alguns desafetos da corte, para servir ao ritual da catarse cívica” (Aydos, 1995a: 27).

9. O SENTIMENTO DO POVO EX PR ESSO DE VIVA VOZ

Hoje, no Brasil, há um desencanto para com a nossa democracia e com os fatores

responsáveis pelo atropelo e desmandos dessa premissa, notadamente no que tange à incidência

conseqüente de uma Justiça tendenciosa, insidiosa, venal, fruto de um regime claudicante,

desequilibrado47, e a madrasta distribuição da renda nacional. As entrevistas em anexo expressam

bem o pensamento da nossa gente a respeito da democracia brasileira:

• O voto eleitoral, por exemplo, é obrigatório, quando o bom senso recomenda ser o

voto voluntário um apanágio da democracia; logo, democrático é o cidadão ter o direito de optar,

livremente, se deseja ou não votar48. Na opinião de uma entrevistada, o sistema

“...controverte a maioria dos valores que a lei oferece; (...) também o voto eleitoral obrigatório.

Se o cara é forçado a fazer algo, já não é democracia.” (Maria Belém, 56 anos, viúva,

aposentada). Entrevista I-6.

• Outro fator de repulsa é a imunidade parlamentar, que atenta contra a moral e o senso

comum. Onde há privilégio não há democracia. Munido desse “direito” transverso, o político

pode arvorar-se em cometer desatinos, que estará sempre acobertado pela lei, enquanto o cidadão

comum sujeita-se aos rigores do código penal. A este respeito, eis os protestos de entrevistados

pelo autor deste trabalho:

“A imunidade serve apenas para acobe rtar o político das mazelas que causa à Nação, ocorrência

que jamais praticaria se não existisse a tal de imunidade.” (Maria Belém, Idem). Entrevista I-12.

“Nossas leis precisam de uma revisão que acabe com a imunidade,...” (João, 33 anos, pedreiro,

entrevistado em 05/05/2001). Entrevista II-8.

O expediente legal que contempla as filhas de militares extintos com pensão patrocinada

pelo Estado, e as filhas dos demais cidadãos, não, também é motivo de estranheza e contestação.

46 Arruda declarou, ao se despedir do Senado, que não era o fim, mas um novo começ o. Vaticinava seu retorno breve

para o convívio da mesma malta. ACM, proprietário da maior rede jornalística da Bahia, está crente da sua

aclamação à governança do estado, senador, ou até mesmo presidente do País. Provavelmente, como soe acontecer
sistematicamente, assistiremos a uma nova capitulação do eleitorado.

47 A participação do judiciário em tramas astuciosas de fraudes, tem contribuído para a descrença do cidadão acerca da

democracia brasileira. Tornam-se cada vez mais comuns casos como o do juiz Ladislau (“Lalau”) e do

desembargador Márcio Aurélio de Melo, que concedeu “Habbeas Corpus” para Cassiolli — presidente do Banco

Marka — evadir-se do País, e do juiz Nestor Vasconcelos, componente da “Máfia da Previdência”. O noticiário

cotidiano é pródigo em publicações a respeito do envolvimento de autoridades em logros, improbidades e
corrupções.

48 O que ocorre, em verdade, e que os políticos procuram ocultar, é o fato das nominatas serem indesejáveis aos

eleitores. Se os candidatos oferecidos pelos partidos fossem do agrado popular, é evidente que não haveria

abstenções, muito menos voto anulado, mesmo com votação compulsória. Todavia, sob o ponto de vista
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Dois pesos e duas medidas! ¿O que fizeram tais privilegiadas para granjear essa vantagem acima

das demais filhas do Brasil?!...

“É o caso das filhas dos militares disporem, com exclusividade, de pensão vitalícia, sem qualquer
contribuição previdenciária...” (Maria Belém, 56 anos, aposentada). Entrevista I-6.

• A corru p ção mereceu o repúdio de todos os entrevistados. É o tema que mais

inquieta as pessoas. No geral, o povo é mais honrado do que os políticos. Uma entrevistada

denuncia a corrupção praticada por elementos do governo, retomando à questão quatro vezes

durante a entrevista.

“A lei encobre todas as operações de corrupção... (...) ...tá na cara que corre muito dinheiro à s escondidas.
Só os ricos é que ganham na Justiça.” (Maria Belém, idem). Entrevista I-8;

“...on de níveis de moralidade estão diretamente relacionados com o poder sócio-econômico.” (idem).
Entrevista I-9;

“...parece que o povo já capitulou diante da ineficácia do poder judiciário e das artimanhas dos políticos. (...)
...a imprensa pode funcionar como instrumento negativo que estimula a improbidade, controverte a verdade e
inibe a transparência.” (Idem). Entrevista I-11;

“O problema está no clientelismo (...) também na malversação das finanças.“ (idem). Entrevista I-14.

Outro entrevistado também destacou o assunto, afirmando que:

“O presidente do Senado roubou da SUDAM uma nota sem tamanho. (...)..Qualquer politicozinho de merda
vai lá e mete a mão. Ouvi dizer que o rombo sobe a mais de um bilhão. Não dá pra confiar em político.”
(João, casado, 33 anos, pedreiro). Entrevista II-8;

“... no legislativo é menos fácil meter a mão no dinheiro e, no executivo, estão com a faca e o queijo na mão.
É no executivo que se lida com as empreiteiras... (...) Um chefe de setor, na prefeitura de Urussanga, fez uma
obra na casa dele, mas foi a prefeitura que pagou.” (idem). Entrevista II-9;

“Está mais do que claro que corre, por baixo do poncho, o famoso objeto misterioso. (...) ...somente
continuará sendo punido o pé-de-chinelo. Os graú dos, sempre de fora, dando gargalhadas.!” (idem).
Entrevista II-11;

“E tu acha que esse pessoal da Justiça não tá levando nada, nessa confusão?”” (idem). Entrevista II-12.

Otávio Honório, 23 anos, universitário, com entrevista prestada em 09.05.2001, expõ e o
seu pensamento sobre o caso:

“O administrador político nacional anseia por lidar com dinheiro do Estado a fim de poder surrupiar algo
para o seu bolso. (...) O dono atual quer apenas vender, e por preço escorchante; e consegue, porque
distribui propinas.” Entrevista III-5;

... só fizeram isso porque há uma rede de malfeitores incrustada no ventre do poder (legislativo, executivo e
judiciário). ¿Como é que agia o esquema PC Farias?” (Idem). Entrevista III-8;

“Essa tática das privatizações esconde al go muito mais grave, qual seja o espírito da ladroeira do nosso
governante. Acredite o senhor que o Brito, para ser tão bonzinho com a Ford, levou uma baita propina dos
gringos, mas que saiu das economias da gente e não dos americanos.” (idem). Entrevista III-11;

“Somando -se a isto a imoralidade dos políticos, que não param de saquear os cofres pú blicos, o que sobra
para o povo é a miséria que se vê.” (idem). Entrevista III-13.

A entrevistada Andréia Moraes, professora, 52 anos, assim reportou-se à matéria, em
11/05/2001:

“Quem tem condições de contratar um bom advogado; condição para corromper a máquina judicial... Então,
as diferenças começam por ai. Entrevista IV-3;

“Não vejo solução porque tudo depende dos políticos, e estes, na maioria, estão atolados até o pescoço nessas
bandalheiras que envergonham o país, mas que são caras-de-pau na defesa do status quo!” (idem).
Entrevista IV-9;

democrático, a lógica diz que o correto seria o voto facultativo, para que o cidadão tivesse liberdade para optar se
deve ou não votar.
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“os mantimentos são entregues e, em grande parte, apodrecem nos depósitos... (...) Esse desleixo, no entant o,
está atrelado a um ingrediente mais grave: o “responsável”pela distribuição fica na espreita, aguardando um
momento em que possa desviá-la em seu proveito.” (idem). Entrevista IV-10;

“Daí o dilema do administrador que, não tendo nos correligionários políticos gente competente, nem “jogo de
corpo” para driblá -los, sucumbe na sedução que vem de longe poderosa que, paralelamente, numa
generosidade sorrateira, acha o “jeitinho”de lhe beneficiar pela corrupção.” (idem). Estrevista IV-12.

• Há o instituto que deixa clara a inconformidade popular; é o relacionado com o

que consagram nossas leis para o fato do pagamento de fiança para crimes a fim de que o rico não

fique preso:

“E, afora isto, o expediente da fiança dá vantagem a quem tem dinheiro. O pobr e que se rale. Esse quadro
leva o cidadão comum, menos amparado, a enveredar pela delinqüência. (...) Com o exemplo que vem de
cima, da impunidade, dos arreglos e das facilidades para alguns e mão-de-ferro para a maioria o sujeito .(...)
resolve apelar para a ignorância.” (Maria Belém, 56 anos, viúva, aposentada). Entrevista I-9.

João corrobora a concepção de Maria Belém:

“E o pobre, que não tem grana pra pagar fiança, então fica preso. O rico, não!“ (João, 33 anos, casado,
pedreiro). Entrevista II-7.

E o entrevistado Honó rio (22 anos, universitário) concorda com João:

“É a prova cabal de que a nossa democracia é desengonçada. Os direitos são para quem tem dinheiro. O
povo que se lixe! É um favorecimento degradante, que mostra como estamos atrasados no equilíbrio da
Justiça.”. Entrevista III-9.

Também o diploma institucional que favorece o detentor de escolaridade su perior a não

ser encarcerado junto com os detentos comuns, desagradou Maria Belém (56 anos, viúva,

aposentada):

“Uma Justiça re almente equilibrada, teria que inverter essa sistemática. O privilégio de uma detenção mais
humanizada teria de recair, forçosamente, no desamparado socialmente, no despossuído, no marginal,
enquanto que o rigor da lei deveria incidir com mais veemência naquele que possui uma noção mais
aprimorada do Direito. Entrevista I-10.

Logo esse que, por sua condição de maior entendimento das coisas, teria que, por isso

mesmo, ser mais exigido em sua responsabilidade. O chavão emblemático de que somente o

“ladrão  de galinha” é punido, retrata com fidelidade o escárnio da Nação a essa prática abjeta,

inteiramente anti-democrática.

• Há um instituto legal que deixa estarrecido o cidadão. É o perdã o do delito no caso

do infrator “indenizar” o Estado com a devolução do s valores surrupiados. Esse artigo do có digo

penal visa favorecer a classe dominante, pois é ela quem “merece” lidar com as finanças do país.

O pobretão, a quem é vedado o acesso aos escaninhos do poder, jamais precisará desse expediente

“democrático”:

“A devolução não elimina o ato de roubar. (...) Mais vale a intenção do que a ação. (...) Aquele caixa
bancário que levou a vida inteira arquitetando um meio para se apropriar de uma parcela daquele mundaréu de
dinheiro que lhe passava diariamente pelas mãos, e foi tolhido no seu propósito pelas circunstâncias, é tão
ladrão quanto o assaltante que, na calada da noite, esvaziou o cofre do banco. (Maria Belém, 56 anos,
aposentada). I-13;

“O cara só está devolvendo o roubo porque foi apanhado com a mão -na-massa. Do contrário, jamais
devolveria. A devolução não acaba com o ato delituoso.” (João, idem). Entrevista II-13;

“Mesmo que o infrator devolva o que surrupiou dos cofres pú blicos, não fique isento de punição. Exigir a
devolução daquilo que os larápios levaram, né?...” (Andréia, idem). Entrevista III-8;
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• A privatização, que se constitui no grande estandarte do neoliberalismo, igualmente

recebeu o repú dio dos inquiridos. Três entrevistados foram unânimes em refutar essa sistemática:

“Para o Br asil é um péssimo negócio: entregar, a troco de nada, um patrimônio conquistado a duras penas com
o esforço da nossa economia, e com o sacrifício do povo. ¿E quando acabar o dinheiro da venda? ” (Maria

Belém). Entrevista I-14;

“É bom para a empresa priv ada, que não é do povo e sim da burguesia, mas o Estado poderia valer-se desses
lucros para si próprio, mantendo um patrimônio que já está pago.” (Otávio Honório, universitário). III-7;

“A entrega das conquistas do povo — realizações em que se verteram suor e sofrimento — é uma traição de
lesa-pátria.” (Idem). Entrevista III-11;

“O que não funciona bem nas mãos do governo pode funcionar melhor em mãos particulares. A maioria dos
bens pú blicos, contudo, não deve ser tomada do povo, que as financiou com enorme sacrifício.” (Andréia, 52

anos, professora). Entrevista IV-12;

“...o governo é perdulário e coloca à frente das empresas os políticos que, como se sabe, estão preocupados é
com a próxima eleição. (...) A iniciativa privada acerca-se de técnicos competentes e o efetivo de pessoal é o
estritamente necessário para tocar o negócio.” (idem). Entrevista IV-13.

• Uma análise mais acurada nas entrevistas haverá de fazer dimanar outras facetas

retrógradas e execráveis, típicas de uma sociedade que se “orgulha” da sua democracia. Maria

Belém e João investem contra a conivência do nosso ju diciário nas falcatruas:

“A Justiça no Brasil não é uma instituição isolada, autônoma; atende à nossa estrutura social; (...) onde níveis
de moralidade estão diretamente relacionados com o poder sócio-econômico. (...) ...é normal que os ricos
tenham acesso a bons advogados, a privilégios jurídicos...” (Maria Belém, aposentada). Entrevista I-9;

“Teria que agir com mais isenção e menos política. (...) ...nad a o convence de que foi correto aquele juíz dar o
Habbeas--Corpus para que o Cassiolla fugisse do Brasil. A nação está alarmada e desconfiada do judiciário
ter libertado todos os implicados nas trampas da SUDAM,...” (João, pedreiro).Entrevista II-10.

• O desemprego também foi alvo das reclamações. As entrevistas criticam a

administração do país pela incompetência do governo no assunto:

“Às vezes não tenho nenhum e, então, não ganho nada e fico perdendo tempo procurando trabalho.
Ultimamente está se agravando a questão de desemprego. Às vezes, eu ajudo um amigo a vender refrigerante
nos estádios de futebol. Dá muito trabalho e se ganha pouco.” (João). Entrevista II-3;

“...democracia se eu tivesse emprego permanente, sem precisar sair procurando, ou f icar parado, sem ganhar
nada.” (idem). Entrevista II-7.

“A estratégia do nosso governo “democrático”assentada no desemprego, apenas contribui para o desânimo do
trabalhador, que poderá sucumbir, como muitos, na onda do crime...” (Otávio Honório). Entrevista III-10.

Ao lado dessas críticas emergem temas como os da violência e da criminalidade:

9.1 Violência e criminalid ad e

Este assunto – a violência – também suscitou preocupação dos entrevistados.

Indiscriminada, a criminalidade compromete a imagem de nosso país como nação civilizada. Isto

porque a sua origem reside, fundamentalmente, no aparelho estatal. Os/as entrevistados/as

condenam a nossa democracia como uma impostura, face aos casos de violência oriundos da má

administração dos governos:

“...da impunidade, dos arreglos e das facilidades para alguns e a “mão -de-ferro”para a maioria, o sujeito, que
já está sendo violentado pelo sistema, resolve “apelar para a ignorância”, aderindo ao clima de violência, pois
perdeu o senso de escrú pulo, do ridículo e da moralidade.” (Maria Belém). Entrevista I-9;

“...tem causado o desespero de alguns que, encurralados em um beco, não encontraram alternativa a não ser
apelando para a violência. Tive colegas que, por passarem muito tempo sem serviço, acabaram ingressando
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para o “mundo do crime”. Uns morreram em confronto com a polícia; outros, estão presos; e alguns

foragidos.” (João). Entrevista II-12;

“...assentada no desemprego, apenas contribui para o desâ nimo do trabalhador, que poderá sucumbir, com o

muitos, na onda do crime e da violência.” (Otávio Honório). Entrevista III-10;

“A pessoa de bem vive enjaulada e os bandidos gozando de liberdade plena. A violência já se tornou rotina.

Vejamos a indiferença com que os “filinhos de papai”de Brasíli a planejaram e queimaram vivo um simplório

índio que dormia em um ponto de ô nibus. Neste país, mata-se por matar, puro requinte, pura maldade.”

(Andréia). Entrevista IV-16.

Nos meios policiais, é comum a chamada “queima de arquivo”, onde se extingue,

sumariamente, testemunhas de torturas, de extorsões, assassinatos e outras ilicitudes cometidas por

agentes da lei. Um dos fatores marcantes dessa desídia é a imunidade parlamentar que anima o

político caboclo, nas disputas pelo poder e pelo enriquecimento fácil, a gerar focos de violência de

todo jaez. Nossa história está repleta de episódios dessa natureza, como o “impeachment”  de

Collor, que redundou na eliminação de PC Farias e Suzana Marcolino; a atuação de Hildebrando

Pascoal, que liderava grupos de extermínio, no Acre, e um sem nú mero de fatos que ilustram nosso

cotidiano.

Pelas 19 :15hs, de 24.05.2001, Quinta-feira, no programa Cidade Alerta, da TV Record –

canal 4 – divulga-se uma notícia de rebelião de policiais militares, em Palmas, TO, onde 3.800

soldados tomaram o quartel da PM, juntamente com suas famílias, com a determinação de não

saírem de lá sem uma solução. O motivo da greve era os baixos salários e o atraso nos

pagamentos. Em seguida, o latrocínio praticado por dois menores em duas anciãs tias de um deles,

em São Paulo, a fim de furtarem 45 reais. Depois, a fuga espetacular de quatro traficantes de uma

cadeia de Porto Velho, RO que, segundo tudo indica, contou com a colaboração de carcereiros.

Eis aqui um breve pano de amostra a respeito da violência brasileira, no bojo da sua

democracia neoliberal:

• “É de 1.000 por ano a cifra de assassinatos praticados por policiais, no Brasil”. (Jornal
Nacional, Rede Globo, 17.04.01, 22:40hs – apresentador Nascimento).

• “Mata -se mais aqui do que em países que estão em guerra declarada”. (noticioso Cidade
Alerta, Rede Record de Televisão, 26.03.01, 18:50hs).

• “384 casos de tortura oficial em 23 dias”. (relatório da Comissão de Direitos Humanos da
ONU – Rede Record, 12.04.01, 08:30hs).

• “O Brasil é cam peão mundial de mortes com armas de fogo: 45 mil por ano – média maior do
que a da guerra do Vietnã”. (relatório da ONU – programa Fantástico, da Globo, 15.04.01,
20:40hs).

• “Brasil é o 3º país em homicídios”. (manchete de matéria do Correio do Povo de 26 .03.01, p.
18). Esta matéria consta dos anexos deste trabalho.

Isto é um retrato da nossa realidade “democrática”. Já se tornaram rotina os motins da

FEBEM, sempre com saldo de mortos e feridos. Os casos de notoriedade mundial, como o da

“chacina da Ca ndelária” – cuja ú nica testemunha viva é obrigada a morar no exterior – o da

“favela Naval”; e, o do Carandiru; juntamente com o massacre de Eldorado dos Carajás – ainda

sem solução – deixam o estrangeiro assombrado diante de tanta barbárie, receoso de visitar nosso
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país. A nossa democracia não garante o estancamento do “trombadinha”, do “arrastão”, das

gangues, dos estupros e dos seqü estros; mormente agora, com o apagã o .

A maior de todas as violências, entretanto, é a praticada pelos mandatários do Estado em

relação à população, ao não cumprirem as leis (e que por isso não são punidos!). Ao saquearem os

cofres pú blicos (pelas facilidades, extorsões, chantagens, falcatruas e o enriquecimento ilícito),

esses políticos simplesmente assaltam a maioria da população por não lhe distribuírem os

medicamentos grátis ou a merenda escolar; reduzindo a capacidade do Estado em educar o povo e

em criar empregos e condições de vida digna. “É de 1.860.000 (um milhão oitocentos e sessenta

mil) a quantidade de pessoas, economicamente ativas, fora do mercado de trabalho” (Rede Record

de Televisão, 23/05/01, 00:40hs).

Tanto o desperdício da merenda escolar, que deixa a criança com fome, como o dos

remédios, que priva os enfermos pobres da terapêutica, estão intimamente associados ao fator

corrupção. Nos dois casos, a desídia ocorre em função da atalaia do encarregado pela distribuição,

esperando um momento para transformar aqueles recursos do Estado em dinheiro para si próprio.

“A educação de negros na África do S ul (país qu e ainda conserva resquícios do segregacionismo
secular) é mais avançada do que a educação praticada nos povoados periféricos brasileiros”
(Gross, 2001).

A abordagem seguinte é uma outra forma de violência oficial. Na verdade, uma

associação de diversas violências em um só episódio. Às 09:10hs de 15/05/01, no Canal 10,

programa “Dia -a-Dia”, apresentado por Carmen Cestari, veiculou a entrevista de um certo

Rogério, que relatou um desses dramas sociais que bem espelham a fraqueza da democracia

brasileira: Rogério – negro – há cerca de um ano dera carona, em sua carreta, a uma jovem que

perambulava por uma estrada, no interior de Minas. Quatro dias depois é surpreendido, em sua

casa (a vários quilômetros dali), com a presença de um delegado de polícia que, ao algemá-lo,

desculpou-se: “— Olh a, Rogério, sei que tu não tens culpa de nada mas, como és preto, ninguém

acreditará  na tua inocê ncia”. A acusação era de estupro. Houve tumulto quando da chegada dele

na delegacia, tendo os populares incendiado a sua carreta (seu ganha-pão!). Sem dinheiro, o juiz

nomeou uma defensora pú blica para o caso, que se arrastou na Justiça por mais de 10 meses, com

Rogério na prisão. Nesse ínterim, a advogada “obrigou -o” a assinar umas promissórias, as quais

deve por não ter dinheiro49. Este relato é utilizado para ilustrar o quão permissiva é a nossa

democracia que, em um ú nico fato encontram-se diversas agressões ao princípio de Direito e ao

Estado liberal. Assim, temos o aspecto do racismo entranhado na sociedade; o sentimento de

desforra, sem que a autoridade interviesse para impedi-lo; a negligência quanto ao “Habbeas -

49 O defensor pú blico é pago pelo Estado para essas situações. Portanto, as promissórias são indevidas, além de
arbitrárias. Como era réu primário, Rogério tinha direito a “Habbeas Corpus” e essa providência era encargo da
defensora que, pelo que se vê, defendeu só os próprios interesses. Há outras anomalias no episódio, tal como o fato
da mulher ter solicitado a carona, embarcado voluntariamente na carreta, o que descaracteriza o estupro, que é um
ato de violência à revelia da vítima.
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Corpus”; e o estelion ato e extorsão das promissórias. Esse episódio expõ e a verdadeira cara da

n ossa democracia – u ma letra morta da Carta Magna.

Agora, um dos aspectos da violência moral. Às 22:50hs de 17/05/2001, em uma mesa

redonda na TVE, discutiam quatro personalidades, dentre elas o cientista político Benedito Tadeu

César (da UFRGS), sob a orientação de um apresentador, a respeito da mídia eletrô nica que está

alardeando, desmesuradamente, o assunto “apagão” 50 a fim de “abafar” as mazelas causadas pela

violação do painel do Senado, da artimanha de FHC em sepultar a CPI da Corrupção com troca de

favores, e os “rombos” da SUDAM e da SUDENE. Foi unânime a percepção dos debatedores em

nomear a mídia como “cabeça do poder”. Nesse contexto, é patente o conchavo dos meios de

comunicação com o governo; os primeiros, degladiando-se para conquistar as verbas públicas de

publicidade; e, o segundo, para atirar no esquecimento popular os eventos comprometedores. A

crise energética está sendo ampliada em proporções alarmantes, aterradoras, com ameaças de

multas, cortes no fornecimento, “black -out” generalizado, e com o agravamento da criminalidade

favorecida pela escuridão.

Esta é uma fotografia genuína da democracia brasileira, que sobrevive às custas da

falsidade, do descaminho e do constrangimento. Os casos da SUDAM e da SUDENE foram alvos

de criticas de um entrevistado:

“...A mulher dele, quando ele era g overnad or, tirou um empréstimo de milhões pra botar num neg ó cio, e

desviou quase tudo para a família dela. A SU D ENE é, também, uma autêntica “casa de Irene” (...) Ouvi

dizer que o rombo sobe a mais de um bilhão” (João, 33 anos, pedreiro). Entrevista II-8.

E aqui, uma violência oficializada: Numa demonstração de autoridade extrema, o Estado

brasileiro, fantasiado de democrata neoliberal, utiliza meios até irracionais no seu distanciamento

da sociedade. Caso típico é o do INSS × Aposentados: o segurado reivindica,

administrativamente, um direito líquido e certo, mas o órgão governamental, numa postura

discriminatória, simplesmente nega, a fim de que o cidadão recorra à Justiça51, numa protelação

cruel para que o beneficiário suporte todo o peso da empáfia, do sadismo e do espírito de injustiça

que norteiam os atos do governo. Uma vez no judiciário, o departamento jurídico do órgão envida

todos os esforços para prolongar o sofrimento do aposentado recorrendo, sistematicamente, em

todas as instâncias em que vai sendo condenado. Tais ações levam mais de dez anos para serem

consumadas, porquanto o Judiciário insensível, conivente com o Executivo, permite que os casos

desse gênero arrastem-se indefinidamente na sua burocracia paquidérmica. Dessa sistemática

usual e corriqueira no relacionamento do Estado com a sociedade os prejuízos para o povo são

enormes. Em cada etapa de tramitação desses processos o órgão estatal arca com as custas

correspondentes, as quais somam, via de regra, no término da demanda, valores acima ao do

principal requerido. A eliminação desses conflitos no seu nascedouro, atendendo-se à

reivindicação no primeiro instante, reduziriam gastos com material de expediente, funcionários,

50 Declarando que “apagão” rima com “acordão”, Tadeu quis alertar para a cumplicidade do governo com os
“fabricantes de opinião”, expediente paroquial muito utilizado na mídia para desvi ar a atenção do público.
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etc., além do tempo desperdiçado a esmo e o desgaste emocional do pobre aposentado,

estancando-se, ainda, essa sangria nos cofres públicos. A imagem do Estado democrático,

igualmente, não seria denegrida. Este assunto tem suas implicações com o neoliberalismo adotado

no País, cujo modelo de governo preconiza a separação entre o Estado e a Nação. E essa posição

política do nosso administrador só prevalece aqui mercê da impunidade que campeia no País e que

tem como apogeu o atraso social na vida da coletividade52.

O aumento salarial dos militares contemplando os que já ganham mais com percentuais

maiores do que os que recebem pouco, é outra esquizofrenia das nossas leis que se dizem

democráticas. A medida provisória nº 2.131 de 28/12/2000 estabelece aumento de 45% para

suboficiais (militar com o maior teto de proventos na carreira dos chamados “praças”), contra 25%

para cabo e 3º sargento. Igualmente, no quadro de oficiais, foi concedido aumentos de 58% para

generais, contra 26% para tenentes. A rigor, se é que deva haver diferenciação de percentuais,

seria mais razoável, nesse caso, que o menor tivesse uma quota maior de aumento!53

“O tratamento igual para todos diante da lei e a proteção dos sú ditos contra o uso arbitrário da

autoridade política e da força coercitiva são ‘sine qua non’. (...) A atração do Estado reside, em

suma, na promessa de uma comunidade política que é governada por uma estrutura justa — uma

estrutura que é, em princípio, igualmente limite e possibilidade para todos os seus membros”

(Held, 1994: 68).

• O MST e a Reforma Agrária fazem parte do elenco de preocupações da nossa gente,

eis que as seculares providências “democráticas” governamentais não convergem para soluções

adequadas, emperrando todo o processo de desenvolvimento do país. Aliás, um dos temas que

fazia parte do rol de cogitações do tenentismo (anos 20 do séc. X X ) era, exatamente, o equilíbrio

social também na zona interiorana. De lá para cá (já se vão mais de 80 anos!) o quadro rural

“tupiniquim” persiste inalterado. Em 1943, quando Getúlio (com poderes absolutos) implantou a

Consolidação das Leis Trabalhistas, esperava-se algo semelhante a ser adotado no hinterland

nacional, porém a vontade democrática do povo permaneceu em expectativa até agora!
54

O

flagrante jornalístico de ZH, 09/07/99, p. 53, arrolado nos anexos deste trabalho, traz uma matéria

pertinente ao caso. E Carnoy (1986: 86), expõe o pensamento de Rosa Luxemburgo a respeito:

“(...) sem liberdade irrestrita de imprensa e reunião, sem um debate livre de opinião, a vida se

extingue em toda instituição pú blica e se torna uma mera aparência de vida, na qual somente a

burocracia permanece como o elemento ativo — escreveu Rosa Luxemburgo — em 1918. Ao

51 O INSS sabe que vai perder a causa, pois está transgredindo a lei mas, ainda assim, insiste naquela posição

esdrúxula, num rebaixamento da pessoa do aposentado, considerado pela Entidade um sujeito de categoria inferior.
52 Em um país sério, realmente democrata, que ostentasse como lábaro a fraternidade, esse tipo de medida estaria

banido da sociedade.
53 Esse expediente corriqueiro das governanças brasileiras é uma das provas da incidência do corporativismo amparado

pela lei do mais forte politicamente. Agora mesmo o governo está encaminhando ao Congresso um projeto de

aumento para os servidores civis da União, pelo qual os funcionários com curso superior (que já ganham mais!),

terão um aumento de 45%, e os que não o possuem, serão aumentados só em 15%. Essa sistemática injusta é um dos

motivos porque a diferença entre os que ganham pouco (os pobres) e os ricos, seja tão alarmante e cada vez mais

grave. Achatam-se os ganhos dos pequenos, enquanto se alargam os ganhos dos grandes!
54 Ocorre que, na qualidade de “humano”, Vargas não traiu as suas origens, posicionando -se simplesmente como

grande estancieiro, visceralmente contrário a qualquer medida que desmanchasse a rotina retrógrada, parcial e

desumana vigente no interior do país. Os “sem -terra” continuariam resignados com a sua condição de excluídos

despossuídos.
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mesmo tempo, ela insistia em que, totalmente de acordo com a teoria do Estado de Marx, a
democracia plena era impossível enquanto a burguesia estivesse no poder”.

9.2 A v ergonha nacional

Corroborados pela avaliação que segue, esses fatos todos reunidos de perversão da ética

deixam o cidadão comum (que é quem paga, ex-officio, tais anomalias!) irritado contra a filosofia

adotada pela política do país, cada vez mais comprometendo os anseios democráticos da

população. Há um complô permanente de irregularidades investindo contra a dignidade da Nação,

que se vê mutilada no seu empenho de solidariedade e na sua rota de progresso para o país e para o

seu povo. Não é à-toa que alguns indivíduos cheguem à meliância, já que não conseguem

equilíbrio emocional para conviver com as adversidades que lhes são impostas:

“O aumento da violência e da criminalidade, a decomposição social e  a anomia, a crise e a
fragmentação dos partidos políticos, a prepotência burocrática do Executivo, a capitulação do
Congresso, a passividade da Justiça, a corrupção do aparato estatal e da sociedade civil, a
ineficácia do Estado, o isolamento da classe política, a impunidade para os grandes criminosos e a
“mão dura”para os pequenos delinqüentes e, “last but least” , o ressentimento e a frustração das
massas constituem a síndrome dessa perigosa decadência institucional de uma democracia
reduzida a uma fria gramática do poder, expurgada de seus conteúdos éticos” (Borón, 1995: 110).

Seguem, no mesmo sentido, as observações de Held (1994: 69), para quem

“(... ) as pessoas deveriam gozar de direitos iguais (e, conseqüentemente, de obrigações iguais) na
estrutura que gera e limita as oportunidades a elas disponíveis; isto é, elas deveriam ser livres e
iguais na determinação das condições de suas próprias vidas, até onde elas não utilizem esta
estrutura para negar o direito de outras”.

As enquetes que procedi no seio da população trazem questionamentos sobre a prática

“democrática” brasileira, que não se firma no sentido amplo de liberdade com responsabilidade.

São tantas as incongruências administrativas no rastro da nossa vida pública, que é impossível

estabelecer quais os motivos reais de toda essa conjuntura adversa. Creio que os maiores males da

nossa democracia estejam nessa aglutinação espúria da impunidade para o homem público; da

incompetência administrativa
55

; da demagogia e da corrupção arraigadas no político brasileiro e da

enorme distância entre os ganhos dos membros da elite e os do povo. Essa união de forças

negativas, ao longo do tempo, fez com que ficássemos com essas enormes dívidas sociais,

financeiramente impagáveis. Nossos políticos fazem questão de olvidar o que praticam, com

êxito, as donas de casa: “não gastar mais do que recebem”. A propósito, eis o comentário

econômico de uma analista da TV Record:

“(... ) os juros altíssimos não estão mais segurando a inflação, porém gerando suspeitas no
exterior (quando a esmola é grande o cego desconfia) ... pagamos de juros, para os credores, nos
últimos meses, mais do que o dobro das nossas reservas...É certo que, desse modo, não vamos a
lugar algum” (Lemos, 2.001).

O aumento de juros gira em torno de uma carga extra, sobre o governo e os setores

produtivos no país, várias vezes superior a 800 milhões de dólares que deveriam ser pagos de juros

55 Este é um aspecto extremamente pernicioso, e que tem suas raízes incrustadas no clientelismo “barato”, porquanto

não há exigência de escolarização alguma para se assumir um cargo público “de confiança” tanto no legislativo
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para bancos internacionais pela dívida externa. Os portadores de títulos e beneficiários dos altos

juros estabelecidos, com vistas à uma política de controle da demanda, são grandes conglomerados

financeiros; hoje, verdadeiros sócios do Estado, e ainda em condições privilegiadas. Aprofunda-se

o descrédito nas instituições democrático-representativas, quando as pesquisas de opinião indicam

uma “saudade”dos militares no poder (Schmidt, 1984: 122 -123-125).

A república implantou-se no Brasil em 1889 (há apenas 112 anos, portanto). Nesse

interstício, conhecemos inúmeros regimes, cada qual mais perverso, que não deram lugar, até

então, ao preenchimento das aspirações libertárias do povo. A República Velha privilegiava

somente os produtores de café; a República “Café com Leite” enfatizava os acordos políticos

MG/SP, em prejuízo do resto da Nação. O período que vem da Revolução de 30 até 37, foi um

arremedo de democracia, pontilhado por um descontentamento social generalizado, quando

irrompeu a desconfiança e a incerteza que conduziram o país a mergulhar em um regime de força.

10. OS PRIVILÉGIOS E A EX CLUSÃO DA SOCIEDADE DEMOCRÁ TICA
B RASILEIRA

Após a ditadura Vargas (7 anos obscuros da nossa história), a qual ficou conhecida como

República Trabalhista, tivemos a chamada República Industrialista, favorecendo a classe

empresarial. Estávamos na “era Dutra”(ex -ministro do Estado Novo!) – o “democrata“que cortou

as nossas relações com a URSS (sem motivo) e cassou o registro do Partido Comunista. Seu

governo privilegiava a elite burguesa (nacional e internacional), não obstante a Constituição

proclamar que vivíamos em uma democracia. Acenderam-se as escaramuças entre operários ×

empresários, vez por outra sob a interveniência policial contra os trabalhadores. Jamais contra os

poderosos magnatas! O nosso homem público sempre desconheceu e desdenhou o fato da

alavanca mestra que impulsiona a produção ter como suporte a atuação do trabalhador. Sem este,

é impossível a atividade produtiva. Esse integrante da sociedade forma uma das principais classes

humanas: a denominada classe operária, para a qual Singer (1987: 1) expressa a sua concepção:

“O conceito de classe operária refere -se, basicamente, ao conjunto de pessoas desprovidas de

propriedade ou quaisquer fontes de renda, que por isso são obrigadas a alugar sua capacidade de

trabalho, vender a sua força para poder viver. São os trabalhadores assalariados”.

Marx procura construir os significados por meio de raciocínios dialéticos – elaboração de

sistemas conceptuais onde as diversas partes podem ser visualizadas em suas conexões. Desse

modo, o conceito de classe operária insere-se ao de classe social. Partindo de uma perspectiva

filosófica, Marx concebe o homem como um ente que exterioriza sua substância naquilo em que

opera; irradia a sua personalidade, os seus sentimentos para aquilo que realiza. Essa essência

como no executivo. Via de regra os “auxiliares” são nomeados em obediência a critérios de parentesco, amizade,

corporativos ou econômicos, relegando-se a um plano secundário o talento técnico e a competência do sujeito.
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humana é a consciência e a liberdade; estas, situando-se no ser não como abstrações, porém como

vivência humana. Por essa transferência da sua substância para o objeto em que trabalha, o

homem transforma o mundo aperfeiçoando-o na medida em que nele se integra e interage,

transformando a si próprio. Essa práxis construída pelo homem, contudo, é uma práxis alienada,

porque algo interfere nela, fazendo com que a práxis e o trabalho que incorporou a essência

humana tornem-se estranhos e opressores. Como a práxis está alienada em função de algo

estranho, o ser-genérico do homem também está alienado: ele não é livre nem consciente; tornou-

se autômato. As classes sociais aglutinam-se sob a égide de uma alienação geral da práxis, onde

os conflitos na relação do trabalho são produzidos pela propriedade privada, articulada com a

uzurpação do capital predador sobre o desempenho do operário, que se estabelece no âmago de um

meio exótico, esdrú xulo, fantasmagórico (Bins, 1997).

“É a classe organizada contra a frase que tudo decide: ‘proporcionar lucros’ (...)  que não são
dela mas do capitalista!... A classe organiza-se para se defender contra a exploração do capital”
(Canêdo, 198 8 : 16).

Esta colocação expõe um dos motivos porque a classe trabalhadora procura demonstrar o

seu empenho de congraçamento com todas as forças vivas da produção, no sentido de valorizar a

sua personalidade que é, em verdade, igual a do empresariado. Como observa Cândido (198 2 : 3 1):

“O Congresso de Genebra da I Internacional (1866) , apontava como dever das organizações de
trabalhadores — “dever imperioso” — concederem seu apoio a todo momento político ou social
dirigido em prol da emancipação total, mostrando ao mundo a certeza de que seus esforços não
são egoístas e ambiciosos e, sim, realizam-se visando a implantação de uma ordem social em que
não haja lugar para a exploração do homem pelo homem”.

Entrementes, a produção em larga escala, a organização de grandes massas de operários e

complicados mecanismos para colossais rendimentos acentuou, aparentemente, e exacerbou a

separação das classes produtoras, tornando inevitável um sentimento de irresponsabilidade, da

parte dos que dirigem, pelas vidas dos trabalhadores manuais. Sim, porquanto

“(...) os proletários não se mantinham unidos pelo simples fato de serem pobres e estarem num
mesmo lugar, mas pelo fato de que trabalhar juntos e em grande nú mero, colaborando uns com os
outros, eles poderiam demonstrar seu modesto, mas decisivo ser coletivo” (Hobsbawm, 1977:

176).

As novas condições de trabalho da sociedade industrial criaram a necessidade de

mecanismos de pressão para impedir a submissão do operário aos capitalistas. A democracia

brasileira, todavia, não enxerga o nosso proletário. Então, o campo institucional criado com vistas

à luta do operário para aumentar o valor de sua força de trabalho e do capitalista para diminuí-la, é

o sindicato. Os sindicatos não se limitam à defender os interesses apenas de seus associados; têm

a pretensão de absorver a totalidade da mão-de-obra, sob qualquer forma que se apresente; pode

ser força política em favor de todo o povo pobre. Holanda (193 6: 13 8 ) afirma que

“(...) foi o moderno sistema industrial que, separando os empregados nos processos de manufatura
e diferenciando cada vez mais suas funções, suprimiu a atmosfera de intimidade que reinava entre
uns e outros e estimulou os antagonismos de classe”.
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A sistemática organiz acional da força de trabalho dividida por fases de produção em série,

onde cada trabalhador é um autômato monótono alienado no conjunto da produção, além de

oferecer ao capitalista maior lucratividade, tem o “mérito”de dispersar os indivíduos, dificultando -

lhes a manutenção do espírito da solidariedade e, em decorrência, minar a coesão nas porfias

reivindicatórias:

“A comunidade, como argumentaram Durkheim e Ferdinand Tö nnies, foi substituída pela

associação – por laços impessoais, organizados por meio da divisão econô mica do trabalho.

Durkheim acreditava que a comunidade poderia, em certa medida, ser restabelecida na esfera

ocupacional; os sindicatos e as associações profissionais poderiam fornecer fontes de

solidariedade social inex istentes em outros lugares. No entanto, isso mostrou-se um sonho não

prático”. (Giddens, 1995: 14 2).

Ocorre que, na outra ponta da interação social, acomoda-se poderosa a burguesia e o seu

séquito faustoso de prosperidade, assentado no esforço h ercúleo do proletariado. Ao assumir o

centro nevrálgico do poder econô mico e, por conseqüência, os setores da produção industrial,

comercial e de serviços, a burguesia passou a dominar todos os ângulos da vida das comunidades.

Assim é que a agropecuária, a extração mineral e as comunicações submeteram-se, inteiramente,

ao seu controle, onde engenh eiros, médicos, educadores, advogados, administradores, cientistas,

comunicadores etc., ficaram subjugados aos seus caprich os. Por meio de maiúsculos oligopó lios e

de empresas satélites a seu serviço, a burguesia monopolizou a direção dos grandes partidos

políticos, assegurando o seu domínio em cima do legislativo, do executivo e do judiciário. Nas

palavras de Carnoy (198 6 : 6 9):

“O Estado tem suas origens na necessidade do controlar os conflitos sociais entre os diferentes

interesses econô micos e que esse controle é realizado pela classe economicamente mais poderosa

na sociedade. O Estado capitalista é uma resposta à necessidade de mediar o conflito de classes e

manter a ‘ordem’, uma ordem que reproduz o domínio econô mico da burguesia”.

O Estado representa o braço repressivo da burguesia, que possibilita a um grupo na

sociedade usar o poder do Estado contra outros grupos. Mesmo o sistema jurídico é um

instrumento de repressão e controle, na medida em que estabelece as regras de comportamento e as

reforça para se ajustarem aos valores e normas burguesas. O Estado age no interesse da classe

dominante, subordinando todos os outros interesses aos dessa categoria. Esta, aparece como o

grupo que possui e maneja uma parte predominante dos meios de produção material e espiritual.

A burguesia domina a sociedade civil e modela o desenvolvimento econô mico e social. Ela

transforma os membros do Estado em utensílios diretos das forças objetivas da dominação de

classe, em vez de portadores das ordens da classe governante. Desde o estabelecimento da

indústria moderna e do mercado mundial, a burguesia conquistou para si, no moderno Estado

representativo, o exclusivo poder político (Arturi, 1995a e Baquero, 1998 b). O executivo do

Estado não é mais do que um comitê para gerenciar os negó cios comuns de toda a burguesia, como

atestavam Marx e Engels:

“L enin, concordando com Marx  e Engels, considerava o aparelho do Estado como um produto e

manifestação da irreconciliabilidade dos antagonismos de classe”. A democracia burguesa – afirma

ele – é uma democracia para uma minoria insignificante, uma democracia para os ricos, onde os
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capitalistas não somente controlam as instituições políticas da sociedade capitalista, mas

estruturam as instituições de um modo que garanta aquele controle” (Carnoy, 1986: 82).

CONCLUSÃO

Em face do exíguo espaço físico estipulado para esta resenha (máximo de 50 folhas)56,

minha aspiração de detalhar com maior ênfase o que foi aqui colocado frustrou-se inteiramente.

Com efeito, a introdução de elementos periféricos, oriundos de esferas da Sociologia, da

Antropologia e da História, que dariam maior relevo ao trabalho, teve de ser adiada para outra

oportunidade.

Ao se encerrar esta minha diligência no encalço da democracia, sinto-me gratificado por

ver que meus esforços não foram totalmente em vão, malgrado não haver encontrado a democracia

funcionando em sua plenitude. Porém o diagnóstico brotado da conjugação dos variados aspectos

aqui levantados, tangeu-me para uma compreensão da verdade cristalina:

a democracia é apenas uma figuraçã o retórica!

A sua postura eivada de sofismas enigmáticos não logra camuflar a sua natureza totalitária.

O que se tem, no momento, de democracia, é uma reedição, patética, da “lei do mais forte” (das

oligarquias). Essa lei, sim, o estigma que acompanha a humanidade desde seus primórdios, e que

nunca se apartou dela. Antes, foi a prevalência do mais forte fisicamente, onde as coisas

arranjavam-se pela força bruta; em seguida, do mais forte intelectualmente, quando a astúcia

controvertia a normalidade; depois, do mais forte economicamente, e a burguesia, então, passou a

“conquistar”, a peso de ouro, até consciências; hoje, é a imposição de uma mescla destes três

estratagemas, simultaneamente, onde o capitalismo especulador internacional, em nome da

“democracia mundial”, exaure a essência da produção social das nações menores, ao mesmo

tempo em que bloqueia Cuba, espiona a China e bombardeia Bagdá57. A democracia encontra-se

na UTI, se considerarmos que os sistemas políticos são para servir às populações por inteiro e não

só a alguns poucos ungidos, iniciados que monopolizam o saber escolástico “a priori” .

Este meu trabalho revela que a característica das democracias em voga reveste-se de

parcialidade: uma quota ínfima das comunidades ditas democratas (e são ditas por suas próprias

Constituições), açambarca somas vertiginosas de recursos (muito além do necessário para um

viver digno), enquanto multidões de almas (irmãs daquela), sobrevivem na mais extrema penúria.

No meu modesto entender, isto é uma deturpação da verdade; da verdade de Platão, do Nazareno,

de Ghandi e, em especial, de Paulo Freire; uma ofensa ao conh ecimento. Creio que, para a

existência humana, a razão deveria ser o fundamental. A sociedade é muito pensada sob este

prisma. O que se observa, contudo, na perspectiva histórica, é o conhecimento como imposição.

56 Causou-me estranheza o fato de, durante o curso, não ter havido este tipo de censura, quando tive chance de assistir

colegas entregarem produções com mais de sessenta laudas!
57 O “colosso” pretenso prefeito do Mundo parece estar esque cido da epopéia dramática do “Vietnam”!
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O egoísmo arraigado no ser humano esbraveja e faz finca-pé para conservar aquela rotina

enfadonha da exploração do homem pelo bicho homem. As coisas explicam-se pelos precedentes:

todas as mudanças substanciais que se conhecem forjaram-se na beligerância encarniçada, em

hostilidades desenfreadas, em escaramuças radicais, pois a classe dominante (amparada nas

finanças e nas armas) esperneia pela continuidade do “status quo”! Roma, Constantinopla,

Palmares, Bastilha, Waterloo, Canudos, Cangaço, Contestado, Palestina são filigranas dessa

premissa. Só que, com tudo isso, a verdade não prosperou por si mesma. Sistematicamente foi

sendo levada aos trambolhões, passando de mão em mão como um joguete, caindo presa da

arrogância de outro poderoso, que lhe modela o feitio a seu bel prazer. Sempre meditei na

possibilidade do homem alcançar patamares morais mais evoluídos. Esse “an imal” , todavia, é por

demais maleável e, ao atingir o pináculo do poder, seqü estra o conh ecimento, colocando-o ao seu

serviço, em detrimento do próximo.

“... é que a verdade não existe fora do poder. Ela é deste mundo; produzida nele graças a

múltiplas coerções e nele causa efeitos regulamentados. (...) Cada sociedade tem seu regime de

verdade, sua p olítica geral de verdade: os tipos de discursos que ela acolhe, dirige e sanciona a uns

e outros são imperativos: técnicas de valor para obtenção da verdade; o estatuto dos que têm o

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro”58.

Dentro dos grupos sociais existe a diversidade de opinião. O poder esparrama-se por toda

a sociedade, hierarquizando-se e estabelecendo-se em forma de redes entrelaçadas, desde o mais

simples ao mais opulento. Nessa balbúrdia de relações, a verdade desmembra-se para atender aos

caprichos dos superiores, chefes, sub-chefes etc., numa tresloucada turbulência, tornando-se aí

objeto de luta. “A classe que é a força material dominante da sociedade é também a força

espiritual dominante. (...) as idéias daqueles que não dispõem dos meios de produção intelectual

ficam sujeitas à classe dominante. (...) é claro que esse domínio se exerce em todos os setores de

sua classe, donde dominarem também, entre outras coisas, como pensadores, como produtores de

idéias, e regularem a produção e distribuição das idéias de sua época”
59

.

A burguesia “democrata”, que detém os meios de produção material e espiritual,

escondendo a condição alienante no sistema produtivo, oculta os homens como atores históricos, e

mascara a classe opressora como agente da exploração. Como se sabe, a verdade está associada

ao bem-estar das pessoas. O que se quer, em função dela, é atingir a felicidade. “A Pólis

diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer iguais, (...) A vida boa, como

Aristóteles qualificava a do cidadão, era melhor e mais nobre que a vida ordinária. (...) A Pólis é

o reduto da felicidade”6 0 . Ora, esse elemento que nos traz a História, com ufanismo, de

proclamações na Eclésia de que a Pólis é o clímax da felicidade, onde as mulheres estão

renegadas, é um acinte à nossa inteligência. ¿Como falar de felicidade, num estatuto alquebrado,

estapafúrdio como esse?!...

58 Foucault, 1981: 12
59 Marx & Engels, 196 5: 4 5
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Na evolução do pensamento científico moderno exorta-se a democracia como o baluarte

da liberdade, a paladina dos direitos do homem; e estamos assistindo que, para tanto, há uma

distância muito grande. Esta sinopse oferece uma panorâmica, pelos tempos afora, da substância

da democracia na sua acepção mais eloqüente, inteiramente avessa às pretensões dos pensadores.

]*

Sob a égide da globalização, o homem atual vive imerso num oceano fascinante de

inumeráveis benesses da tecnologia. A exuberância mecânica e eletrônica com o advento do

controle remoto, do fax, dos satélites artificiais, da Internet tem sacudido a sensibilidade humana

por regosijos em louvor aos progressos da ciência. No domínio da medicina criaram-se vacinas,

antibióticos; a tomografia computadorizada, a ressonância magnética; transplantam-se órgãos

vitais. Nossos sábios aprimoram os milagres da clonagem e da transgenia. Toda essa parafernália,

entretanto, beneficia um restrito contingente populacional, porquanto a imensa maioria dos

habitantes do Planeta vive à margem dessas conquistas. Esse grupo privilegiado de “cidadãos”,

que é forte para oprimir e não para amparar o fraco, não cessa de engendrar artefatos de coerção

para manter o “status quo”. Continuam-se a fabricar petrechos bélicos cada vez mais sofisticados:

radar, sonar, rádio goniométrico, bú ssola giroscópica, míssel teleguiado, supersônico invisível,

submarino nuclear, explosivos atômicos de potencial apocalíptico
61

. Ufanamo-nos pela posse da

Lua. Alcançamos culminâncias. Nossos engenhos invadiram regiões perdidas nos espaços ermos

e desbravam, agora, nos sidérios do infinito, os segredos das constelações e das galáxias.

Entrementes, a despeito do empenho dos nossos magos alquimistas, a nave terrestre continua

peregrinando, a esmo, em flutuações sinistras pela imensidão do cosmo. No seu convés, a

bombordo, aureolada por mordomias e patuscadas, uma humanidade perdulária, decrépita,

tirânica; a humanidade sem pátria dos burgueses, dos políticos, dos poderosos; e, no tombadilho, a

boreste, uma humanidade esquálida, coroada por espinhos, com esqueletos ambulantes

“fabricados” no Paquistão, em Biafra, em Angola, no Afganistão, em Kosovo, na América Latina;

a humanidade dos analfabetos, dos desempregados, dos catadores de lixo, dos sem-terra, dos sem-

teto, dos despossuídos, dos desesperados. Os primeiros, um punhado irrisório de eminências “sem

coração”, sugando as energias dos outros, que minguam extenuados pela ignorância, subnutrição e

desamparo. Este, o fadário doloroso que nos legou o neoliberalismo e o seu rosário de

monstruosidades patrocinado pelo FMI e pelo Banco Mundial.

“Ao referir -se à Pólis oligárquica, Platão percebeu com notável lucidez que quando

governava a plutocracia o resultado era a constituição de duas cidades, uma de pobres e outra de

ricos, que coexistiam de modo violento e “conspirando sem cessar uns con tra os outros”. Na

cidade oligárquica – e as democracias latino-americanas se converteram, graças à ortodoxia

60 Arendt, 19 81: 4 1
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neoliberal, em sociedades que respondem em traços gerais a essa caracterização clássica de Platão

– “onde vejas mendigos, andarão ocultos ladrões  gatunos, saqueadores de templos e delinqüentes

de todo tipo”. Uma cidade desse tipo, com uma “paisagem social” como a descrita acima, não

constitui precisamente o melhor cenário para o florescimento das práticas democráticas, salvo que

com isto simplesmente se queira aludir ao respeito ritual a certas formalidades, que, ao estarem

esvaziadas de todo conteúdo, carecem por completo de significação”62.

Essa paranóia do autoritarismo como resolução para tudo é o apanágio dos que pretendem

garantir regalias para si, não importando se o desequilíbrio nas condições de vida discrimina a

maioria. Desde tempos imemoriais que a força bruta tem sido o “argumento” inapelável para o

mais forte (física, intelectual ou financeiramente) subjugar e escorraçar seu irmão menor63. A

história dá-nos conta dos verdugos que trucidavam os lutadores desprendidos em prol de uma

partilha mais equitativa da produção comunitária. Cristo foi crucificado porque pregava a

igualdade. Joanna d’Arc, Zumbi, Tiradentes, João Cândido, Luther King, Chico Mendes e tantos

outros heróis luminares da humanidade, ungidos de uma índole democrática imolaram-se, em

holocausto, para defender os mais fracos, os humildes, os perseguidos, os explorados. A eles, a

minha homenagem sentida e enternecida.

Ao procederem assim com soberba, petulância e crueldade, os degenerados tirânicos

pensam que são mais inteligentes do que os outros; julgam-se donos da sabedoria. A sabedoria,

contudo, não equivale ao saber burocrático ou tecnocrático, egocêntrico, inconseqüente pois, nem

todo saber conduz à felicidade. Sabedoria é a busca daquele saber que, por sua natureza intrínseca

calcada em valores éticos e espirituais, torna feliz quem o cultua. Este deve ser o nosso norte!

*
]
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