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Leonardo Avritzer

Uma nova ordem política
A dificuldade dos partidos de levar ao parlamento as reivindicações
de uma sociedade que se tornou mais plural e a globalização da
economia, que transfere as decisões para instâncias supranacionais,
estão entre os fatores que marcam a crise da representação política

A

crise das instituições políticas é agravada, no caso do
Brasil, pelo próprio sistema de representação, que,
clientelizado, concede mais peso a reivindicações restritas

do que à representação das idéias. Isso provoca um desequilíbrio na
representação e o resultado é o desgaste do parlamento, cujo

trabalho não é visto pela maioria da sociedade,
que não se sente representada. A ausência de
discussões mais abertas com a sociedade sobre
as reformas por que passa o país e sobre as
formas de integração à nova ordem econômica
mundial é outro fator de desgaste das instituições
políticas.

"Existe um terrorismo unilateral na idéia de
que o mundo vai-se modernizar e ficaremos para
trás, quando seria muito mais interessante que a
discussão se desse sobre as formas de o Brasil se
integrar" - analisa o professor Leonardo Avritzer,
do Departamento de Ciência Política da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (DCPIUFMG),
com doutorado em Ciência Política pela New
School for Social Research, de Nova York (EUA).
Em entrevista aos jornalistas Francisco de Mo-
rais Mendes e Jorge Pôssa, da Gerência-Geral de
Comunicação Social, Leonardo Avritzer analisa
o momento atual e as perspectivas de solução da
crise da representação.
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Revista do Legislativo - Há uma
crise de representação política que
atinge vários países. Quais seriam os
sinais dessa crise na realidade
brasileira?
LEONARDO AVRITZER - Existe uma
crise de representação, mesmo em
países onde a representação já foi
mais fiel em algum momento.
Poderíamos atribuir essa crise nas
democracias centrais, em países de
primeiro mundo, à pluralização da
sociedade, à emergência de
indivíduos muito diferentes. E ao fa-
to de que os partidos, que ne-
cessariamente têm que representar
visões majoritárias da população, já
não conseguem alcançar subgrupos,
minorias, justamente porque as
sociedades são muito mais plurais, as
identidades são muito mais plurais.
No caso da sociedade brasileira, além
das identidades mais plurais, também
temos o problema crônico e
específico de um sistema de
representação muito clientelizado, no
qual importam mais as demandas
localizadas do que uma fidelidade da
representação de idéias. Isso faz com
que tenhamos, em vez de uma única
crise, uma dupla crise de repre-
sentação.

RL - Seria dupla também no sentido
das idéias e da prática?
LEONARDO AVRITZER - Sim. Um
exemplo é a maneira como o governo
Fernado Henrique age, em alguns
momentos, para ampliar a base
política e aprovar reformas
constitucionais. Não é a partir da real
discussão das idéias e das propostas
políticas, mas através da indicação,
para cargos de segundo e terceiro
escalão, de pessoas que vão, na
verdade, atender futuramente a
demandas materiais locais. Isso

provoca uma crise dentro do
sistema político.

RL - O clientelismo, no grau que
existe aqui, seria uma caracte-
rística do sistema político
brasileiro?
LEONARDO AVRITZER - Não é só
um fenômeno brasileiro. O
clientelismo é bastante forte no Sul
da Itália, é forte em diversos países
da América Latina. O que
caracteriza o clientelismo é a
formação de máquinas políticas que
têm acesso a recursos do Estado e
fazem concessões, em nível local,
para suas clientelas. É um fenômeno
particularmente forte na tradição
política brasileira e, apesar de
podermos dizer que ele sofreu um
enfraquecimento com a emergência
de uma sociedade civil mais
moderna, ainda é uma forma
predominante de se fazer política em
muitas regiões do Brasil.

RL - O voto distrital, apontado
como uma saída para a política
brasileira, não acentuaria essa
característica?
LEONARDO AVRITZER - Depende de
como será adotado, se for. Se levar
a um reforço do localismo na
política brasileira, certamente
vamos continuar com o problema
da pouca representação, tanto das
idéias como de uma sociedade civil
mais moderna no sistema político.
Mas, se adotarmos uma versão do
voto distrital misto, que leva a um
reforço dos partidos, poderemos ter
o fenômeno inverso. No sistema
alemão, o eleitor vota duas vezes:
no candidato do distrito e no
partido. Mistura-se representação
nacional forte com representação
local forte.

"N0
Brasil temos

uma
dupla crise de

representação,
pois além das

identidades mais
plurais, há o

problema crônico
e específico

de um
sistema político

muito
clientelizado"
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II
Precisamos

de um
parlamento
compatível

como
tipo de

sociedade
que o Brasil

está se
tornando.
Mesmo

assim, alguns
problemas

permaneceriam"

RL - O clientelismo começa a ser
questionado no momento em que se
tem uma sociedade de massas
urbanas, porque ele atende mais a
locais menores. Hoje, o parlamento
é malvisto por essas massas
urbanas, que, como nada recebem,
talvez não vejam finalidade nele.
Qual é o caminho para a
constituição de um modelo de fazer
política que alcance também essa
dimensão? Ou não há saída?
LEONARDO AVRITZER - Num livro
clássico, escrito no fim dos anos 40,
depois da redemocratização do
Estado Novo, Vítor Nunes Leal
afirmou que o clientelismo, como
resquício de uma sociedade
tradicional, tenderia a desaparecer,
à medida que a sociedade fosse se
modernizando, urbanizando. Isso
não foi verdade. A sociedade
brasileira se modernizou vio-
lentamente do pós-guerra até hoje,
e o clientelismo não perdeu a força.
Por um lado. é interessante ver
como o clientelismo se moderniza.
Um fenômeno que vemos hoje,
pouco estudado, é como certas
oligarquias clientelistas se
modernizaram, tornaram-se oligar-
quias eletrônicas. Antônio Carlos
Magalhães, Coilor e Sarney
possuem concessões de televisão, o
que mostra que não dá para fazer
só política em nível local. Eles
conseguem compatibilizar o local
com o regional e continuam sendo
fortes presenças no cenário
nacional. Isso não seria um
problema se a sociedade moderna
tivesse uma representação igual. A
Itália, como eu disse, combina
setores clientelistas e não-
clientelistas. Como a Itália trabalha
essa combinação? O eleitor não é
obrigado a votar numa pessoa.

Vota-se nos partidos, como
acontece no Norte do país, mas
você pode votar na pessoa,
tendência mais forte no Sul. O que
falta no Brasil é de fato uma
representação mais moderna no
parlamento. À medida que se tem o
parlamento dominantemente
clientelista numa sociedade que. em
larga medida, já se modernizou, essa
sociedade acha esse parlamento
incompatível com as crenças e os
valores dela.

R L -Por causc2 desse desequilíbrio,
as parcelas sub- representadas
formam a opinião de que o
parlamento não funciona, de que
só atende a grupos restritos, e esta
acaba sendo a opinião dominante.
Corno mudar essa situação?
LEONARDO AVRITZER - Com o
reforço do voto em concepções
políticas, com mudanças ins-
titucionais nessa direção. É preciso
que haja menos dispersão partidária,
o voto na proposta política, no
representante mais impessoal de
uma concepção e de um partido
político. Temos que pensar em
formas institucionais que revertam
o que existe hoje, a super-
representação do clientelismo e a
sub-representação do país moderno.
O ideal seria o contrário, para tentar
criar um parlamento compatível
com o tipo de sociedade que o Brasil
está se tornando. O que, na minha
opinião, não resolveria o segundo
lado da crise de representatividade,
o problema do pluralismo da
sociedade. Há grupos dificilmente
representáveis, porque são minorias
com necessidades não compatíveis
com o que chamamos de partido
catch ali, partido que tem que fazer
urna proposta para 50% da
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sociedade. Um exemplo seriam as
questões do casamento de
homossexuais ou do aborto,
debatidas pelo PT no começo da
campanha eleitoral do Lula. Se uma
minoria apresenta uma rei-
vindicação, há uma reação por parte
da maioria que vai decidir uma
eleição, o que acaba fazendo com
que não se consiga representar esses
segmentos mais particulares.

R  —Esse tipo de questão, antes de
ser um problema do parlamento, é
do partido?
LEONARDO AVRITZER - Sim. Todo
partido competitivo tem a lógica
catch all, de alcançar o máximo
possível. Essa lógica tem que ser
uma lógica da maioria. Não se
ganha eleição só com proposta
ecológica, só com proposta dos
direitos de minorias. Ainda que
essas sejam questões bem
representadas na sociedade, elas não
são majoritárias e podem ser
exploradas em momentos decisivos
de eleição e levar um partido à
derrota. Os partidos têm reticências
em representar essa pluralidade. O
Partido Verde alemão, que foi o
último movimento social forte a
virar partido, acabou percebendo
que como movimento social ele era
forte, mas como partido não era tão
forte.

RL - Esses movimentos acabam
constituindo, de certa forma,
alternativas à vida partidária. Eles
não virão substituir os partidos
políticos?
LEONARDO AVRJTZER - Não, acho
que não Os partidos vão continuar.
O papel deles é o de fazer
programas viáveis para a maioria.
Agora, esses movimentos serão tão

mais fortes quanto mais se tenha
instâncias participativas, como as
audiências públicas regionais, os
orçamentos participativos. Esses
"lugares" conseguem ter muita
influência porque ultrapassam a
média de mobilização da
população. Em qualquer fórum
participativo, os movimentos
sociais estão mais bem re-
presentados que a cidadania em
geral. Têm-se mais características
das partes mobilizadas. Eu diria que
um bom equilíbrio entre par-
ticipação e representação pode ser
o que integre pluralidade e
generalidade.

R L - O parlamento hoje não pode
ser pensado mais como o detentor
do monopólio da representação?
LEONARDO AVRITZER - Acho que
não. Vamos pensar na experiência
do orçamento participativo, da
Prefeitura de Belo Horizonte.
Dificilmente voltaremos a uma
forma não participativa de
orçamento, mesmo que o prefeito
Patrus Anan ias não faça o sucessor
dele. Porque, à medida que a
sociedade se integra, os benefícios
vão além das propostas políticas
dos partidos que introduziram essas
práticas. As audiências públicas têm
influência de formas participativas
que necessariamente não são
majoritárias na Assembléia
Legislativa. Mas, à medida que se
tornam bem-sucedidas na
sociedade, elas acabam se
generalizando.

RL - Vamos inserir um terceiro
elemento nessa relação entre
parlamento e sociedade. Uma
instância como a da globalização,
que coloca a política a reboque da

"Não
se ganha
eleição

só com
proposta

ecológica, só
com proposta
dos direitos de

minorias; os
partidos têm

reticências em
representar a
pluralidade

social"
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"A
Comunidade

Européia está se
unificando, mas

as instâncias
políticas

continuam
locais. Os
europeus

conseguem
unificar a

economia, mas
não a opinião

pública"

economia, não afastaria mais ainda
a sociedade das decisões de
Estado?
LEONARDO A VRITZER - Esta questão
é cada vez mais séria. Eu daria dois
exemplos. Na crise mexicana, o
presidente Salinas cometeu uma
série de erros, mas no momento da
crise as principais decisões foram
tomadas fora do Estado nacional.
Alguém em Nova lorque retira o
dinheiro que estava investido no
México, quebra a sociedade, joga o
país na recessão e não há uma
instância política para se culpar,
porque é um movimento inter-
nacional. Temos um problema
seriíssimo, no nível de repre-
sentação. Outro exemplo é a
Comunidade Européia. Ela está se
unificando, mas as instâncias
políticas continuam locais. Eles
conseguem unificar a economia, a
burocracia, mas não a opinião
pública.

RL - Quais as conseqüências
disso?
LEONARDO AVR1TZER - Dificilmente
vamos continuar a ter esses
movimentos desregulados de capital
em nível mundial, porque isso cria
um problema seriíssimo. A própria
Inglaterra quase chegou a uma
situação de falência. há três anos.
Se as pessoas jogassem contra a
libra por mais dois dias, parece que
levariam à falência o Banco da
Inglaterra, com o fim de suas
reservas internacionais. Esses
problemas indicam que alguma
instância política internacional
deverá ser criada para regular o
mercado. Senão poderemos chegar
a uma situação como a que ocorreu
nos anos 30. Com a diferença de
que, se aquela crise se dava dentro

dos países, agora teremos uma crise
econômica internacional, com a
desregulamentação completa do
mercado produzindo crises sociais
e políticas agudas. Acho que deve
haver algum nível de
regulamentação política para,
inclusive, prestar contas ao cidadão
sobre quais medidas estão afetando
decisivamente a qualidade de vida
dele. No caso do México, houve
alto índice de desemprego e
recessão. São decisões sobre as
quais a sociedade não tem controle.

RL - Na situação do México, não
havia o que fazer?
LEONARDO AVRITZER - No
momento da crise, as decisões
foram tomadas fora do Estado
nacional. O mesmo ocorreu na crise
inglesa: a especulação contra o
Banco da Inglaterra vinha de fora
do espaço do Estado nacional.

RL - Voltando do internacional
para o local: orientações geradas
em instâncias supranacionais
chegam, por exemplo, ao governo
de Minas, que hoje fala em
modernizar o Estado. Se um projeto
de governo surge em decorrência
dessa modernização, mas entra em
confronto com a sociedade, esta
não vai ser ouvida?
LEONARDO AVR1TZER - Em primeiro
lugar, essa discussão não deve ser
desenvolvida em face de nos
integrarmos ou não a uma nova
ordem mundial. Na verdade, os
países sempre se integram a uma
ordem mundial. A discussão deve
ser sobre as condições dessa
integração. O Chile, que aparece
como exemplo de interna-
cionalização, é o país da América
Latina que tem mais restrições à
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entrada de capitais. Porque o país
não quer se submeter ao movimento
dos capitais especulativos. A
integração a uma ordem
internacional não é uma carta de
rendição às pessoas que vão investir
no seu país. Tudo isso traz um
conjunto de condições a serem
negociadas, e essas condições são
parte do debate político.

R  - Está faltando a percepção da
possibilidade de intervir nesse
debate?
LEONARDO AVRITZER - Acho que
sim. Existe um terrorismo unilateral
nessa discussão. É a idéia de que o
mundo vai se modernizar e nós
vamos ficar para trás. Isso é  terror.
E há, por outro lado, a idéia de que
nada pode ser negociado no
momento em que o país se integra
a uma ordem econômica inter-
nacional. O Japão, um dos países
mais bem integrados à ordem
internacional, tem sérias restrições
à entrada de certas mercadorias e
certos capitais no país» Não fez
algumas reformas econômicas que
se pregam como absolutamente
inevitáveis. Então, existe muito mais
margem de manobra política do que
se diz.

RL - Essa discussão poderia abrir
um caminho para o reencontro
entre sociedade e parlamento?
LEONARDO AVRITZER - Sem dúvida,
desde que se perceba que há
diferentes formas de se integrar, O
Brasil pode ser um país que abra
todos os seus setores da economia
ou pode ser um país com um projeto
de educar a população, entrar em
certas áreas, enquanto produtor de
mercadorias. A Ásia está fazendo
isso e se integrando à nova ordem

mundial. Mas o terror unilateral
impede que se percebam as nuances
de diferentes formas de integração,
com diferentes resultados, em
especial para a sociedade.

RL - Esse tipo de comportamento
está matando a política, ao impedir
a discussão?
LEONARDO AVRITZER - Isso. Mas,
existem equívocos dos dois lados.
Tanto do que acha que para
preservar a autonomia, o Brasil não
pode se integrar de forma alguma,
quanto do outro, que vê na
integração uma carta de rendição.
Nenhuma das duas coisas é
verdade. Existe um nível forte de
autonomia política na decisão de se
integrar.

RL - O senhor acha que o
parlamento brasileiro tem
cumprido o papel de realizar esse
diálogo?
LEONARDO AVRITZER - Muito
pouco. O parlamento brasileiro não
percebeu ou não conseguiu colocar
na pauta da integração qual tipo de
sociedade se quer ter e como
conciliar a sociedade com essa nova
ordem que está sendo instituída.
Não é o mercado que vai criar esse
lugar com algum mecanismo
automático. Acho que existe um
pacto político de vontade envolvido
na questão de como se integrar.

RL - Está faltando ouvir a
sociedade?
LEONARDO AVRITZER - Está
faltando a sociedade debater, em
termos reais, o que ela quer ser e
como é possível ser o que quer,
integrando-se. A questão do déficit
social brasileiro, que foi importante
nos anos 80, praticamente passa

"o

Brasil pode
escolher entre
abrir todos os

setores da
economia ou ter

um projeto de
educar a

população e
entrar em

certas áreas,
como

produtor de
mercadorias!"
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"o

Brasil tem que
pensar que

sua integração
a uma ordem

internacional não
resolve,

por si só, os
problemas sociais

do país e que
estes têm que ser

prioridade num
modelo de
integração"

hoje para segundo plano, e
adotamos uma forma de integração
à economia mundial que parece
produzir efeitos ainda mais
perversos do ponto de vista social.
Se pensarmos em países com renda
mais bem distribuída que o Brasil
ou países com uma população mais
bem educada, ainda assim as
reformas chamadas liberais criaram
desigualdades profundas, seja nos
Estados Unidos, seja na Argentina,
países onde aumentaram a pobreza
e a desigualdade na distribuição de
renda» O Brasil tem que pensar que
a integração não resolve os
problemas sociais do país por si só
e que esses problemas têm que ser
prioridade num modelo de
integração. Isso é um ato de
soberania. Um ato soberano de
vontade política dentro do Estado
nacional e para o qual continua
havendo um espaço político.

RL - Hoje, entre o eleitor e o
político que ele escolhe há unia
dificuldade de se manter um
diálogo sobre essas questões, já que
a eleição no Brasil, como o senhor
afirmou, não se faz em torno de
idéias?
LEONARDO AVRITZER - Esse é
justamente o problema. Na
discussão sobre modernização
econômica, como está se dando no
Congresso Nacional, as propostas
não são colocadas e discutidas pelo
que significam, mas negociadas em
outras moedas. A discussão sobre
modernização precisa ser feita
dentro do sistema político, com suas
diferentes nuances. Aí, mais uma
vez vemos como o problema do
clientelismo prejudica o próprio
processamento daquilo que a
sociedade precisa discutir.

RL - O senhor concorda que o
parlamento brasileiro está um
pouco fora dessa discussão? Que
quem está agendando a discussão
é o Poder Executivo e a mídia?
LEONARDO AVRITZER - Sim, mas o
incrível é que todas as decisões são
do parlamento. Fernando Henrique
está legislando. Ele tem uma
proposta de reforma das leis que é
atribuição do Poder Legislativo.

RL - Uma autonomia maior do
parlamento em relação ao
Executivo seria desejável?
LEONARDO AVRITZER - Sim, mas aí
já é um problema do parlamento
brasileiro. Não consigo imaginar, no
parlamento americano, francês ou
alemão, o presidente reformando a
Constituição. Aí, nós voltamos aos
velhos problemas brasileiros. No
regime presidencialista, o presidente
eleito, o chefe do Executivo, não
admite emendas às propostas de
reforma, uma descaracterização
completa do processo legislativo.
Temos, no Brasil, não um processo
legislativo, mas um processo de
homologação, pelo Congresso, da
legislação feita pelo Executivo.

RL - Como o parlamento brasileiro
poderia melhorar?
LEONARDO AVRITZER - Muitas
vezes o parlamento retoma
prerrogativas institucionais que não
são aplicadas. Nos Estados Unidos,
BilI Clinton não manda mais que dez
medidas provisórias por ano ao
Congresso. O parlamento faz
praticamente o Orçamento. No
Brasil, tem a prerrogativa de
legislar, mas não legisla Mais uma
vez o problema sério são as práticas
políticas, o clientelismo. O
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parlamentar não está interessado em
discustir propostas nacionais. Não
faz campanha sobre essas questões
nacionais. Disputa a eleição em
torno de demandas locais.

RL - Questões que ocuparam o
momento seguinte à eleição, como
reforma do Estado, Petrobrás,
foram realmente discutidas na
campanha?
LEONARDO AVR1TZER - As questões
apareceram. Mas, por outro lado,
isso também não é parte do
programa eleitoral dos partidos ou
dos parlamentares. O terremoto que
está se passando no Congresso dos
Estados Unidos foi tema da agenda
eleitoral. O eleitor pode gostar ou
não do que está acontecendo, mas
não pode dizer que não foi
discutido. No nosso caso, estamos
diante de uma reforma que foi um
cheque em branco. Reformar para
manter a inflação baixa é um cheque
em branco.

RL - O parlamento tem
responsabilidade no alijamento da
sociedade dessa discussão, quando
ele próprio também está alijado?
LEONARDO AVR1TZER - Sim, porque
deve estabelecer essa conexão com
a sociedade, pois é o poder que
representa mais imediatamente a
opinião pública.

RL - O senhor concorda com a
visão de que o parlamento é
ineficaz?
LEONARDO AVRITZER - A questão
da eficácia é um pouco mais
complicada. Vamos pensar isso em
termos comparativos. Se o
parlamento brasileiro quiser ser
eficaz, do ponto de vista legislativo,
faltariam os instrumentos para isso,
porque ele não tem os órgãos

técnicos necessários. Se o
presidente dos Estados Unidos, por
exemplo, faz uma proposta de
orçamento e o Congresso faz uma
proposta alternativa - como a que
gerou o conflito recente -, é porque
tem um setor técnico que o capacita
a fazer isso. Não é possível fazer
emenda em orçamento, a sério, sem
as assessorias técnicas cor-
respondentes. Eu diria que o
parlamento é eficaz para aquilo que
na tradição política brasileira ele
vem fazendo, mas  ineficaz para ser
de fato o Poder Legislativo do país.
Para isso, ele deveria fazer uma
reforma profunda na sua estrutura
técnico-administrativa.

R  - Isso é percebido pelo grosso
da população que condena o
parlamento?
LEONARDO AVRITZER - Acho que
não. Iniciar essa discussão seria
papel do parlamento e dos
parlamentares que querem que o
parlamento cumpra sua função.

RL - Essa situação tenderá a se
agravar com as demandas que
surgem a cada dia: tevê a cabo,
informática e novas tecnologias que
precisam de legislação?
LEONARDO AVRITZER - O Poder
Legislativo no Brasil tem um
orçamento nacional de 2 1,7o do PNB.
algo em torno de 10 milhões de
dólares. Caso se organizasse, ele
teria capacidade para legislar sobre
essas demandas. Precisaria de um
corpo técnico-administrativo capaz
para dar apoio. Senão fica difícil
fazer. E o que acontece? O
Executivo faz, propõe. Na verdade,
quase sempre o que vemos de
emendas nessas reformas vindas do
parlamento são muito mais o
produto de representação de

II
eo

parlamento
brasileiro
quiser ser
eficaz,
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RL - Retomando a questão da
pluralidade da sociedade, em que
os grupos vão ficando mais
distantes da representação e do
parlamento, podemos pensar numa
separação entre um inundo da vida
- em que as pessoas tentam resolver
suas questões sem contar com o
governo - e o mundo da política -
em que grupos lutam por fatias do
poder?
LEONARDO AVRITZER - Existe uma
sociedade civil e um Estado. Uma
sociedade civil em que as pessoas
tentam fazer as coisas sozinhas ou
coletivamente, sem o Estado, e um

RL - Pelo que se percebe de suas
idéias, ao contrário do que vemos
na maioria dos artigos que colocam
em dúvida a sobrevivência do
parlamento, o senhor acredita que
a representação através dos
partidos políticos e dos partidos no
parlamento sobrevive a essa virada
de milênio?
LEONARDO AVRJTZER - Eu aposto
que sobrevive. Existem problemas
da representação política, mas não
há alternativas de outra forma de
organização da representação.

UMA NOVA ORDEM POLÍTICA

interesses específicos do que
propostas legislativas alternativas.
E faltam os corpos administrativos
capazes desse trabalho.

R  - E o papel de fiscalização do
parlamento?
LEONARDO AVRITZER - E um papel
mais político. Porém, mais uma vez,
o papel de fiscalização no Brasil é
institucionalmente mal desenhado.
A fiscalização econômica é do
Judiciário, e aí temos dois modelos.
O europeu, em que, como o nosso,
funcionam os tribunais de contas, e
o norte-americano, em que a
prestação de contas é julgada por
pessoas eleitas pela opinião pública.
Com os nossos problemas, seria
mais adequado termos eleição direta
para fiscal de contas ou juiz de
contas do que continuar com o
Tribunal de Contas. Na nossa
prática, precisaríamos ter um
sistema de aprovação de contas
mais perto do eleitorado, da opinião
pública. Porque a corrupção virou
uma das grandes questões da
política brasileira e uma das grandes
fontes da "deslegitimação- do
sistema político como um todo.

"oparlamento mais
sensível às

demandas da
opinião pública

seria aquele que
forçasse o
Executivo a

realizar reformas
administrativas

que, de fato,
fizessem diferença

na condição de
vida da

população"

sistema político que é muito
desconectado dessa sociedade. O
problema é que a sociedade civil
precisa do Estado. Os gastos sociais
do país, em alguns casos, se
aproximam de índices de países de
primeiro mundo, com resultados
absolutamente pífios, em termos de
reverter condições sociais
gravíssimas vividas pela população
brasileira. A sociedade precisa do
Estado para fazer políticas sociais,
um sistema educacional que
inclusive forme mão-de-obra capaz
de colocar o país de forma favorável
dentro de uma ordem internacional.
Não adianta querer cuidar da sua
vida e deixar o sistema político a seu
próprio sabor. E preciso lutar para
que haja reformas dentro do sistema
político.

R  - Há um papel do parlamento
nisso?
LEONARDO AVRITZER - O
parlamento mais sensível às
demandas da opinião pública seria
aquele que forçasse o Executivo a
realizar reformas administrativas
que, de fato, fizessem diferença na
condição de vida da população.
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