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Deputado defende a democracia
Em visita à Casa, Gabeira diz que referendum permanentes fortalecem representatividade

Para Gabeira,
instrumentos da

democracia representativa
têm'que ser repensados

O
deputado federal pelo Partido
Verde (P'v) Fernando Gabeira

esteve na Assembléia no mês passa-
do. O Parceria conversou com esse
mineiro de juiz de Fora, figura im-
portante e polêmica da história polí-
tica do País. Para ele, 'programas elei-
torais e voto obrigatórios são aberra-
ções". Leia mais na entrevista.
Qual a situação do PV no contexto
político nacional?

Nossas características são muito
mais de intervenção na vida local
doque na nacional. A

idéia é pensar globalmente e agir ,,v
localmente. Mas a situação do
PV no País vai se definir me-
lhor depois dessas eleições
municipais. Em Campina de
Monte Alegre (SP), por exem-
plo, fizemos uma administração
que é modelo internacional. Agora,
nós crescemos devagar porque a consciên-
cia ecológica cresce devagar em toda a parte. Na
própria Europa, a maioria dos partidos verdes tem
grande dificuldade de estar no Parlamento, com
exceção da Memanha e Suécia.
Discurso e prática ecológica estão sintoniza-
dos?

A prática ecológica dos governos é insuficien-
te, embora, de forma geral, esteja crescendo. O
número de organizações não-govemamentais é
grande, assim como as lutas. Mas o crescimento
da consciência vai num determinando ritmo e o
da destruição, muito mais rápido. Temos proble-
mas ambientais seriíssimos, não resolvidos, como
a poluição em São Paulo. Houve o rodízio de
carros, com trabalho consistente, mas não se avan-
çou ao ponto de reduzi-Ia a níveis desejados.
Crise da democracia representativa e reforma
partidária: qual sua opinião sobre esses assun-
tos?

A proposta de reforma partidária é velha
porque a crise da democracia representativa exis-
te no mundo inteiro. Muitos partidos já não re-
presentam mais a população, e a população não
se identifica com o partido. Sempre tentamos en-

caminhar idéia de partido-movimento - com a
fluidez do movimento e a estrutura de partido.
Somos favoráveis a estimular uma série de instru-
mentos, da democracia direta. Acreditamos que a
informática vai permitir a participação maior de
um determinado grupo de eleitores. A idéia de
colocar referendums permanentemente também
vai superar essas limitações. Acreditamos que outra
maneira de superar a crise será evitar que os de-
putados se perpetuem. É necessário um rodízio
maior. Nossas idéias são de reforma política, mas
não de extinção de pequenos partidos.

A discussão sobre crise da democracia
---------....,	poderia ser pretexto para sua

'N desestabilização?
Seria também. Há uma

crise dos partidos, de afas-
tamento de eleitores, pro-
gramas eleitorais e voto

obrigatórios, que considero
aberrações. A democracia re-

presentativa, para se fortalecer,
terá que abrir mão dessas obrigatoriedades

e mostrar à população que os partidos realmente
representam alguma coisa dela.

OUTRAS VISITAS DO PERÍODO:

O Cônsul-geral da Alemanha, Guido l-Iun,er
L7 Governador de Pernambuco, l4iguelArraes
O Embaixador de Bangladesh no Brasil Anisa Amin
O Ex-deputado federal RIm/o de Amida Sampaio
O kíce-pr*neiro ministro e ministro de Estado da

Economia e Fazenda da província de Quebec
(Canadá), Bernard Landry

O Depurado fedei2lJosé Geno/no
C7 Milton José Ilignoni e Ricardo Carneiro, da

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul
M,'noni é coordenador do projeto de
informatização e Carneiro, gerente do
Departamento de Informação

Nossas idéias são
de reforma

política, mas não
de extinção de

pequenos partidos
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