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Democracia:

32cr.

uma questão de
bom gosto?

PJI os idos dos anos 70, que parecem quase
LI 'Li pré-história para nossos adolescentes, de-
mocracia era mais do que uma palavra de ordem.
Era um ideal em tomo do qual a gente se reunia para
entoar cantos de resistência, discutir, programar pas-
seatas, escrever e sonhar com um país livre e mais
irmão.

A luta pela reconquista das liberdades de-
mocráticas uniu pessoas de dife-
rentes matizes ideológicos em
iniciativas que marcaram a
história brasileira, como a do
semanário Opinião. Jornais e
publicações alternativas passavam
de mão em mão, e as notícias (ou o que so-
brava delas após a ação da censura) eram lidas
com avidez por um grande número de jovens
como eu, secundaristas e universitários.

Não foram poucos os anos de luta. Nem
poucas as mortes, entre os que optaram por se-
guir militando nas organizações da esquerda bra-
sueira, alijadas da vida polftica após o golpe de 64.
Atão propalada abertura política brasileira, 'lenta,
gradual e segura", pareceu durar séculos. [ator-
tura deixou marcas que não se apagam de nossa
memória.

Durante quase duas décadas, dia após dia, mi-
lhares de brasileiros procuraram entendero que se
passava. E trataram de contribuir, de alguma forma,
para que o País retornasse à normalidade institucional.
As lições desse período estão registradas em livros
e publicações diversas. As mais importantes, no en-
tanto, ficaram no coração.

Desde esse tempo, ficou em mim a certeza de
que democracia não se achava em prateleira de su-
permercado. De que era mais do que uma merca-
doria em falta. Democracia lembrava o ar que se
respira logo antes das tempestades. Podia ser com-
parada com as águas de um rio, que se avolumam à
medida que caminha para o mar. linha a mesma
natureza das coisas da natureza, que mudam de
forma, de cheiro e de sabor a cada dia.

Mas, hoje em dia, quando os jornais são aco-
metidos de uma pasteurização e superficiabdadeja-
mais imaginadas, fico me perguntando aonde nos
levou a luta por um País democrático e por uma
imprensa igualmente democrática... Quandovejo
candidatos de partidos conservadores com um dis-
curso idêntico aos de candidatos progressistas, fico
espantada: então para isso serve a democracia?

Há pouco, estivemos - eu e mais três colegas

Nessa ocasião, visitou-me, uma vez mais, asensa-
ção de que há uma distância abissal entre a 'minha'
democracia e a democracia desejada por certas pes-
soas.

Senão vejamos: houve um momento em que
ouvimos, de um consultor externo, uma pérola mais
ou menos assim: "Se queremos que as pessoas
comprem a idéia da democracia, temos que vesti-la

a sociedade
da política

com uma embalagem atraente... Devemos vesti*
democracia com cores tropicais, quentes, e não com
os tons das fotos de Sebastião Salgado."

A frase iluminou-me os quatro cantos do
cérebro: então é isso! Que burrice a minha. Eu
cá pensando que a democracia é um vir-a-ser,
construção permanente, processo que com-
porta avanços e retrocessos, utopia a sugerir
mudanças radicais no comportamento huma-
no e nas formas de organização da nossa so-
ciedade. E, todo o tempo, a verdade estava ali,
tão perto de mim: a democracia não é uma
questão política. Está na esfera das relações de
consumo. Não exige embate no plano das idéi-
as, mas tão-somente a definição de uma estra-
tégia de marketingeficaz.

Me socorre, Milton Santos! Do alto da sua
sabedoria e simplicidade, explica o que aconte
quando uma sociedade coloca o mercado acima
da política e ergue o consumidor a uma categoria
mais elevada que a de cidadão. Mas acho que vai
ser preciso falar bem alto, porque as pessoas an-
dam meio surdas, com tanta gritaria nas bolsas de
valores.
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O que acontece quando
coloca o mercado acima
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