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Provocando nàvas idéias

o recém-criado Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo -

NEPEL - já começa suas atividades cumprindo o papel que lhe cabe: gerar e

provocar novas idéias. E isso é o mais difícil que existe na arte de pensar:

criar o novo. Repetir pensamentos já em circulação é muito fácil. Teorizar

sobre aquilo que já foi pensado também é relativamente simples, mas hoje,

nessa matéria, o computador é muito mais "erudito" ...

A liberdade de pensar é outra coisa: é usar as faculdades da inteligência

para gesta r o pensamento ainda inédito, mas que pode se tornar uma idéia

inovadora, viável e transformadora da realidade. Aliás, dessa matéria nova é

feito todo progresso e toda mudança, econômica, científica e social. Por que

não também na política? ..

Está muito bem posto, portanto, o título desta publicação do NEPEL:

"PROVOCAÇÕES". E não haveria nenhum autor mais credenciado para dar-

lhe a primeira assinatura que o servidor Geraldo Fábio Madureira, cuja

contribuição às mudanças institucionais ocorridas nesta Assembléia

Legislativa, desde o antigo e sempre lembrado CINPE, tem o amplo

reconhecimento de seus colegas e da grande maioria dos parlamentares.

É bom lembrar que o conteúdo desta publicação estará voltado, segundo os

próprios objetivos do NEPEL, para temas políticos e legislativos, que care-

cem hoje, mais do que nunca, de novas idéias e propostas criativas, capazes

de vencer a mesmice do exercício mais nobre que existe na sociedade e que,

no entanto, por sucessivos desgastes, tornou-se uma espécie de "ovelha

negra" do corpo social. E isso ocorre não somente no Brasil, mas apresenta-

se como um fenômeno de escala mundial.

Que essas" Provocações" sejam muito bem-vindas e abram espaço para a

prática permanente da reflexão, com liberdade e independência, para gerar

novas idéias e projetos para a ação política. Sabemos que as idéias colocadas

contra a classe política, em sua mais aguda crise de credibilidade, têm muito

de verdade e muito de desinformação e preconceito. Mas que só o livre

confronto das idéias pode reduzir a desinformação, combater o preconceito

e ajudar a nós, da classe política, a redescobrir nossa identidade e nossos

novos rumos.

Deputado Antônio Júlio

Presidente
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Contirole Social da Tecnocracia
e Prátiica Polítiica

o fosso cada vez maior entre a sociedade e o Estado vem gerando um

progressivo descrédito do cidadão nas chamadas instituições democráticas.

Esse processo de falência institucional tem merecido vários tipos de estudos

e análises que apontam explicações as mais diversas, sinalizando para alter-

nativas de soluções que chegam, por vezes, a ser contraditórias.

Por ser a classe olítica a uela ue em última instância assume a respon-

sabilidade das decisões de interesse público, termina recaindo sobre ela todo

o ônus desse rocesso de falência institucional.

Acreditar e pregar que todo ônus dessa falência cabe à classe política nos

conduz a um simplismo que jamais ajudará no avanço constitucional. Afinal,

o processo social é muito mais complexo e as opções de solução que dele

nascem não começam e terminam só na classe política. Esta é, também,

uma resultante do próprio processo social.

A política é a arte da representação. E só bem representa quem conhece

as verdadeiras demandas e expectativas dos representados. Daí ser o co-

nhecimento, ou o saber, um dos principais requisitos para bem representar.

Só que, com a complexificação do processo de produção na nossa socie-

dade, é cada vez mais difícil o indivíduo dominar todo o saber necessário

para se tomar uma decisão. Daí ele ter que lançar mão, cada vez mais, de

assessorias e, muitas vezes, de assessorias especializadas para auxiliá-lo

na definição das opções. O que essas assessorias fazem não é, nada mais,

nada menos, que manipular o acervo de conhecimento ou o saber hoje

disponível.

O saber, no entanto, não é único nem eterno. Muito menos neutrQ. Ele

resulta de um modo de vida, reproduzindo-a e reformulando-a, o que nos leva

à seguinte pergunta: qual o saber que hoje sustenta a prática política? É o

saber religioso? É o saber científico? É o saber popular? Ou é outro tipo de

saber?

Se o

embasar no saber p--ºp..lJlaL_ED.1r.e!ao.messe sab...eLtem....sldº-R-éil,.Jlatinae siste-

maticamente desacreditado. Talvez P-ºL.ue ainda não tenha sido sistematiza-

do. O saber religioso, por seu turno, interfere, por vezes, na prática do político

em função d.oseu credo.

Aquele que, de fato, sistematicamente embasa e sustenta a prática políti-

ca é o chamado saber científico ..

E o que é esse saber científico? Qual o seu grau de universalidade e de

verdade? Até qúe ponto ele é neutro? Até que ponto ele representa uma

parcela da sociedade? Qual o seu grau de. dependência e de comprometi- .

mento corri a lógica econômica vigente? 3..
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Para tentarmos refletir sobre essas questões, temos que voltar ao final do

século XIX e recordar um pouco o papel do Taylorismo nessa história.

Até então, as fronteiras entre a classe trabalhadora e a classe capitalista

(ou burguesia) eram bastante visíveis. Cabia ao capital a posse dos meios de

produção e à classe trabalhadora, fornecer sua força de trabalho. Só que o

saber fazer ainda pertencia à força de trabalho.

O saber fazer era basicamente fruto da experiência humana no proces-

so de trabalho. Tanto que esse saber era quase que monopólio da classe

trabalhadora. E aí se encontrava a mais forte barreira para o avanço do

capital.

Com sua proposta de tempos e modos, Taylor descobre uma abordagem,

que ele chamou de científica, para expropriar da classe trabalhadora todo o

saber até então por ela acumulado. E é a partir daqui que nascem as cha-

madas profissões modernas, com todas as suas especializações. Ou, em

outras palavras, é a partir de então que eclode a tecnocracia, outra classe

social que, paulatina e progressivamente, assume a hegemonia no proces-

so de produção.

Na medida em ue se vai extraindo da classe trabalhadora o domínio sobre

o saber, a classe tecnocrática vai-se fortalecendo, inicialmente se fazendo

assar como arte da classe trabalhadora, ois ue artici a diretamente do

rodu ão.

Ao mesmo tempo, por ser a responsável pela administração e pelo controle do

processo de produção, ela assume papéis da classe capitalista sem necessaria-

mente se tornar capitalista, ou seja, detentora dos tradicionais meios de produção.

Essa aparente ambigüidade fez com que grande parte dos chamados avan-

ços da classe trabalhadora no século XX não passasse do processo de con-

quista de hegemonia por parte da classe tecnocrática.

Uma das conseqüências mais perversas dessa ambigüidade foi a

universalização dos valores burgueses, interferindo nos hábitos característicos

da classe trabalhadora e chegando a alterá-los no seu próprio processo de

produção e reprodução da vida. Exemplo inquestionável dessa constatação é a

postura que hoje tem a classe trabalhadora na sua relação com a questão da

saúde. Antes, os incõmodos do dia-a-dia eram resolvidos pelas próprias pesso-

as com os conhecimentos recebidos dos mais antigos. Hoje, é comum se ver

um ar de grandeza nas pessoas mais humildes ao afirmarem que estão voltan-

do de um consultório médico por causa de uma simples dor de cabeça.

Esse exem lo serve ara mostrar também ue o único saber ue ho'e tem

valor é a uele ue tem um ar de cientificidade. Cientificidade ue está direta-

mente relacionada com o oder da classe tecnocrática de ex ro riar, elabo-

Tal poder chega ao ponto de hoje criar e determinar as necessidades pes-

soais, conseqüentemente, as expectativas ditas populares. A mídia aí está

para não nos deixar mentir.

Esse quadro nos leva à seguinte questão ao refletirmos sobre a prática

política atual: quem a classe política representa de fato?

Numa análise simplista e simplória, diríamos: a classe política representa

o povo. Entretanto, que povo é esse cujo saber não tem valor, cujos valo-



res vão sendo amesquinhados e cujas expectativas são manipuladas por

uma outra classe?

Na realidade -Rodemos afirmar gI,LELJlO_qI,LaJJ.L~ªtual.a classe política não

assa de re resentante da tecnocracia. E é a ró ria tecnocracia ue alimen-

ta a classe olítica com informa ões dados conhecimentos e teorias ue

vão sustentar a definição e elaboração das chamadas políticas públicas.

O controle sobre a classe política é exercido pela sociedade, em última

instância, por meio do voto. E qual o controle tem a sociedade sobre a classe

tecnocrática?

Aparentemente, ela seria controlada pela classe política que representa-

ria o povo. Mas como a classe política pode controlar a tecnocracia se todo

o domínio do saber hegemônico está com essa? Daí que o único controle

sistemático de que sofre a tecnocracia pública é o exercido pela tecnocracia

privada.

Resultam daqui algumas questões para desafiar a nossa inteligência e ca-

pacidade de criação. A pergunta básica é a seguinte: que mecanismos po-

dem ser criados para que se tenha o mínimo de controle social sobre a classe

tecnocrática? Sem que caminhemos nesse sentido, jamais teremos avanços

significativos em nosso processo histórico na construção de uma verdadeira

democracia.

Ninguém nega que o maior compromisso de qualquer tecnocrata é com a

teoria que sustenta a sua ação, sem se esquecer do compromisso

inquestionável com o seu próprio crescimento profissional.

Acrescente-se a isso o fato de que, em geral, os resultados de sua ação não

são visíveis para a sociedade. Eles só se tornam visíveis na medida em que a

classe política os adota, tornando-se essa alvo dos elogios e das críticas.

Isso nos leva a uma rimeira conclusão: a classe olítica deve fazer contí-

nuo esforço de autoqualificação para que possa exercer sobre a tecnocracia

o poder de controle que lhe é delegado pelo povo.

Entretanto, a velocidade e a dinâmica do atual modelo de produção e repro-

dução do saber desafiam a capacidade da classe política de se mante.r sufici-

entemente atualizada para poder exercitar um controle eficaz sobre a classe

tecnocrática. Tudo nos leva a crer que, por ser esse o seu campo de atuação,

a tecnocracia sempre estará um passo adiante em relação à classe política

no que se refere ao domínio do saber.

Daí a necessidade de se criarem mecanismos institucionais que permitam

algum controle social sobre o atual processo de produção e reprodução do

saber, isto é, algum controle social sobre a tecnocracia.

A sociedade, de uma forma consciente ou inconsciente, ao longo do tem-

po, tem buscado formas de exercer algum controle direto sobre a definição e

implementação das políticas públicas. Eu diria que, conscientemente, a socie-

dade tem visado controlar a classe política. Mas, como toda política está

embasada em algum saber, esse controle termina por atingir também a clas-

se tecnocrática. Mecanismos tais como conselhos comunitários, audiências

públicas, orçamento participativo, seminários legislativos têm permitido algu-

ma participação popular, p'or mais limitada que seja, no atual complexo pro-

cesso de produção e reprodução do saber.
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Entretanto, tais mecanismos não têm-se mostrado suficientemente capa-

zes de exercer um real controle sobre a tecnocracia. Seria interessante pen-

sarmos num modelo institucional que permitisse e estimulasse o contraditó-

rio no referido processo.

Para refletirmos um pouco sobre essa questão, devemos começar por iden-

tificar os espaços de atuação da classe tecnocrática e o seu grau de liberdade

em cada um desses espaços.

A sua importância no setor privado é cada vez maior. Hoje já se fala em saber

como matéria-prima do processo de avanço tecnológico. Entretanto, aqui o limite

à sua liberdade é bem definido e é determinado pela lógica do capital. Qualquer

tecnocrata, em qualquer especialidade, que não esteja propiciando lucro para uma

determinada empresa, sofrerá as penalidades condizentes, inclusive a demissão.

No setor público, porém, a coisa é muito diferente. Aqui, a lógica translúcida

do lucro é substituída pela complexa medida do grau de satisfação social. Na

composição dessa medida, entram fatores tais como expectativas, deman-

das, questões de classe, de raça, de credo, de sexo, e a interação entre

todos esses fatores. E em todos eles tem um peso importante a questão do

saber que, novamente, passa pela atuação da tecnocracia.

Em princípio, numa democracia representativa, todas essas facetas sociais

deveriam poder se expressar por meio do instituto que essa mesma demo-

cracia criou: os partidos.

Entretanto, se olharmos a história da democracia brasileira, em especial a

história recente, vamos verificar uma fragilização, não importa aqui se propo-

sital ou fortuita, do nosso quadro partidário.

Por ue a tecnocracia tem tido resen a marcante em todos os setores da

sociedade, se'a úblico ou rivado, e sua resen a tem sido tão álida nas

estruturas partidárias?

Não seria a reversão dessa realidade uma forma eficaz de se proporcionar

à sociedade maior controle sobre a ação tecnocrática? Afinal, ao se engajar

num partido e ali exercer sua profissão, o tecnocrata teria limites bem mais

visíveis para a sua atuação do que tem no setor público.

Para refletirmos mais concretamente sobre essa questão, imaginemos um

quadro partidário ideal. Com ele, vamos verificar que existe a possibilidade

de respostas institucionais para muitas das questões que estão diuturnamente

a incomodar a sociedade e a desgastar a classe política, com conseqüências

as mais diversas e adversas para o aperfeiçoamento democrático.

1)Todo partido receberia financiamento público suficiente para manter um

quadro tecnocrático capaz de dar guarida e sustentação a suas teses

programáticas e à sua prática política.

2)Como tal, todo partido seria um espaço propício para o exercício de carreiras

profissionais em consonância com a opção político-ideológica do profissional.

3}Como conseqüência disso, criar-se-ia a oportunidade do surgimento de

novas lideranças políticas, com embasamento teórico suficiente para o exer-

cício de algum controle sobre a tecnocracia pública.

4)Os quadros partidários que, por vocação e pendor, fossem exercer algu-

ma função política em qualquer espaço público continuariam a ser remunera-

dos pelo seu próprio partido .



Dessa forma, se não acabasse, pelo menos minimizaria o conluio que hoje

se dá entre o político e o tecnocrata nos órgãos públicos. Pelo fato de o

político não poder contar com uma infra-estrutura partidária capaz de lhe dar

suporte político-eleitoral e ser legítima sua pretensão de permanecer na polí-

tica, sua primeira iniciativa ao assumir qualquer cargo público é criar, com os

recursos do respectivo órgão, uma base político-eleitoral que alicerce a sua

próxima campanha. E para o bom êxito dessa ação, geralmente ele negocia

com a tecnocracia daquele órgão favores e benesses. Esse tipo de estratégia

pode explicar algumas distorções que se têm cristalizado em nossas institui-

ções públicas.

Talpossibilidade de conluio, além de desviar o político da sua missão precípua

naquele órgão, tem sido uma fonte de mediocrização da própria tecnocracia

nos órgãos públicos. Não tem sido a sua capacidade de elaborar um saber

condizente com as políticas públicas demandadas que o credencia a alguma

melhoria profissional, e sim a sua maior ou menor capacidade de ceder ao

político recursos para a composição de sua base político-eleitoral.

Todo artido olítico tem ai um recorte ideoló ico or mais frá il ue esse

uadro tecnocrático de

fôlego, estariam sendo dadas as condições para que houvesse alguma dispu-

ta no processo de manipulação do saber. Tal disputa, por si só, se constituiria

em mais um mecanismo de controle social sobre a tecnocracia. Além do

mais, o conjunto dos quadros tecnocráticos partidários formaria um interlocutor

crítico e eficaz da tecnocracia pública e privada.

Entretanto, para a preservação dessa eficácia, seria necessário, reafirmo,

que jamais os quadros partidários, ao exercerem funções em órgãos públi-

cos, fossem por esses remunerados.

Tal impedimento livraria o setor público de muitas das críticas que hoje

recebe, geralmente em questões periféricas e que não são pertinentes com

o seu fim precípuo. O Legislativo, por exemplo, não tem sido adequadamen-

te criticado pela sua produtividade enquanto poder legisferante e fiscalizador,

nem pelo seu grau de representatividade social. Pelo contrário, as. críticas

que a ele se fazem constantemente têm constituído uma cortina de fumaça,

impedindo a sociedade de produzir a verdadeira crítica.

Na medida em ue os partidos dessem total sL!Qorte--ª..9~olítico-eleito-

ral e remunerassem seus uadros em exercício de fun ões Rúblicas ues-

tões com recortes ideológicos tais como c1ientelismo, assistencialismo e

ne otismo assariam a ser administradas or cada partido em função do seu

perfil ideoló ico. Até mesmo as questões mais objetivas referentes a remu-

neração e aposentadoria dos quadros políticos, bem como financiamento

público de campanha, ficariam adstritas aos partidos, que a elas dariam o

tratamento de acordo com suas prioridades político-ideológicas.

Saneado o setor público do principal fator que o transforma em infra-estrutu-

ra político-partidária, os quadros partidários no exercício de funções públicas

teriam maior 'disponibilidade e compromisso com os fins precípuos dos res-

pectivos cargqs. Conseqüentemente, aumentar-se-ia o grau de transparência

e produtividade dos órgãos públicos, propiciando maior controle da sociedade

sobre eles, inclusive e possivelmente em relação à instância tecnocrática.
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Como vimos, o modelo aqui esboçado não enfrenta as questões operacionais

que dele advêm. Acredito serem elas de simples enfrentamento desde que

haja um consenso em torno do modelo. Entretanto, para a formação desse

consenso, algumas barreiras têm que ser transpostas, destacando-se, entre

elas, as duas mais difíceis:

1)A prática personalista na nossa tradição política, tradição que foi proposital-

mente aguçada pelo regime militar ao extinguir os partidos então existentes.

2)A possibilidade de maior visibilidade social da ação tecnocrática certa-

mente levará essa classe a criar formas de resistência a qualquer mudança.

Quanto ao aspecto de operacionalização desse modelo, não detectamos

maiores dificuldades. Sua questão fundamental, que é o financiamento públi-

co dos partidos, seria facilmente resolvida pelo deslocamento para eles da

massa de recursos existentes na máquina pública que hoje já é usada para os

fins político-eleitorais.

Esse levantamento não nos parece complicado e, com o resultado dele,

um bom tributarista elaboraria facilmente as formas de operacionalização do

modelo aqui exposto, sem aumento da carga tributária. Um pressuposto que

deveria ser levado em conta é a possibilidade de que, além de uma contribui-

ção compulsória, houvesse também uma contribuição opcional para que o

cidadão pudesse ajudar no fortalecimento do partido de sua preferência.

______ O_im_.Rortantedesse modelo, RrinciRalmente Rara uem viveu 20 anos sob

um re ime autoritário, são as ossibilidades ue ele ense'a de uma reflexão

coletiva mais madura sobre o processo de reinstitucionalização democrática.

Se essa reinstitucionalização não se der, todos os nossos sonhos vão-se

murchando.

A sociedade brasileira está cansada de constatar a promiscuidade entre o

público e o privado, a ineficácia dos serviços públicos e o descompromisso

de seus integrantes. Acredito que tal modelo permite que se coloquem as

coisas em seus devidos lugares, ensejando uma reflexão crítica focada nas

questões fundamentais para o aperfeiçoamento das instituições demo-

cráticas.

Entretanto, o que importa não é o modelo. ° importante é uma busca cons-

ciente e coletiva para que se criem mecanismos institucionais que permitam à

sociedade aumentar o grau de controle sobre o processo de produção e repro-

dução do saber. Como hoje isso pouco se tem dado, formulei o título desta

minha fala com uma ambigüidade proposital. De fato, o que hoje existe é um

controle da tecnocracia sobre a sociedade. °que se almeja é um controle da

sociedade sobre a tecnocracia, pois só quando isso estiver acontecendo é que

haverá um real controle da sociedade sobre as práticas políticas.

Quando tal acontecer, certamente teremos superado o atual modelo de

produção e reprodução desse saber totalmente comprometido com o traba-

lho produtivo. Só assim estaremos roduzindo um novo ti o de saber a uele

com rometido com a ló ica do trabalho humano o trabalho construtivo ue

tem como ideais a solidariedade, a liberdade, a auto-suficiência, a 12az,o amor

e a constante busca de perfeição individual e coletiva.

Mas não podemos esperar que essa virada epistemológica se ultime para

começarmos a fazer alguma coisa. A realidade aí está a nos desafiar e a vida
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de cada um de nós a desfiar. Temos que procurar realizar o máximo no espaço

que a história nos destinou. Para isso, é imprescindível que aumentemos

o grau de nossa consciência política, perguntando-nos sempre:

1º) Qual o grau de comprometimen.to da bagagem do conhecimento que

carrego com a lógica que o determinou?

2º) O que posso extrair dessa bagagem na construção e sustentação de

uma nova lógica?

3º) Como usar desses conhecimentos no avanço e aprimoramento da mi-

nha prática do dia-a-dia?

Acredito não existir espaço mais propício para nos ajudar nessa reflexão do

que uma escola do Legislativo. Escola por ser um centro de reflexão sobre o

saber. Legislativo por ser o centro político por excelência da democracia re-

presentativa.

Um diálo o afinado entre essas duas instâncias - saber e rática olítica

- é a melhor forma de ajudarmos no aperfeiçoamento das instituições de-

mocráticas. Para que esse diálogo aconteça, o técnico haverá que abrir

mão de um compromisso cego com quaisquer teorias, a fim de colocá-Ias a

serviço da maioria da população. Mas também o político haverá de cultivar

a consciência de que sua prática só se sustenta em cima de um saber que

interprete a realidade objetiva. E, assim, esse diálogo propiciará um verda-

deiro processo de teoriza ão da rática em ue ambos olítico e técnico

serão sujeitos na produção e reprodução de um novo saber. Um novo que

certamente irá contaminando o velho para a construção de uma sociedade

mais justa e fraterna.

Eis a nossa grande questão: o Legislativo é constantemente desafiado pela

sociedade. Produzir e reproduzir um saber que corresponda a esses desafios

é o papel de uma escola que tenha como lema a teorização da prática. Lema

que é de fácil proclamação, mas de difícil execução. Não foi isso que

vivenciamos no nosso processo de aprendizagem; muito antes pelo contrá-

rio. Só um despojamento individual e coletivo pode permitir que isso aconte-

ça. E, ao conseguirmos respostas adequadas a esses desafios, estaremos

implementando um novo e eficaz mecanismo de controle da sociedade so-

bre a tecnocracia.
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Políl:iico: Profissão ou Bico?
Profissionalização da Classe Polil:iica

Um jovem de 17 anos aproxima-se do pai e pergunta: .. Pai, o que devo

fazer para me tornar um bom político? ..

Em face da pergunta, o pai se vê obrigado a analisar a composição da

classe política contemporânea, Nela só encontra políticos por herança (o que

não é o caso de sua família), médico bem-sucedido, empresário ou fazendei-

ro ricos, pastor religioso prestigiado, estrelas do futebol, do mundo artístico e

da mídia e alguns líderes sindicais e de movimentos sociais.

Diante desse quadro, o pai é obrigado a reconhecer que não sabe orien-

tar o filho.

A situa ão da classe olítica nas sociedades de ho'e nos deixa Rer lexos

enquanto f2artidários da democracia e intri ados en uanto estudiosos do fe-

nômeno social.

É comum ver os próprios políticos pregarem e louvarem a idéia de

profissionalização da classe política. Seu argumento mais forte é sempre o

de que tal profissionalização significa avanço no processo democrático,

Sendo os políticos a classe dirigente de uma sociedade e detendo, portan-

to, o seu poder formal, por que essa classe que legaliza qualquer nova profis-

são que surja não é capaz de criar mecanismos que institucionalizem a sua

própria profissão?

Apesar de querer ser e de se dizer profissional, o que vemos hoje é uma

classe política usando dos recursos públicos para sua sobrevivência política e

pessoal.

A primeira iniciativa de qualquer político ao assumir um cargo público é

criar no respectivo órgão uma infra-estrutura que suporte a sua próxima cam-

panha eleitoral. E como seu futuro político e financeiro é normalmente incer-

to, vê-se obrigado a usar de todos os meios para garantir uma segurança

mínima, na hipótese de não ter condições de permanecer na carreira política.

Que os políticos se reelejam, que para isso disponham de recursos, que

tenham uma remuneração justa pelo seu trabalho, que tenham uma aposen-

tadoria justa, que tenham condições de bem representar suas comunidades

e até mesmo de ajudá-Ias, tudo isso é legítimo.

-º-9ue a sociedade não aceita ser le ítimo é ue tudo isso aconte a eral-

mente com re'uízo do bom desem enho das institui ões úblicas.

A questão não é se perguntar quem deve custear a classe política e quanto

ela vale. A sociedade sempre teve e continua tendo consciência da necessi-

dade de uma classe dirigente competente e compromissada. Se assim é, ela

continua disposta a arcar com os custos daí decorrentes. O que ela não acei-

ta é se sentir usada e ao mesmo tempo órfã de instituições públicas que 11..
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correspondam minimamente a suas expectativas. Parece que a sociedade já

está percebendo que a forma como os políticos se fazem custear é a origem

das questões que a incomodam.

Acredito que o conflito decorrente do uso privado de recursos públicos é a

origem de todos os questionamentos e críticas que se fazem à classe política.

É urgente, pois, que a classe política mude a forma de se custear. E é daqui

que nasce a idéia do financiamento público dos partidos, na proporção neces-

sária ao custeio dos quadros políticos, tirando do setor público esse ônus.

Acredito que a sociedade esteja disposta a abraçar essa idéia, pois sabe

que, mesmo de uma maneira enviesada, ela já financia a classe política e, por

não ser esse um jogo claro, percebe que tal custo tem sido muito alto e com

poucos benefícios.

Assim os artidos Rolíticos úblicas de direito riva-

do, seriam suficientemente financiados ara remunerar os seus uadros e

dar-lhes as condições do exercício da carreira política.

Conseqüentemente, qualquer quadro político no exercício de uma função

pública não estaria sendo remunerado por órgão público e de fato estaria

nele representando seu partido.

Para a implantação desse modelo, alguns pressupostos devem ser obede-

cidos:

1Q) O financiamento do custeio dos partidos seria compulsório para todo

cidadão, sem jamais ensejar aumento da atual carga tributária, pois assim se

estaria apenas deslocando para os partidos a massa de recursos que hoje os

órgãos públicos gastam com os políticos.

2Q)As cotas de distribuição entre os partidos obedeceriam à proporção por

representatividade.

3Q
) Paraque o pressuposto anterior não impeça a possibilidade de alternância

no poder (condição necessária para a sobrevivência de qualquer democracia).

a metade da contribuição dos cidadãos comporia o fundo partidário, cuja dis-

tribuição seria proporcional à representatividade e a outra metade seria de

livre destinação aos partidos.

4Q
) Todo quadro político no exercício de função pública seria remunerado

apenas pelo partido.

Do ponto de vista da classe política, só consigo ver vantagens nesse mode-

lo. Todas as questões que hoje fazem do político um alvo fácil e permanente

de críticas seriam resolvidas. Senão, vejamos:

Assistencialismo: essa é uma questão real e ideológica. Real porque

demandada por grande parte da população, que muitas vezes não é mini-

mamente assistida pela estrutura governamental. Ideológica porque, na

medida em que existem diversas formas de enfrentá-Ia, a escolha de uma

delas passa pela visão de mundo de cada um. Assim sendo, podemos ter

um artido mais assistencialista menos assistencialista ou totalmente con-

trário ao assistencialismo. E ele administrará seu orçamento em função do

seu perfil ideológico.

Clientelismo: outra questão real e ideológica. Real porque há regiões no

Brasil cujas condições objetivas geram uma relação clientelista. Ideológica

porque aceitar ou não aceitar o clientelismo tem a ver com a escala de valo-

I
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res de cada um. Também aqui podemos ter partidos mais ou menos

clientelistas em função do seu perfil ideológico.

Nepotismo: também essa é uma questão com recortes ideológicos que

não têm sido levados em conta. É difícil, por exemplo, esperar-se que algum

monarquista seja radicalmente contra o nepotismo. E para uma análise corre-

ta dessa questão, acho que se deveriam levar em conta as mudanças por que

tem passado o nosso modelo de família. Os laços consangüíneos vêm sendo

paulatinamente desvalorizados e geralmente substituídos pelos laços

ideológicos. Nenhum desses laços deveria justificar a sujeição do bem públi-

co a qualquer interesse privado. Mas, de toda maneira, com esse modelo

proposto, boa parte da possibilidade do exercício do nepotismo sai do setor

público para a área privada, ou seja, os partidos.

Salários: essa é uma questão quase que permanente, sobretudo em rela-

ção aos detentores de mandato popular. No setor privado, ela é resolvida

pelo mercado e aí o indivíduo pode ganhar exorbitâncias desde que esteja

atuando de acordo com a lógica do mercado, isto é, produzir maior lucro. No

setor público, a lógica é muito mais complexa, pois visa ao bem público. E o

conceito de bem público passa necessariamente por questões ideológicas.

Daí é que, no modelo proposto, como cada partido terá sua política salarial,

poderemos, por exemplo, ter numa mesma Assembléia Legislativa deputa-

dos que ganhem x salários mínimos e outros que ganhem xn. Tudo vai de-

pender das opções ideológicas e dos compromissos sociais de cada partido.

Além disso o uadro olítico seria remunerado elo seu desem enho e ela

sua produtividade de acordo com a lógica de cada artido. Assim sendo, todo

quadro partidário no exercício ou não de um mandato, com o seu partido

estando ou não no governo, permaneceria sendo remunerado.

Aposentadoria: todo partido teria a possibilidade de criar o seu instituto

de previdência complementar, tirando do setor público esse ônus e da classe

política, sua insegurança quanto ao futuro.

Fidelidade partidária: é difícil esperar que um político, tendo feito sua

carreira num partido e tendo nele todas as garantias de sua segurança mate-

rial e política, venha a ser infiel com o seu partido. Entretanto, um conjunto

de fatores pode determinar um grau de mal-estar tal que um quadro político

venha a se desentender com o partido. Isso acontecendo, assim como se dá

nas empresas, certamente ele negociará o seu ingresso em outro partido.

Portanto, a questão da fidelidade partidária sai da esfera do formal, do legal,

e passa para o campo do real.

Financiamento de campanha: da mesma forma que na questão sala-

rial, o financiamento das cam anhas obedecerá à ló ica, aos interesses de

~QgraLLdeJnSillÇ~ldade.....cLe-.Cada.quadJ:QpartidáriD""- _
Se, com a implementação desse modelo, ganha a classe política, muito

mais ganha a sociedade porque:

1º) Ao exigir maior compromisso do político com a função pública que ve-

nha a exercer, aumentaria o seu grau de competência gerencial, o que, con-

seqüentemente, melhoraria o grau de desempenho dos órgãos públicos.

2º) Ao retirar-se dos órgãos públicos a função de custear a classe política,

desapareceria a maior parte das críticas que hoje se faz a esses órgãos. Isso
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aumentaria o seu grau de transparência, permitindo que a sociedade exerça

. de fato o controle sobre o verdadeiro papel institucional desses órgãos.

3º) Tal controle permanente aumentaria o grau de desempenho das insti-

tuições ao corresponder às demandas da sociedade.

4º) Ao poder optar anualmente pela destinação da contribuição partidária, o

desempenho dos partidos estaria sistematicamente sendo avaliado pelos ci-

dadãos.

Apesar das vantagens desse modelo, sua aceitação sofrerá duas resistên-

cias básicas:

1ª Por arte da tecnocracia. Essa classe só tem levado vanta ens com a

não-trans arência dos ór ãos úblicos fazendo da classe olítica um verda-

deiro bode expiatório e usando dessa crítica como cortina de fumaça para o

real controle social dos órgãos públicos. Não é em vão que a tecnocracia

desenvolve e sustenta uma análise e um discurso que só tendem a transfor-

mar em tabu a idéia de profissionalização da classe política.

2ª) Por parte da própria classe política, devido à tradição de uma prática

personalista, exacerbada após o regime militar.

Apesar dessas resistências, acredito que, mais dia, menos dia, o essencial

desse modelo se institucionalizará. E aí, qualquer pai poderá responder pron-

tamente à pergunta do filho: " Continue seus estudos e tente fazer carreira

num partido político com o qual você tenha mais afinidade" .
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