
Dilemas do fim de século
Existe hoje, no mundo todo, um movimento de mudanças à
procura de um sistema de governo que consiga resolver os
problemas vivenciados pelas democracias modernas

Patrícia Duarte

A

Clise econômica, o aumen-
to da criminalidade e a falta
de confiança nas institui-
ções nacionais são as prin-

cipais razões que hoje motivam 46%
dos britânicos aterem vontade de erni-
grardo país A pesquisa, realizada pelo
Instituto Gallup e divulgada em Lon-
dres, no início do ano, indicava que as
instituições que perderam a confiança
dos ingleses são, por ordem, a monar-
quia, a inidia, a Igreja, o sistema legal e
o Parlamento.

Na França, uma pesquisa de opi-
nião, realizada como objetivo de detec-
tar as preferências do eleitorado para o
último  pleito de março, apontava a di-
reita conservadora como sendo amais

provável vitoriosa, quebrando o mono-
pólio do Partido Socialista que já dura
quase 12 anos. No Canadá, o primeiro-
ministro Brian Mulroney renunciou,
logo no início do ano, à liderança do
Partido Conservador Progressista e à
chefiadogovemo, depois de constatar,
através de uma pesquisa, a insatisfa-
ção dos canadenses com a sua gestão.
A pesquisa apontava a queda para
17% do seu percentual de aceitação
pelo eleitorado e confortáveis 46% para
seu opositor, o Partido Liberal.

Ainda no início deste ano, depois
de 34 anos de abstinência, os eleitores
cubanos voltaram às umas, nas primei-
ras eleições legislativas diretas e se-
cretas, para preencher 589 cadeiras do

Parlamento. Mais do que aoportunida-
de de escolher um nome, as eleições
respondem auma expectativa dos cu-
banos pormudançasno regime castrista.
Nos EUA, as últimas eleições, que
indicaram o demo crataBili Clinton para
apresidênciada República, tiveram, no
entanto, como personagem central, o
candidato independente Ross Perol,
sinalizando o descontentamento dos
americanos com os dois grandes parti-
dos, que dividem o poder.

Essas informações, pinçadas do
noticiário internacional, apontam bem
mais do que um simples tropeço na
política interna desses países. São re-
flexos de uma crise maior, que desco-
nhece fronteiras e nacionalidades.
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"Existe hoj e, no mundo todo, um razo-
ável grau de insatisfação com as insti-
tuições políticas. Há movimentos de
mudanças em todos os países e não
apenas no Brasil. Nem os americanos
estão contentes com o seu presidenci-
alismo,nemos europeus como parla-
mentarismo" - confirma o cientista
político Olavo Brasil, professor do De-
partamento de Ciências Políticas da
Universidade Federal de Minas Gerais
(DCP/UFMG).

A democracia, tal como ela evo-
luiu, enfrenta neste fim de século dile-
mas de tamanha grandeza - como a
crise dos partidos, as deficiências das
legislações eleitorais, a falência do es-
tado de bem-estar social - que as
pessoas estão buscando soluções no-
vas para reformar suas instituições.
"E as propostas de modificações -
observa Olavo Brasil - vão exatamen-
te em busca do modelo oposto ao vi-
gente. Se tem presidencialismo, o que
se vê como ideal é  parlamentarismo
e vice-versa".

O Brasil encena sua história neste
mesmo palco e repete enredo seme-
iliante, apenas com algumas adapta-
ções e os exageros próprios do estilo de
interpretação dos atores nacionais, sem-
pre prontos a apresentar para a socie-
dade uma "solução salvacionista". ca-
paz de resolver, de forma indolor. os
graves problemas que o país enfrenta,
como identifica o advogado Raphael de
Almeida Magalhães, em recente artigo
publicado pela Editorallova Fronteira,
na coletânea "Ensaios O Plebisci-
to". Para Olavo Brasil, rompe ainda
com uma tendência mundial, que tem
sido de aperfeiçoamento das institui-
ções vigentes, para abrir a possibilida-
de de mudanças politicas radicais no
país.

O eleitor brasileiro será convoca-
do, através do plebiscito, para uma
viagem no tempo, devendo responder,
de uma vez por todas, se prefere a
Monarquia ou a República como forma

de governo e, ainda, se presidencialis-
mo ou parlamentarismo, como sistema
a ser adotado nesse novo ciclo da sua
história.-Mas todac qualquerniudan-
ça política, sobretudo as rac cais. tem
resultados imprevisíveis— adverte Olavo
Brasil - e, por isso, é importante uma
certa ponderação nesse processo, para
evitar a transformação do país num
laboratório de experiências políticas,
comoj á aconteceu na área econômica,
sem sucesso".

Origens- Para o cientista político,
uma coisa é desenharas instituições no
papel, outra é fazer com que essas
instituições funcionem adequadamen-
te e tenham vida de fato. Essa, pelo
menos, é uma das lições que a história

tem ensinado. O parlamentarismo, ia]
como se apresenta hoje, surgiu como
uma evolução histórica, adaptada às
realidades nacionais. O presidencialis-
mo. mesmo sabendo-se que é uma
invenção da engenharia política, para
solucionar impasses num determinado
momento dahistória, também foi sendo
aperfeiçoado ao longo do tempo e con-
tinua passando por transformações sig-
nificativas que visam o seu aprimora-
mento.

A origem do parlamentarismo está
ligada ás mudanças do final do século
XVII, como uma reação contra as
monarquias despóticas e absolutistas,
vigentes nesse período. "Os parla-
mentos, sobretudo na Inglaterra, pas-

Berço do parlamentarismo, a Inglaterra hoje questiona esse sistema
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saram a enfrentar a Coroa e a reivmdi- são exemplos de regras não escritas dessa construção foi o presidencialis-
car cada vez mais direitos, esvaziando que disciplinam o funcionamento do mo, inspirado, basicamente,nas doutri-
os poderes dos monarcas e limitando-os parlamentarismo naquele país.	nas políticas de Montesquieu.
a funções puramente simbólicas"— re-	Mesmo osurgimentodafigurado	Do projeto aprovado pela Con-
lata Olavo Brasil.	 primeiro-ministro foi um 'acaso his- venção Constituinte da Filadélfia, em

Não surgiu pronto e acabado, por- lórico", criação da convenção consti- 27 de setembro de 1787, surgiu o
tanto, nem completo no texto normativo tucional. A deficiência lingüística de arcabouço que hoje abriga o modelo
de uma constituição, mas foi sendo ta- George 1, que ascendeu ao trono in- presidencialista norte-americano. O
Ihado a partir de regras não escritas, de glês em 1707, mas não dominava o jornalista e deputado federal Alvaro
convenções e costumes políticos decada inglês, é que fez surgir essa necessi- Pereira (PSDB-MG), no seu livro
país. O professor Raul Machado Horta, dade -"necessidade de um ministro "Cara ou Coroa", publicado pela Edi-
catedrático de Direito Constitucional da mais próximo do rei, com o qual este toraGlobo, observa que o novo sistema
Universidade Federal de Minas Gerais se comunicava diretamente, fazendo propôs urna relação harmônica e mdc-
(UFMG), no trabalho "O Parlamenta- daquele oprimus irner pares"- con- pendente entre os Poderes Executivo.
nsrno no Mundo de Hoje" - integrante forme relata Raul Machado Horta, Só Legislativo e Judiciário. O presidente
da coletânea publicada pela Nova Fron- mais tarde, em 1937. a lei escrita daRepública. eleito a cada quatro anos.
leira - observa que as constituições do reconheceu a existência do primeiro- por voto indireto e com direito areelei-
séculoXIX que organizaram monarqui- ministro, dispondo sobre sua remune- ção, é o chefe do Estado e do governo,
as constitucionais corno a do Brasil em ração.	 responsável maior pela administração
1824, não enquadraram o regime em	A experiência presidencialista federal.
regras sistemáticas, nem disciplinaram teve trajetória diferente. Com  a mdc-	"O Congresso - descreve ele -
o seu funcionamento.	 pendência das 13 colônias inglesas na forte e representativo, funciona como

No Brasil. a experiência do Segun- América do Norte, as novas lideran- freio ou contrapeso às decisões do
do Remado decorreu da prática parla- ças políticas, jáno controle dacondu- Executivo e o Judiciário é considerado
mentas local e das inspirações européias ção dahistória. se  rebelaram contra a um fator de equilíbrio: atua como árbi-
do Imperador. Na Inglaterra, a regra Coroa inglesa, rejeitando tudo que tro.dirimindo dúvidas e conflitos entre
que dáao partido majoritário, naCârria- dela viesse e, consequentemente, to- os outros Poderes e entre estes e os
ra dos Comuns, a prerrogativa de das as instituições políticas existentes membros da sociedade". O presiden-
formar o governo ou a que assegura ao nainglaterra, sobretudo o seu sistema cialismo se difundiu rapidamente entre
líder do partido vitorioso nas eleições a de governo, o parlamentarismo. Eles as colônias portuguesas e espanholas—
ascensão ao cargo de primeiro-ministro buscaram algo de novo e o resultado localizadas, principalmente,  na Améri-

ASREFORMAS

O melhor desempenho político do sistema representados sim, mas no Senado,
de governo no Brasil seja ele qual for, depende • Senado - Atribuir ao Senado maior res-
de pelo menos cinco medidas, consideradas ponsabilidade no que se refere ao
fundamentais pela professor do Departamen- desenvolvimento equilibrado da Federação e
to de Ciências Políticas da UFMG, Olavo Brasil	da justiça soimal

• Reforma do Sistema Eleitoral ..- Levar a • eleições Simultâneas Fazer com que as
proporcionalidade às últimas conseqüências, eleições federais - para presidente, Câmara e
tornando iguais perante a lei s os eleitores e Senado - sejam simultâneas e com voto vincu-
partidos,	 lado. Isso faria com que o entendimento entre.

• Câmara Federal Fazer com queque Câmara os partidos se fizesse antes das eleições e não
dos Deputados torne-se o lugar da representa- depois, como tentou Fernando Coilor e hoje
ção do novo e não dos Estados, que devem estar insiste Itamar Franco.
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ca Latina - que experimentavam os
efeitos da Revolução Francesa e da
própnaindependênciadas colônias in-
glesas, para declararem a sua própria.

Rompiam o cordão que ainda as
mantinha presas à matriz e adotavam
o modelo danova república federativa
dos Estados Unidos como inspiração
para redesenhar suas instituições polí-
ticas e reorganizar internamente o po-
der. O parlamentarismo propagou-se
no continente europeu, projetou-senas
experiências do Brasil no Segundo
Reinado, do Chile, do Canadá e da
África do Sul, sob a influência do mo-
delo britânico, até alcançar difusão
universal no século atual, como regime
de governo praticado em todos os con-
tinentes.

Evolução - Mas, segundo o pro-

fessor Raul Machado Horta, a univer-
salidade do regime parlamentar, sob o
aspecto de sua difusão, não coincide
com a uniformidade desse regime, que
revela imensa pluralidade de formas,
moldadas na Constituição ou nas con-
venções constitucionais de cada pais.
Apesar dessa diversidade, é possível
identificar algumas características que
são básicas para diferenciar esse regi-
me do sistema presidencialista.

"No presidencialismo -. afirma
Olavo Brasil - os poderes são autôno-
mos e separados, enquanto que no
parlamentarismo o Executivo e o Le-
gislativo estão num processo de fusão.
De fusão, porque é o Legislativo, eleito
pelo voto direto, quem forma o gabinete
e indica o primeiro-ministro, isso de
acordo com o resultado eleitoral e o

peso obtido por cada partido eleito".
Já no presidencialismo, aorigem,

alegitimidade dos dois poderes éintei-
ramente desvinculada. O Legislativo é
eleito diretamente e o Executivo, no
mesmo pleito, ou não, é, namaionadas
vezes, também escolhido pelo voto di-
reto e secreto. Raul Machado Horta
identifica ainda entre as peças comuns
ao regime parlamentar, a responsabili-
dade politicdo governo; dualidade do
Poder Executivo, representada pela
existência do chefe de Estado e do
chefe de governo, dotado cada um de
competência própria; mecanismos de
controle recíproco, como a dissolução,
a moção de confiança, moção decen-
sura, as questões e as interpelações.

E a dosagem dessas combinações
e o condicionamento histórico de cada

Presidencialismo à brasileira
Da mesma forma que não se

pode dizer que exista um modelo
único de parlamentarismo, não há
como enquadrar a experiência
presidencialista num formato pa-
drão, para ser reproduzida em sé-
rie. Nem mesmo na história de um
país, essa experiência evolui de
forma absolutamente coerente e
linear, como se percorresse uma
estrada em linha reta.

O caso brasileiro pode ser
ilustrativo dessa constatação. Sua
história registra períodos em que o
presidente era eleito pela via dire-
ta, como acontece hoje, outros, in-
dicados por um Colégio Eleitoral,
formado pelos membros do Parla-
mento, ou ainda apenas por ele
referendado, durante o período de
regime militar.

Mesmo quando prevalece a es-
colha pela via eleitoral, há diferen-

ças que são determinantes para a
avaliação dessas experiências. Pru-
dente de Morais, primeiro presi-
dente escolhido através de elei-
ções populares, recebeu 276 mil
votos, 1,6% de um universo de 17
milhões de brasileiros. Fernando
Collor, último presidente eleito e
primeiro depois de mais de 20 anos
de regime militar, obteve 65% nes-
sa mesma relação eleitor/habitan-
te. Ou seja, um resultado mais ex-
pressivo e representativo do que
aqueles alcançados na Primeira Re-
pública.

"Mas o que tínhamos na Re-
pública Velha?"— indaga o cientis-
ta político Olavo Brasil, para res-
ponder: "tínhamos um sistema de
governo presidencialista.
Presidencialista sim, mas não tí-
nhamos uma democracia. Éramos
uma oligarquia representativa. Tí-

nhamos eleições diretas, mas quan-
do analisamos o funcionamento do
governo, o sistema eleitoral e o
sistema partidário, tratava-se de
uma oligarquia e só. Então, não
podemos dizer que foi o presiden-
cialismo que não funcionou duran-
te a Velha República".

Para ele, o que não funcionou
foi a democracia, que vai ganhar
contornos mais nítidos só em 1945,
com o processo de redemo-
cratização do Estado Novo. E essa
experiência é várias vezes inter-
rompida, por sucessivas rupturas,
várias deposições presidenciais,
arranjos de conveniência até cul-
minar com a intervenção militar de
1964. O que o professor do Depar-
tamento de Ciências Políticas da
UFMG questiona é se o presiden-
cialismo no Brasil é que não funci-
onou ou se é a concepção democrá-
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país que vão determinar as diferenças
do parlamentarismo aplicado. Alguns
sistemas de governo conservam ainda
a forma monárquica, com a Coroa
desempenhando, namaioria das vezes,
funções meramente simbólicas. Esse é
o caso da Inglaterra - berço do parla-
mentarismo -, da Bélgica, dos Países
Nórdicos, daHolanda. Em outros, as-
sume a forma republicana e, nesta,
está afigura do presidente da Repúbli-
ca, eleito diretamente, desempenhando
o papel de chefe de Estado e o primei-
ro-ministro, de chefe de governo, res-
pondendo pelas funções executivas.

"São os papéis políticos do presi-
dente da República que apresentam
diferenças sensíveis entre os diversos
países que adotam esse modelo" -
explica Olavo Brasil. A maior parte

deles atribui ao presidente papéis tam-
bém puramente simbólicos, tais como
aqueles reservados aos monarcas. Em
outros, como naFrançaena Finlândia,
ele vai ter uma ingerência maior na
política. Em geral, cabe a ele indicar o
primeiro-ministro, ainda que respeitan-
do as correntes dominantes, vitoriosas
nas eleições parlamentares; de chefe
das Forças Armadas-,e de árbitro nos
conflitos entre o Legislativo e o Execu-
tivo.

E essa é a característica principal
da evolução mais recente do iegime
parlamentar, esta que ultrapassou o
modelo clássico ede inspiração clássi-
ca - formatado na experiência da In-
glaterra - para incorporar mudanças
de concepção que alteram, principal-
mente, a posição do chefe de Estado no

funcionamento das instituições. Afigu-
rado presidente da República é, então,
redimensionada, passando a personifi-
car a unidade da Nação, "Projeta-se
como o depositário da confiança popu-
lar pela eleição direta— descreve Raul
Machado Horta— e o centro darespon-
sabilidade política", entre outras atri-
buições.

Modelos- A Constituição france-
sa de 1958, um dos modelos represen-
tativos do novo parlamentarismo,
reformulou as instituições políticas do
país, corrigindo práticas e princípios
dominantes na Terceira e Quarta Re-
públicas, e ampliou os poderes do pre-
sidente da República. Cabe a ele, por
exemplo, zelar pelo respeito à Consti-
tuição e assegurar, por sua arbitragem,
o funcionamento regular dos poderes

É o presidencialismo que não funcionou no Brasil ou a concepção
democrática das elites políticas que impede o amadurecimento do país?
tica das elites políticas
brasileiras e mesmo de
massa, que é equivoca-
da.

"Com freqüência ve-
taram o nome daqueles
que tinham sido escolhi-
dos pelo povo, através
de eleições diretas e,
com mais freqüência ain-
da - cita Olavo Brasil -
bateram à porta dos quar-
téis, sempre que surgia
um impasse maior entre
o Legislativo e o Execu-
tivo. Então, o presidenci -
alismo, tal como qualquer
outro sistema de gover-
no, terá dificuldades para
funcionar no Brasil, en-
quanto prevalecer essa
concepção equivocada de
democracia".
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De Gaulle inspirou as mudanças do modelo parlamentarista francês
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públicos e a continuidade do Estado.
É ele quem nomeia o primeiro-

ministro e os demais membros do go-
verno; preside o Conselho de Minis-
tros, promove a dissolução daAssem-
bléia Nacional e adota medidas extra-
ordinárias, ouvidos o primeiro-ministro,
os presidentes da Assembléia Nacio-
nal, do Senado e do Conselho Constitu-
cional. Vários atos relevantes do presi-
dente daRepública são ainda excluídos
da apreciação do primeiro-ministro,
como os da iniciativa do referendo, a
dissolução da Assembléia Nacional,
entre outros.

Na revisão constitucional de 1962,
foi introduzida, sob a inspiração de De
Gaulle, a eleição popular do presidente
da República, substituindo o Colégio
Eleitoral, previsto no texto originário da
Constituição. "Comaeleição diretado
presidente - observa Raul Machado
Horta— fez-se o acréscimo que faltava
ao regime para adquirir, na sua plenitu-
de, natureza presidencial. E essa mu-
dança alterou profundamente as rela-
ções entre os poderes públicos econfe-
riu ao presidente da República posição
de igualdade com a Assembléia Naci-
onal".

Raphael de Almeida Magalhães
destaca ainda  que, além dessas refor-
mas, a Constituição introduziu uma
"ampla malha de proteção para o fun-
cionamento do Conselho de Ministros"
que, urna vez constituído. sua destitui-
ção é cercada de tais exigências que
nenhum Gabinete, na vigência dano a
Constituição, foi desconstituído por
moção de confiança. "A combinação
de um Gabinete situado acima do Par-
lamento e de um presidente eleito tor-
nou estáveis os governos franceses",
observa ele.

A Constituição da Finlândia, de
1919, é outra referência, também inclu-
ída no grupo dos regimes semi-presi-
denciais. Mas Raul Machado Horta
observa que, embora a Constituição
desse pais declare que o presidente é

eleito pelo povo, logo em seguida, o
próprio texto menciona a eleição do
presidente por 300 eleitores .jápreven-
do também as datas da eleição desses
eleitores e da reunião deles, sob a
presidência do presidente do Conselho,
para proceder ao pleito.

No texto reformado da Constitui-
ção do Uruguai, com vigência a partir
de 15 de fevereiro de 1967, estão pre-
sentes também as regras que com-
põem o regime semi-presidencial: elei-

ção direta do presidente da República e
a presidência e a convocação do Con-
selho de Ministros pelo presidente da
República, em casos graves e impre-
vistos. A Constituição da Alemanha de
1919 (Weimar), da Austria, de 1929, e
de Portugal de 1976 são outros exem-
plos de rico parlamentarismo.

Reformas - E neste movimento
que Raphael de Almeida Magalhães
identifica umatendência das democra-
cias modernas à convergência entre os
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sistemas de governo, com a
presidencialização do parlamentarismo,
associado, aí sim, a reformas radicais
nos sistemas eleitorais e partidários.
Para Olavo Brasil, essas duas legisla-
ções são elementos essenciais ligados
ao sistema de governo. "A experiên-
cia política demonstra que, na legisla-
ção eleitoral temos apenas dois princí-
pios de representação: o majoritário,
onde o candidato eleito é o que obteve
a maior representação, e o proporcio-
nal, que estabelece coeficientes de
participação dos partidos no Parlaen-
to, de acordo com critérios territoriais e
eleitorais.

O princípio da maioria surgiu de
'novo naInglaterra, quando se estab ele-
ceu as raízes da representação política,
e se difundiu por todas as ex-colônias
inglesas. Esse princípio continua sendo
adotado nos Estados Unidos, na Aus-
trália e na Nova Zelândia. "O que
predomina na Europa Continental é o
princípio da representação proporcio-
nal, que teve maior difusão depois de
amplo movimento em sua defesa, no
início do século XX"— explica Olavo
Brasil.

O cientista político observa que o
sistema proporcional vem sendo cons-
tantemente aperfeiçoado, através de
artificios de legislação. da mudança do
cálculo do coeficiente eleitoral, do co-
eficiente partidário e outros mecanis-
mos. Nessas tentativas, busca-se até
novos arranjos, como os que estão
sendo implementados na Colômbia e
na Venezuela, países presidencialistas,
com razoável sucesso. "São mais ar-
ranjos entre as elites políticas do que
leis ou decisões incorporadas àConsti-
tuição" - observa Olavo Brasil. Esta-
beleceu-se um pacto entre os princi-
pais partidos, possibilitando o seu
revezamento no poder. "E como se
tivessem um sistema bipartidário, em-
boratenham um sistema muliipartidário.
Mas, para isso, é preciso uma maturi-
dade politicae democrática muito gran-

de das elites, que é algo que nós não
vemos no Brasil"— analisa o professor
do DCP.

Para ele, quando chega a hora de
discutir uma legislação partidária, uma
legislação eleitoral, os defensores do
parlamentarismo e do presidencialismo
no Brasil buscam mudar o mínimo pos-
sível, exatamente para preservar a or-
demjá estabelecida. "Mas toda essa
mudançapolitica— pondera o professor
- requer modificações profundas na
legislação eleitoral e partidária, evitan-
do a distorção horrorosa que hoje exis-
teno Brasil, do ponto de vista territorial
e do ponto de vista dos partidos".

O jornalista Newton Rodrigues,
no ensaio A pobre herdeira do Impé-
rio", também incluído na coletânea da
Nova Fronteira, observa que a Consti-
tuição Federal estatui em teoria o voto
"com valor igual para todos": mas
esse princípio está destruí do pela diver-
sidade dos quocientes aplicados, agra-
vada com a inadequada limitação do
número máximo e mínimo de integran-
tes das bancadas estaduais e pelo su-
frágio proporcional, para a Câmara
Federal, as Assembléias Legislativas e
as Câmaras Municipais, em cada uma
das unidades.

Olavo Brasil acrescenta ainda que
a visão das elites políticas brasileiras
sobre o papel dos partidos políticos é
outra distorção grave. Para essa elite,
os partidos são apenas instrumentos
para o exercício do seu poder e prestí-
gio pessoal. Eles existem para o povo e
na hora da eleição, mas, uma vez no
Congresso, o que valeé o parlamentar.
"Com essa concepção - diz ele - nem
o presidencialismo, nem  parlamenta-
rismo podem funcionar adequadamen-
te no pais".

Assim, a essência da crise brasi-
leira está mais na cultura política das
massas e da elite no Brasil, do que no
sistema de governo. "Uma cultura
política que é, fundamentalmente,
antidemocrática e que, associada a uma
herança social absolutamente perver-
sa, onde problemas básicos como edu-
cação, habitação, saúde, saneamento,
não são resolvidos - adverte o profes-
sor - tomaram a socialização política
do brasileiro muito ruim, E isso é um
obstáculo quase intransponível para a
consolidação dademocraciano Brasil,
seja ela parlamentarista, seja
presidencialista".

Com essa visão, Olavo Brasil con-
sidera fundamental ampliar e aprofundar
o debate sobre essas questões que,
diretamente, dizem respeito às deci-
sões que estarão em votação no plebis-
cito deste ano.
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