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Parlamentarismo
A construção da democracia
Só o parlamentarismo republicano pode sustentai- um projeto
democrático, combinado com eficácia administrativa

Lucília de Almeida Neves

A

República Brasileira, desde a
sua proclamação em 1889,
constituiu-se como sendo um
sistema de governo

presidencialista. Já se passaram mais
de 100 anos e o presidencialismo
Continua predominando como sis-
tema de governo que rege a vida
institucional e política da nação
brasileira. Somente nos anos ses-
senta, por um Curto intervalo de um
ano e poucos meses, foi que o
parlamentarismo substituiu, tempo-
rariamente, o presidencialismo. To-
davia, aquela foi urna experiência
episódica, que surgiu corno alterna -
tiva possível em um momento no
qual o país vivia uma grave crise
política que alimentava uma tam-

bém forte crise institucional. Como
foi urna solução emergencial de
curto prazo, não podemos tomar a
experiência parlamentarista do go-
verno Goulart corno referência para
nossas reflexões.

De fato, a República Brasileira
tem sido presidencialista. E, portan-
to, neste momento em que se coloca
para toda a sociedade brasileira a
oportunidade de escolher entre os
sistemas de governo parlamentarista
e presidencialista, bem como entre
as formas de governo republicana e
monárquica, é imprescindível pro-
cedermos a uma análise criteriosa
do que tem sido a experiência repu-
blicana presidencialista brasileira.

A República foi proclamada em

26 REVISTA DO LEQIsIÀ-I-Ivo



PARLAMENTARISMO

"Nossa República tem sido
historicamente esteio e alime,
impetos autoritários de gover
e grupos de poder, do persoin
exacerbado e do enfraquecim
dos sistemas partidários".

1889, portanto há mais de um
século. Um século de presidenci-
alismo. Um século no qual, com
exceção de cuilas conjunturas nas
quais a democracia real avançou
consideravelmente, a marca da
exclusão, do centralismo, do
personalismo e da cidadania res-
trita tem bases profundas. Nossa
república tem sido historicamente
esteio e alimento de ímpetos au-
toritários de governantes e grupos
de poder, do personalismo exa-
cerbado de muitos dos que che-
garam ao governo, do enfraque-
cimento Contínuo de sistemas par-
tidários e, por conseqüência, dos
partidos políticos. Por sua vez fliO
tem sido a república
presidencialista brasileira um
exemplo de constituição de urna
máquina administrativa pública
composta por uma burocracia
competente e estável. Tal fato tem
contribuído para a prática do
empreguismo e do USO cia máqui-
na pública corno instrumento
clientelístico daqueles que vêem
no Estado um apêndice de seus
interesses particulares. 1 !rge corri-
gir estas distorções, que sa(-)
irnpeditivos reais à constituição
de um democracia sólida e tam-
bém eficaz no país.

Analisando, com um pouco
mais de detalhe a experiência
republicana, torna-se mais fácil
refletir sobre as alternativas que
hoje se colocam à escolha dos
cidadãos brasileiros.

Em 1889, quando a Repúbli-
ca foi proclamada, duas tendên-
cias se confrontaram na apresen-
tação de projel os alternativos para
o país. Tratava-se da liberal e da
positivista. A primeira república,
que durou de 1889 a 1930, entre-
tanto, foi a república dos liberais.
Constituiu-se através de urna base

organizativa federativa, que foi
dominada pelas oligarquias esta-
duais e pelos coronéis municipais
que controlavam de forma eficaz
seus currais eleitorais. A participa-
ção eleitoral, por sua vez, era
restrita. Não votavam osanalfa-
hetos e as mulheres, que forma-
vam juntos a maioria da popula-
ção brasileira. Por outro lado,
nesse período, a questão social
foi tratada como "um caso de

policia" Portanto, não fOi essa
fase rica em práticas democráti-
cas, pelo contrário, o rito da exclu-
são política e social tornou-se sua
marca mais contuclente.

No pós-30, após um período
que durou de 1930 a 1935 no qual
se confrontaram dois projetos,
um autoritário modernizante e
um liberal, acabou por se conso-
lidar o predomínio das forças
autoritárias que a partir de 1937,
num período que durou até 1945,
sob a égide de Getúlio Vargas,
governaram o país adotando

medidas fortemente inter-
vencionistas, ceniralizacioras e
coercitivas das liberdades i ndivi -
duais e coletivas. Partidos políti-
cos foram fechados, processos
eleitorais deixaram de existir, ca-
sas legislativas tiveram suas portas
cerradas e aqueles que manifesta-
vam discordância política e ideo-
lógica com o regime eram presos
e perseguidos. O Estado chamou
a si o controle e direção cia ques-
Ião social. Essa foi urna conjuntu-
ra de exclusão e de exercício
restrito e controlado pelo Estado
da cidadania.

Com a volta ao estado de
direito, após 1945, o país viveu
UM período de democracia polí-
iica. Constituiu-se um sistema par-
tidário plural, que apesar de
, estado de dentro para fora do
Estado, acabou por constituir,

gradativamente, víncu-
los com a sociedade
civil. As casas legislati-

ito de	'as passaram a funcio-
iantes	nar dentro de suas atri-
!lismo	buiçõcs e as eleições
ento	em seus níveis munici-

pal, estadual e federal
passaram a ser periódi-
cas, permitindo urna
real rotatividade de p0-

der. Essa fase histórica, que foi de
1945 a 1964, correspondeu ao
que muitos cientistas políticos de-
finem como sendo um dos perío-
dos mais democráticos da história
republicana brasileira. Todavia, e
exatamente por ter sido urna fase
de efervescência política e social,
propostas de alto teor reformista
ganharam consistência e se difun-
diram pelo país, provocando for-
tes reações dos setores mais con-
servadores que não queriam ver
tais projetos transformados em
realidade. Portanto, essa etapa
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em que a cidadania ganhou espa-
ço real de manifestação teve um
fim trágico. Da democracia o país
passou ao autoritarismo. Em res-
posta às amplas e democráticas
manifestações políticas e sociais,
veio o golpe de 64. O que, de fito
ocorreu, foi que a república
presidencialista não foi capaz de
absorver, dentro da normalidade
institucional, práticas democráti-
cas e dc participação ativa da
sociedade civil no sistema de
poder. Essa fase também foi
marcada por três crises de
governal)ilidadc que levaram ao
suicídio de um presidente, à re-
núncia de um outro e à deposição
de Goulart.

O que aconteceu com a repú-
blica presidencialista do pós-64
iodos conhecem: fim do pluri-
partida rismo, direitos civis e poli-
ticos restringidos, 1 i pertrofia cio
poder executivo, liberdades S( )(i -

ais inexistentes, prisões, exílio,
eleições indiretas para presidente-
ela república e para governadores
de Estado. Sem democracia, o
presidencialismo nesse período
que cobriu os anos dc 1964 a 1984
foi uma rnanifest ação cont u ncicn-
te, de triste lembrança, de auto-
ritarismo) e centralismo.

A transição d() autoritarismo
para i constituiçac) de um regime
político, consoliciaclamente demo-
crático, fl(T) tem sido livre de
obstáculos. Apesar de estar se
processando lentamente, já se
passaram mais de doze anos, por
exemplo, cia volta ao
plu ripa rtidarismo, e nove anos da
campanha pelas "diretas já", e a
nação brasileira ainda não fincou
os pés no terreno sólido de um
sistema de governo que evite o
personalismo e as manifestações
individualistas de uso indevido

da máquina pública. Urge consti-
tuir-se um sistema de governo
sólido, que possa contribuir para
que a naçàc) brasileira não volte a
correr riscos de navegar nas águas
turvas tanto do ) autoritarismo indi-
vidual como do autoritarismo
burocrático. Só o parlamentaris-
mo republicano pode sustentar
um projeto democrático, que tam-
bém tenha eficácia administrati-
va.

A escolha entre parlamenta-
rismo) e presidencialismo será uma

ótima oportunidade para que o
país enfrente um dos maiores
ciesal los de sua história republica-
na presidencialista, a c()nstituiçac)
de um governo democrático, efi-
ciente e vinculado à sociedade,
pois controlado pela cidadania.

À tradição republicana
presidencialista, que perdura há
mais de 100 anos, torna-se funda-
mental constituir-se uma alterna -
tiva nova de exercício de poder.
O país reclama mudanças
institucionais urgentes para dotar
o governo de capacidade admi-
nistrativa e governamental. A

governabilidade requer maioria
nas casas legislativas, partidos
fortes, burocracia estável e meca-
nismos institucionais que possam
evitar que as crises políticas pos-
sam se transformar em impasses
profundos. O presidencialismo re-
publicano brasileiro tem sido es-
teio de impasses e muitas vezes,
como a história assim o demons-
trou, de paralisia na capacidade
governativa cio Estado. As tragé-
dias políticas de renúncia, suicí-
dio, deposição e impeachment,
que marcaram a história brasilei-
ra, sac) retratos pontuais de urna
crise mais profunda e permanen-
te que é a marca do presidencia-
lismo no Brasil.

O parlamentarismo é, sem
dúvida, a melhor alternativa para
dotar o sistema político de flexibi-
lidade	institucional,	de

governa I)ilidade e efe-
uva influência paruiclá-
ria, influência esta que
há de se constituir atra-
vés da elaboração de
programas governa-
mentais, pelos partidos,
e não da prática de
ação clientelística,
corno hoje é predomi-

nante.
Corno o Brasil não possui,

atualmente, um sistema partidá-
rio consistente e partidos políticos
sólidos c m programas definidos
e com bases sociais claras, é fun-
damental que além cia mudança
no sistema de governo se ade-
qüem outras transformações que
devem ser oriundas da reforma
partidária, e de mudanças na le-
gislação eleitoral. É necessário
alterar os critérios de pro-
porcionalidade que hoje valori-
zam muito mais o voto de um
eleitor do Norte, Nordeste e Cen-

"À tradição republicana, torna-se
fundamental constituir uma
alternativa de poder, com um
governo democrático, eficiente e
vinculado à sociedade".
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"Ousemos romper para conso
conquista do voto e que esse ni
voto não se transforme em arg
to de legitimidade para experi
autoritárias."

tro-Oeste do que o voto de um
eleitor do Sudeste e Sul. É impor-
tante também reduzir-se o núme-
ro de partidos e pôr fim às legen-
das de aluguel. Tais reformas,
todavia, se são fundamentais para
que o parlamentarismo possa se
efetivar e dar certo, só terão chances
de serem implantadas com maior
celeridade e eficácia na vigência
do próprio parlamentarismo.

Já apresentamos razões histó-
ricas para demonstrarmos nossa
preferência pelo parlamentaris-
mo. Torna-se necessário demons-
trarmos também informações re-
lativas a experiências internacio-
nais que indicam ser o rarlanen
tarismo mais democrático, mais
eficaz e mais avançado (.10 que o
presidencialismo. Assim sendo,
segundo dados apresentados por
Fernando Henrique Cardoso e
Alfred Sephan no livro Presidei-
ciali,,,o ou Parlamentarismo -
organizado por 1k )livar LaIrIOUmCI

- na década de 80, das /11  demo-
cracias consolidadas no inunde), ,4
eram presidencialistas l.)iparti-
dárias e 31 parlamentaristas
pluripartidárias. Além desses da-
dos, também segundo Fernando
Henrique Cardoso, dos 94 siste-
mas parlamentaristas existentes
no mundo, 33 Sc) monarquias e
01 são repúblicas (Folha de S.
Paulo, janeiro de 1993). Em am-
bos os casos silo experiências
parlamentaristas com exercício
amplo das prerrogativas da cha-
titada demociacia clássica, ou seja:
livre ininifestação de direitos ci-
vis individuais e coletivos e exer-
cÍcio atiiplo dos direitos políticos.

Além do mais, é facilmente
demonstrávei que os países mais
desenvolvidos do mundo são tam-
bém parlamentaristas. Os avan-

ços da social-democracia curo-
péia que combinou democracia
com desenvolvimento e trato ade-
quado da questão social se pro-
cessaram, sem exceção, em paí-
ses parlamentaristas. Somente os
Estados Unidos, dentre o rol dos
países desenvolvidos, é que ado-
ta o sistema presiclencialist a, mes-
mo assim tendo no poder legisla-
tivo um forte instrumento de blo-
queio das ações do poder execu-
tivo.

Finalizando, discriminaremos
21S principais razões que nos le-
vam a ter convicção dc ser o
parlamentarismo o melhor siste-
ma de governo para o país: (a) o
poder legislativo, que é um órgão
coletivo, participa ativamente do
poder através das maiorias parla-
mentares; h) o poder executivo
não tem espaço para tornar-se
personalista, pois está
umbilicalmente ligado ao parla-
mento e a partidos políticos; c)

manifestações autoritárias são coi-
bidas pela própria dinâmica do
sistema; cl) as crises políticas não
se transformam em impasses
institucionais traumáticos e são
absorvidas pela própria dinlmica
do sistema; e) OS partidos políticos
se fortalecem e apresentam ne-
cessa ria mente programas e proje-
tos governamentais; O o governo
tende a ser mais eficaz pela for-
mação de uma burocracia sólida
e permanente flO aparelho de
Estado; g) as condições de
governa bí lida de são mais viá 'eis
pois os partidos são convocados
Í1 formaçãonegociação, à formação de co-
alizões governamentais e, portan-
to, a assumirem suas responsabi-
lidades públicas.

Portanto, são muitas as razões
para que ousemos romper com a
tradição presidencialista de nossa
república, para que ousemos mu-

dar; para que enfrente-
mos o desafio de con-

lidar a solidarrïiosa nossa con-

esmo
quista de voto direto

-para a presidência da
'umen- república garantindo,
!ências através do parlamen-

tarismo, que esse mes-
mo vol o não possa se
transformar em argu-
mento de legitimidade

para experiências autoritárias
como tantas VCZCS c)correu na
república presidencialista brasi-
leira. Dentre as muitas razões para
a adoção cio parlamentarismo,
com certeza, a rnelli()r delas é que
com esse sistema de governo,
mesmo que se tenha que enfren-
tar urna etapa de transição e adap-
tação, normal em qualquer mu-
dança, a DEMOCRACIA e a eficá-
cia governamental estarão mais
garantidas.
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