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SOCIEDADE EM
DECOMPOSIÇÃO
O filósofo Roberto Romano diz que a inflação econômica e a
inflação da palavra estão liquefazendo as estruturas da sociedade
brasileira, que tem uma das piores éticas do mundo. Para ele, a
corrupção no governo é um retrato do que acontece no resto do País
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Na universidade, ele tem defendido

trabalhos voltados para a reflexão sobre os

partidos políticos, tema que costuma abordar
também nos artigos que escreve para o jornal
"Folha de São Paulo " . Na sua opinião, OS
partidos precisam assumir o papel de educa-
dores coletivos, contribuindo efetivamente
para a construção da cidadania. "Se os par-
tidos não ensinam, a população aprende com
a Rede Globo ", sentencia.

Em novembro, Roberto Romano profe-
riu palestra na Assembléia Legislativa de
Minas sobre o tema "Democracia e Ética ",
a convite da Escola do Legislativo. Nesta
entrevista, concedida aos jornalistas da Ge-
rência-Geral de Comunicação Social, Jorge
Pôssa e Ram iro Batista, e ao coordenador de
Ensino da Escola do Legislativo, Luiz
Fernandes de Assis - e complementada com
trechos de sua palestra - ele explica sua visão
sobre ética, defende a imunidade parlamen-
tar, avalia a CPI do Orçamento e diz que o
poder das elites deve ser contido, para que o
interesse particular não prevaleça sobre o
universal.
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REVISTA DO LEGISLATIVO - O senhor começou
sua palestra sobre "Democracia e Ética"
falando em inflação. Como o comporta-
mento ético de uma sociedade se relaciona
com o processo inflacionário?
ROBERTO ROMANO - Há uma estreita relação
entre as duas coisas. Nós temos duas for-
mas de inflação. A primeira é a inflação da
palavra. Nós falamos demais em ética, de-
mocracia, justiça; e isso causa um desgaste
da palavra. Essa não é uma preocupação
nova da filosofia. Todos os grandes pensa-
dores que analisaram a questão da demo-
cracia, desde seu nascedouro, na Grécia,
como é o caso de Platão, preocuparam-se
com a inflação do verbo. A palavra perde
peso ao final do processo. Em segundo
lugar temos a inflação real, monetária, que
nos corrói e pode conduzir a um desgaste
das instituições. E a uma descrença das
massas e à busca por um líder carismático.
Um exemplo disso é aquela história, bem
conhecida, do homem que ia acabar com a
inflação com um tiro só.

RL - Quer dizer que a inflação destrói os
valores positivos, voltados para o bem
comum?
ROBERTO ROMANO— Exato. Essa é uma ques-
tão gravíssima quando falamos de ética.
Não existe costume correto, não existe
moralidade pública ou privada num pro-
cesso inflacionário. A inflação dissolve,
com eficácia absoluta, os vínculos éticos e
os valores. Elias Canetti, um autor funda-
mental para o pensamento contemporâneo,
no seu tratado "Massa e Poder" relembra
que nas civilizações modernas, excetuan-
do-se as guerras e revoluções, não existe
nada que, em sua envergadura, seja compa-
rável às inflações.

RI - O senhor falou em desgaste das insti-
'uiçõe.s
ROBERTO ROMANO - Hoje há um risco muito
grande de as instituições perderem capaci-
dade de gerenciar as massas, de conduzi-
las num sentido democrático. Estamos

vivendo um fenômeno muito grave de per-
da da substância das instituições. A univer-
sidade está perdendo o sentido, o
Legislativo, o Judiciário idem. Os sindica-
tos também estão passando por crises de
legitimidade e de estrutura. E do outro lado,
estão as massas.

R  - O problema estaria, então, no fato de
as massas estarem desorganizadas?
ROBERTO ROMANO - Esse problema é grave.
Se você não tem como organizá-las para o
exercício democrático, está aberto um ca-
minho muito perigoso. Cadê os "caras-
pintadas"? Há um movimento espasmódi-
co de massas nas ruas, que não se traduz em
maior grau de organização. Por exemplo,
uma coisa que é vista como brincadeira,
mas que é algo extremamente sério: os
movimentos separatistas. Muitos intelectu-
ais têm se referido a esses movimentos,
sobretudo os do Sul, de modo irresponsá-
vel. E uma coisa que assusta, e muito. Há
uma espécie defascistização do pensamen-
to; preconceitos contra nordestinos, contra
negros. Isso pode deslanchar para ações de
luta armada.

RI - O que, a seu juízo, tem mantido intacta
a Federação brasileira?
ROBERTO ROMANO - A Federação está se
liquefazendo. E nós não temos duas coisas
que, desde a Colônia, garantiram a unidade
territorial do País: a força armada coesa na
mão do Estado e a diplomacia. Nós temos
uma espécie de crise também na instituição
militar. Alguns quartéis sequer têm dinhei-
ro para pagar o rancho de soldados.

RI - O senhor escreveu, em artigo recente,
lembrando Maquiavel, que quando há gen-
te mais rica que o príncipe, com mais
poder, a tendência é solapar o poder do
príncipe. Como atacar o problema das
elites brasileiras, sempre responsabilizadas
pela maioria de nossas mazelas? O impos-
to sobre a riqueza seria unia alternativa?
ROBERTO ROMANO - O imponto é uma ques-
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tão a ser pensada por todos os cidadãos.
Não é apenas Maquiavel, mas praticamen-
te todo o pensamento moderno sobre o
Estado começa com essa doutrina. Hobbes,
por exemplo, no "Leviatã", diz que não
existe poder de Estado se os particulares
são mais poderosos do que o poder. Não
existe poder sem o monopólio da força
física nas mãos do Estado; sem o monopó-
lio do excedente econômico e do
ordenamento jurídico. Não é possível cap-
tar imposto sem força física.

RI - Mas o que deveria ser feito?
ROBERTO ROMANO - É preciso haver uma
renovação, em primeiro lugar, do pacto
federativo. E preciso garantir os interesses
da Federação e o controle dos ricos barões.
E, por ricos barões, quero dizer, em primei-
ro lugar, a Fiesp. Eu fico escandalizado
quando vejo nos jornais um ultimato do
presidente da Fiesp ao Congresso. "Vocês
têm que fazer, porque nós queremos que
seja assim, etc." Isso é uma inversão abso-
luta de valores. São os particulares ditando
como o Estado deve funcionar. Sob essa
ótica, existem inúmeros estados dentro do
Brasil. Há empresários que compareceram
diante da CPI do PC e disseram assim:
"Fui obrigado a dar cem mil dólares para
ele porque ele me forçou". E esses empre-
sários ainda são chamados de éticos. Só se
for a ética da malandragem. Você sabe de
quem estou falando. E empresários desse
tipo fazem lobby para que não entre cimen-
to mais barato no País.

RI - Vamos falar uni da CPI do
Orçamento. Ela acabou por expor a outra
face de políticos que, até bem pouco tem-
po, eram tidos como exemplos de honra-
dez e de conduta ética. Como analisa esta
questão?
ROBERTO ROMANO - Antes de mais nada,
gostaria de registrar um aspecto extrema-
mente maléfico nesse processo de
desmascaramento das pessoas. É terrível
que haja uma espécie de prazer mórbido

quando se descobre a existência de um
novo corrupto. Esse desmascaramento é
uma das coisas mais tristes que pode haver
em uma república. Eu não vejo muita pos-
sibilidade de um juízo moral ou ético abso-
luto quando faço um levantamento dos cos-
tumes da sociedade brasileira.

RI - Por quê? O senhor considera que a
sociedade brasileira é dominada por valo-
res e costumes condenáveis sob o ponto de
vista ético?
ROBERTO ROMANO — Não digo que seja apior
sociedade do mundo, mas ela tem certas
idiossincrasias, produzidas ao longo da his-
tória e ligadas à apropriação do excedente
econômico, que são terríveis. O caso do
trânsito, por exemplo. Como pode alguém
que passa por um sinal vermelho e que mata
uma pessoa ter juízo ético negativo sobre a
política? Veja o caso da figura emblemática
do Ibsen Pinheiro. Alguém que tem urna
face digna e, de repente, começam a pipocar
cheques em sua conta. Imediatamente esse
homem é transformado em uma espécie de
bode expiatório. Muita gente ficou feliz
porque aquele homem ficou manchado. Isso
é triste. E as pessoas acabam perdendo a fé
no exercício da c idadan ia. Parece- me que o
primeiro passo contra isso, para que as
pessoas não reajam dessa maneira, é educar
a população, principalmente através dos
partidos. Você se lembra de como a Rede
Globo usou o ressentimento popular no
caso dos marajás? Todo mundo que ganha-
va um pouco mais já era marajá. E quando
aparece "o honesto", numa orquestração
nacional e num marketing muito bem feito,
as pessoas vão e sufragam esse nome de
imediato. É preciso que os partidos, sobre-
tudo aqueles que até agora não têm a pecha
de corrompidos, tenham abertura para o
diálogo com a população, no sentido
educativo. É péssimo que as pessoas não
possam confiar em partidos.

RI - Afinal, o que vem a ser "ética"?
ROBERTO ROMANO —Quando se fala em ética,
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estamos falando em hábitos, atitudes que se
tornaram reflexas. A palavra grega "ethike"
relaciona-se com os costumes, é a doutrina
das condutas que se tornaram habituais.
Ética pode ser no sentido positivo ou nega-
tivo. E o Brasil tem uma ética que é das
piores do mundo, repito. Nós temos a ética
do favor, da pressão, do compadrio, da "lei
de Gérson", da capangagem, da pistolagem,
etc. Se você considerar que ética são os atos
que se tornaram reflexos e automáticos, no
nível da população e de seus governantes,
veremos que a ética que impera na vida
brasileira está se encontrando, agora, no
parlamento. Eu não vejo muita distância
entre o que se faz em termos de corrupção
política e as violências que ocorrem na vida
social. É preciso enxergar que somos uma
sociedade onde crianças são prostituídas,
mulheres são espancadas e os machos la-
vam suas honras com sangue. Esta tem sido
a ética do País. A ONU, por exemplo, não
aceita mais as estatísticas sobre acidentes
de trânsito no Brasil; ela os considera assas-
sinatos.

RI - Poderíamos considerar, então, que o
problema da ética tem sido tratado de for-
ma superficial?
ROBERTO ROMANO —O que quero dizeré que
essa ética, que absolve os canalhas que
matam mulheres em nome da honra, é uma
das coisas mais repelentes da sociedade
brasileira. Com ela, é impossível um estado
de direito e a democracia. Os linchamentos,
os massacres, as violências contra os ne-
gros, tudo isso está contido nos costumes
que produzem nosso cotidiano, os hábitos
nacionais. Numa sociedade onde crianças
são mortas nas ruas; onde meninas e meni-
nos são utilizados para a prostituição; onde
se constata a prática da escravidão em esta-
dos como o de São Paulo; onde segmentos
da polícia assassinam industrialmente; onde
o tráfico de drogas só é punido nos seus
agentes menos bem situados na escala soci-
al, enquanto os grandes beneficiários apa-
recem como se fossem trêfegos peraltas nas

colunas sociais; onde se admira a "esperte-
za" de particulares e de políticos; onde o
ensino é tido como atividade desprezível
pelos governantes; enfim, numa sociedade
onde todos esses dados são evidentes, pare-
ce-me suma tolice parolar sobre a ética e a
democracia.

RI - Mas, em nível da política, o comporta-
mento ético do brasileiro não se diferencia
muito daqueles encontrados em outros pa-
íses.
ROBERTO ROMANO — Há uma certa unanimi-
dade entre nós: a "res publica", no Brasil,
confunde-se com o privado, e vice-versa.
Pode-se até argumentar que isso é algo
universal, que na Itália, no Japão, nos Esta-
dos Unidos e na atual Rússia há demasiados
exemplos dessa passagem entre o privado e
o público. Mas precisamos meditar sobre as
formas específicas com as quais este fenô-
meno se apresenta aqui. Uma das razões
pode ser encontrada na concentração de
recursos públicos no governo central, dei-
xando quase vazios os cofres dos municí-
pios. É impossível entender como os prefei-
tos e governadores são presas fáceis de
traficantes, situados entre eles e o poder
central, sem notar essa peculiaridade.

RI . Vina outra questão que tem sido muito
criticada é a imunidade parlamentar. Qual
a sua opinião a esse respeito?
ROBERTO ROMANO - Elias Canetti, quando
trata da essência da imunidade parlamen-
tar, diz que a vida na sociedade é uma
guerra e uma morte contínuas. Vivemos em
permanente choque de interesses. No espa-
ço do parlamento, a guerra continua, mas há
uma espécie de armistício, onde é proibido
matar o inimigo. O deputado continua a
guerra que existe na sociedade, mas, sem
imunidade, não terá como administrar o
social. Ele tem que ter condições de chegar
à tribuna e falar, criticar, acusar, denunciar,
sem correr riscos de ser impedido. Acho a
imunidade tão essencial à vitalidade do
parlamento quanto a liberdade de impren-
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sa. Isso não quer dizer que o parlamentar,
por ser imune, seja impune. As pessoas
sempre falam dos ladrões no parlamento,
mas se esquecem dos que estão investigan-
do esses ladrões. Sem imunidades, como
poderão levar a cabo uma investigação?

RL - Há um certo receio de que o
corporativismo do parlamento impeça a
punição dos culpados.
ROBERTO R0MANO—Ocorporativismo,aten-
dência ao autofechamento é algo pratica-
mente natural em termos de sociologia de
grupo e não é privilégio do parlamento. O
autofechamento existe nos sindicatos, exis-
te na Igreja, nos movimentos sociais, nos
movimentos das mulheres, dos negros, etc.
É uma espécie de defeito do próprio ajunta-
mento social. O que faz com que no regime
democrático não haja esse tipo de fecha-
mento de grupo é justamente o fato da máxi-
ma transparência do parlamento à cidada-
nia. Máxima, esta, que é ideal. Não existe a
transparência absoluta do político, do eco-
nômico. E preciso tratar com cuidado, tam-
bém, essa quebra de sigilo bancário, pois há
a imunidade do cidadão. Antes de se abrir
uma conta de particular é preciso pensar três
vezes, porque não temos certeza de que
encontraremos apenas corrupção política.
Podemos encontrar outras coisas, que são
de domínio próprio do privado e que são
sagradas. Um cartão de crédito pode trazer
muito mais que corrupção política OU eco-
nômica. E quem pode garantir que um fun-
cionário terrorista não use isso como uma
arma de chantagem contra deputados e con-
tra particulares? Há também a questão da
Justiça. Sabemos que há juízes extrema-
mente venais. Ora, por isso vamos abolir a
imunidade dos juízes?

RI - Qual é, no seu entendimento, o papel do
parlamento nos dias de hoje?
ROBERTO ROMANO - Seria ótimo se fôssemos
do tamanho da Suíça e pudéssemos diminuir
ao máximo o tamanho do parlamento - como
sonhava Rousseau - e reunir os cidadãos no

"referendum". Mas temos que pensar com
base na realidade. Somos mais de 140 mi-
lhões e numa extensão fantástica. Ou segui-
mos a lição de Montesquieu que, referindo-
se à Rússia, dizia que grandes extensões
territoriais são sempre despóticas e tirâni-
cas, ou apostamos na democracia. E isso só
pode ser através da via representativa, do
parlamento. E é preciso haver o controle da
cidadania. E partidos políticos e movimen-
tos que eduquem o povo, que sejam educa-
dores coletivos.

RI - Gostaria que explicasse melhor essa
questão dos "educadores coletivos
ROBERTO ROMANO - Sou da geração de 46, e
na minha época de movimento estudantil,
tínhamos partidos de esquerda, como o PC,
partidos de direita, e os movimentos nacio-
nais desses partidos ou dessas referências
ideológicas e políticas. Havia, por exem-
plo, a Ação Católica, que era uma institui-
ção que ia do Norte ao Sul do País e que
educava os seus militantes, os quais educa-
vam seus imediatos. E, desse húmus, saíam
as lideranças locais, regionais e nacionais.
E nós temos expressivas lideranças políti-
cas éticas que saíram desse movimento.
Veja bem; não estou fazendo apologia da
Ação Católica, nem defendendo a volta da
JUC, JEC, etc; estou dizendo é que sinto
falta de educadores coletivos nacionais.
Parece-me que a universidade, por exem-
plo, está falhando neste aspecto. Existe a
proposta de transformar a famosa EPB em
Educação para a Cidadania, mas as dificul-
dades que encontramos, nas congregações
e nos conselhos universitários, têm sido
imensas. É preciso pensar a formação técni-
ca ao lado da formação cidadã. Mas quero
ressaltar que, na minha opinião, essa edu-
cação coletiva deve ser feita, de modo espe-
cial, pelos partidos. Quase todos eles têm
fundações de pesquisas e estudos, que nor-
malmente só funcionam de vez em quando.
É urgente que elas tenham uma vinculação
mais orgânica com a universidade. Agora,
quem acha que os partidos são inúteis... •
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