
CAMINHOS DO LEGISLATIVO

A crise de credibilidade que atinge o sistema político brasileiro expõe
as mazelas de urna cultura política fundada no clientelismo, que só
deverá ser superada com a retomada do crescimento econômico, a
reforma de suas instituições e a participação plena da sociedade

kTÁ1 BUSCA DA

Patrícia Duarte

A

s pesquisas de opinião
pública têm repetido,
com pequenas diferen-
ças percentuais, mírne-

ros que quantificam a crise do sistema
brasileiro de representação política. Ne-
nhuma de suas instituições e dos ho-
mens públicos que as compõem esca-
pam às críticas de Lima sociedade, hoje,
mais rigorosa nas suas avaliações. O
sentimento de cada cidadão, diagnos-
ticado nessas enquetes, é ode que ele
está mal representado ou até de que
não está representado nessas institui-
ções, impondo-se urgentes mudanças.

No relatório elaborado pela
Vox Populi, com os resultados da pes-
quisarealizadajunto ao público minei-
ro sob encomenda da ALMG, os técni-
cos observaram que parte desse senti-
mento origina-se da própria falta de
compreensão do cidadão comum so-
bre o funcionamento e a natureza do
sistema político. Este desconhecimen-
to constrói imagens inadequadas sobre

as instituições e cria contradições in-
compreensíveis.

A pesquisa constatou, por
exemplo, que 59% dos 1,503 entrevis-
tados acreditam que é obrigação do
deputado estadual, entre outras, arran-
jar internação em hospitais rara os
necessitados, fazer doações a institui-
ções e pessoas carentes e arranjar em-
pregos. Verificou-se também que
quase 60% dos entrevistados desco-
nheciam que é função do Legislativo
estadual propor e votar leis, discutir e
votar o orçamento, representar os inte-
resses regionais do Estado e fiscalizar
atos do governo estadual e 52% estão
insatisfeitos corri o trabalho dos depu-
tados. Mas a qual Legislativo esse
eleitor dirige sua insatisfação?

Em outra pesquisa, realizada
pela Datafolha, mais de 40% dos entre-
vistados afirmaram que o Congresso
Nacional é uma instituição dispensável
e 60% defenderam a democracia, em
qualquer circunstancia, como o regime

político da sua preferência. Mas como
construir uma democracia sem oparla-
mento? É claro que essa imagem ina-
dequada sobre o Legislativo não surgiu
do nada e nem a insatisfação dos elei-
tores nasceu do acaso. As duas têm
origem no próprio desempenho do
Legislativo brasileiro nas últimas dé-
cadas. Remodelar esse perfil e recon-
quistar a confiança do eleitor são al-
guns dos desafios que o Legislativo
terá de enfrentar nesta década de 90.

Centralização - O perfil de-
formado do Legislativo brasileiro e os
cenários que possibilitaram a ocorrên-
ciade episódios como o da manipulação
de recursos públicos no orçamento fe-
deral foram montados e desenhados ao
longo dos 30 anos da história recente
do País. Durante o regime autoritário,
inaugurado em 1964, houve uma enor-
me concentração do poder político e
financeiro nas mãos do governo fede-
ral, com o esvaziamento da capacidade
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de ação dos estados e municípios.
"Mesmo dentro do governo federal há
de se distinguir o Executivo do
Legislativo". ohservao cientista polí-
tico Olavo Brasil de Lima Júnior, pro-
fessor do Departamento de Ciência
Política da Universidade Federal de
Minas Gerais (DCP/UFMG).

Naquele momento, o
Legislativo não tinha a menor capaci-
dade de atuação sobre a política econô-
mica e financeira. "O Executivo -
prossegue Olavo Brasil - era o todo-
poderoso nadefinição de políticas e na
alocação dos recursos financeiros."
Mas o Legislativo não chegou a ser
fechado, exceto por curto período,
como ressalta o professor do Departa-
mentode Sociologia e Antropologia da
UFMG, Otávio Soares Dulci.E essa é
a diferença das ditaduras dos países
latino-americanos para a brasileira.

As Casas Legislativas foram
mantidas como fachada, com poucas
atribuições, que vinham mais reforçar

a postura clientel ística do político bra-
si lei rodo que introduzir inovações no
parlamento. "E esse foi o grande vício
desse período - confirma Otávio Dulci
- pois esculpiu e aprofundou as raízes
dessa nossa cultura política."

Aprisionado num túnel do
tempo, sem acesso aos corredores que
poderiam levá-lo ao futuro, o Poder
Legislativo passou então a se auto-
reproduzir, repetindo o que de pior
existia na forma tradicional de fazer
política no País. "Ao invés de tentar-
mos superar essas distorções da nossa
prática política, fomos reforçando-as.
Assim, a modernização do País - ana-
lisa Otávio Dulci - que foi, evidente-
mente, ampliada pelo regime militar,
não veio acompanhada de uma moder-
nização política."

Tal situação desenrola-se num
cenário cada vez mais esvaziado de
personagens talentosas. O Ato
Institucional n°2, por exemplo, acaba-
va como pluripartidarismo e estabele-

cia no País o hipartidarismo, represen-
tado em dois partidos - Arena e Ml)B
- absolutamente inexpressivos. Outros
l5 Atos Institucionais e lO4 Atos Com-
plementares foram editados nesse pe-
ríodo e resultaram em outros incontáveis
atos arbitrários, promovendo, em cin-
co anos, a cassação de quase 5 mil
pessoas, entre políticos, professores,
pesquisadores e funcionários públicos.
Poucos acusados de atos de corrupção,
e a maioria cassada por divergências
políticas.

Esvaziamento - E as perdas
do Legislativo não param por aí. Com
o centro do poder deslocado para o
Executivo, nomes potenc ialmente ex-
pressivos para ocupar uma posição de
liderança política no País foram buscar
espaço para atuação no centro do go-
verno, de onde poderiam exercer mai-
or influência. Com isso, aqualidadeda
representação no Legislativo ficou sig-
nificativamente comprometida. Para
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"compensar" esse esvaziamento, o
parlamento vai ganhar, nesse mesmo
período, uma política salarial extrema-
mente favorável e uma estrutura física
e administrativa mais sofisticadas, que
dariam a impressão de modernização
do poder.

Mas, sem fôlego político para
debater e influir nas grandes questões
nacionais e sem instrumental para agir,
o Legislativo passou a se ocupar de
pequenas causas, com
poucos grandes momen-
tos, que permitiram a re-
velação de algumas lide-
ranças que, como exce-
ção, mantiveram-se na
tsjnchejradapolftjca. En-
treos minguados ingredi-
entes que alimentaram a
rotina das Casas
Legislativas, nesse perío-
do, estava, assim, o
gerenciamento das cha-
inadas subvenções soci-
ais, sempre em volumes a
cada ano maiores e hoje o
objeto das principais crí-
ticas ao Legislativo.

Esse quadro não
seria, necessariamente, de
todo mau, analisa Otávio
Dulci, se tivesse sido con-
duzido de outra forma. O
atrativo salarial, por
exemplo, despertou oin-
teresse de representantes de camadas
diversas da população para atuar no
Legislativo, significando, de certa for-
ma, a democratização do poder, até
então dominado por uma elite econô-
mica, sem identificação com os inte-
resses populares. Há uma
profissionalização da atividade políti-
ca, o que também é positivo.

Mas ao transformar acandida-
tura numa vaga do mercado de traba-
lho, o político, muitas vezes, é tentado

a usar de artifícios, que não a sua atua-
ção parlamentar, para se reeleger. "E
aí temos uma das distorções do nosso
modelo atual, que permite esse tipo de
ação"- observa Otávio Dulci. Outra
brecha desse modelo é a que possibili-
tou a manipulação das volumosas ver-
bas das subvenções sociais. E sem uma
nova inspiração política, que oriente o
fazerdos parlamentares, completa-se o
quadro favorável a grandes

confusões, conclui o professor da So-
ciologia.

O político deixa de ser um
simples representante de determinado
segmento da sociedade para se tomar
um empreendedor dos recursos públi-
cos, gerindo essas verbas como urna
mercadoria. Em alguns casos, demons-
trados pela Comissão Parlamentar de
Inquérito do Orçamento, instalada no
Congresso Nacional, vai até criar insti-
tuições para receber esses recursos e

aplicá-los de acordo com seus interes-
ses.

O clientelismo antigo,
exemplifica Otávio Dulci, manejava
verbas mais restritas e numa fase de
muita economia. Não se tem notícia,
dessa época, de nenhuma irregularida-
de na sua distribuição. Mas, nas últi-
mas três décadas, o poder público se
agigantou e passou a manejar um volu-

me imenso de recursos,
com uma gestão viciada,
impondo a necessidade ur-
gente de uma mudança da
cultura política do País.

Essas distorções
foram ainda reforçadas
pela crise econômica que o
País passou a viver desde o
final dos anos 70. Carente
de tudo, a população de
baixa renda, que represen-
ta a massa do eleitorado
brasileiro, tornou-se abso-
lutamente vulnerável a ape-
los e promessas pater-
nal istas e clientelistas, au-
mentando a sua dependên-
cia dos chefes políticos. "É
a parcela não organizada
da sociedade, sujeita ao
controle e à manipulação
política, que alimenta e re-
força as práticas conven-
cionais dos políticos" -
afirma Dulci.

A montagem desse cenário é
concluída no final de 1988, com as
mudanças introduzidas pela novaCons-
tituição. O Congresso reconquista suas
prerrogativas, ampliando o seu espaço
de influência nas grandes decisões na-
cionais, principalmente naquelas de
natureza econômica. Nesse momento,
• poder é deslocado do Executivo para
• Legislativo e este volta a ser alvo dos
grandes interesses. "É o sistema que
estamos vendo desvendado na CPI do

No pós-64, as Casas
Legislativas foram m&ntidas
como fachada, com poucas

atribuições, que vinham
mais reforçar a postura

ientelística do políticocl 
brasilefro, aprofundando as

raízes dessa cultura,
do que introduzfr inovações

no parlamento
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poderes, das instituições e de cidada-
nia, de cada indivíduo tornado cida-
dão.

OlavoBrasil ressalta aindaque
não são as denúncias e as investigações
que estão sendo levadas a cabo nas
Casas Legislativas e no Judiciário que
abrigam a crise de credibilidade do
Legislativo brasileiro. "Os problemas
dessa esfera de poder são, em parte,
herdados do passado; em parte têm a

ver com o funcionamen-
to ainda frágil da demo-

•	craciabrasileirae,sobre-
 tudo,comumadeficiên-

cia enorme dessa de-
/ 1 mocracia e que, por sua

vez, decorre da morosi-
dade, do corporativismo

'	 eda falta de agilidade da

	

*	 nossaJustiça" — identifi-
caoprofessor.

Também para a

/3	pesquisadora
-	 Stariing, autora do livro"

"Os Senhores das Gerais
—Os novos Inconfidentes
e  Golpe de 64", a crise
do Legislativo brasileiro
não se-	 abriga-
tante da sua história. Nem
as turbulências que agi-

ULCI	
tam o Congresso Nacio-

ela não organizada da sociedade, vunerável a apelos nal ameaçam ademocra-
os, que alimenta as práticas convencionais de fazer política" cia ou o Legislativo en-

quanto uma instituição,
País. "As denúncias que chegam ao
público, o trabalho das CPIs no Con-
gresso Nacional e nas Casas
Legislativas, a ação do Judiciário e o
trabalho da imprensa, em divulgar e
discutir esses temas, fazem parte da
pauta de ação democrática" - afirma
Olavo Brasil. Levaras denúncias até as
últimas conseqüências, apurá-las ade-
quadamente e punir os responsáveis é
urna rotina na democracia, faz parte do
exercício democrático de cada um dos

Orçamento. Mas essejogo de pressão é
natural em qualquer país; o que não é
aceitável é a clandestinidade e o grau
elevadíssimo de corrupção existente
nessa relação"- adverte Otávio Dulci.

Transparência - A professo-
ra Heloisa Starling, do Departamento
de História da UFMG, pondera, no
entanto, que a sociedade brasileira não
é pior por ter detectado algo de
corrupção dentro das suas
instituições políticas. "O
que a tornará politicamen-
te pior é se ela não for
capaz de utilizar um ins-
trumento, que a própria
República tem para lidar
com esse problema, que é
a transparência. A única
forma de se evitar uma gra-
ve crise institucional é uti-
lizar o princípio da trans-
parência no espaço públi-
co" - diz ela.

OlavoBrasiltam-
bém observa que, apesar
de todas as condições se-
rem propícias para a ence-
nação dessa peça trágica a
que o País assiste com per-
plexidade, o seu enredo foi
definido pela ação de ai- Avio Di
guns parlamentares com 'É a parc
atuação dentro da institui- clientelistic
ção e não pelo conjunto
dos políticos que representa o
Legislativo no País. "A corrupção tem
mais avercom aconsciênciaindividu-
ai das pessoas do que com as institui-
ções, que são impotentes para conter
esse fenômeno"— diz ele, lembrando o
caso da Itália, uma democracia estável,
desenvolvida e rica, mas que não ficou
imune a ação de políticos e empresá-
rios inescrupulosos e, ainda, o Japão,
onde toda mudança de primeiro minis-
tro e queda de gabinete está relaciona-

da com atos de corrupção, apurados e
punidos".

Octávio Dulci concorda com
Olavo Brasil, mas observa que, no caso
brasileiro, essa prática foi de alguma
forma coletivizada, repassada de boca
em boca entre amigos e conhecidos,
assumindo assim proporções gigantes-
cas, principalmente, a partir da Nova
República. Mas eles têm uma leitura
semelhante sobre o que ocorre hoje rio

mas, ao contrário, os fortalecem. A
crise poderá vir, analisa a professora,
na eventualidade de um dos dois atores
tentar evitar o seu papel: de o Congres-
so Nacional se recusar ao elemento da
transparência e de a sociedade se omi-
tir de cobrar isso do Congresso.

Riscos - "Politicamente, o que
está acontecendo é um grande avanço.
Pode até não darem nada - admite ela
- mas isso se nós, sociedade, não for-
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mos capazes de levar adiante esse pro- das e ameaçadas pelas denúncias.	aprovado em Plenário. E um terceiro
cesso. Aí os resultados poderão ser Assim o day afler da CPI do momento, fundamental, da opinião
catastróficos. O mais visível é o retor- Orçamento, que preocupa grande parte pública, para que aprenda com esses
no à ditadura e o mais grave é que dos políticos, e o processo de fortaleci- procedimentos e passe a ter crença no
teremos chegado bem perto de alguma mento do Poder Legislativo, que im- Legislativo, na Polícia, na Procurado-
coisa nova e teremos terminado refe- plica a construção do seu novo perfil e	ria e nos tribunais, e exerça responsa-
rendando mais uma vez a República a recuperação da sua imagem junto à velmente o seu direito de votar.
sem cidadãos, que vem desde a sua opinião pública, terão sucesso e serão	"Esse éum processo deaprcn-
proclamação."	 determinados por algumas iniciativas e	dizagem que o eleitorado brasileiro

Não basta, no entanto, só a mudanças que fogem à sua esfera de está apenas começando a viver - resu-
aplicação do princípio da transparên- atuação. "Esse processo - concorda me Olavo Brasil - e não tínhamos, no
cia. Não é suficiente só a	 passado, vivido tudo isso
sociedade e os políticos -	 de maneira tão crua como
que fazem parte dessa soci-	 a que experimentamos
edade —saberem o que está	A sociedade brasileira	hoje." É um momento
acontecendo. E preciso quede grandes mudanças,
isso tenha uma relação com flQ é ruim porque detectou	não apenas no
a lei. "O Congresso tem	 Legislativo no Executi-
seus próprios mecanismos,	algo de corrupção dentro	vo e no Judiciário, mas
se não para eliminar, pelo	 a	 na vida de cada cidadão,
menos para inibira um pon-	de suas instituiço es, mas se sugere a historiadora He-
to ótimo a ação depolíticos	 a	 loisa Starling, professora
inescrupulosos. No mo-	tornara politicamente pior	daUFMG.
mento em que cassa esse	 —	 a a
político, o Congresso está	se nao for capaz de utilizar	Conscientização-
levando às últimas conse-Heloisa adverte que não
quênciaso seu próprio ins-	 o instrumento da	adianta apontar como
trumento. Mas é preciso umculpados o Congresso
envolvimento da lei, daJus-	transp aren cia no espaço	Nacional ou a Justiça bra-
tiça" - pondera a historia-sueira, com todos ospro-
dom.	 publico, para superar a	blemas que eles conipor-

Eaísurgeumadas	 a	atam, se não houver um
ameaças ao pleno desdo-	 crise institucional	terceiro elemento que é a
bramento dos aconteci-	 ação da sociedade,
mentos mais recentes dapo- 	 explicitando, muito cIa-
lítica brasileira: as defici-	 ramente, o que ela quer.
ências do Judiciário prejudicam o Olavo Brasil -passaportrêsmomentos	"Não adianta delegar à Justiça a res-
Legislativo na medida em que as de- inteiramente diferentes. Numaprimei- ponsabilidade de punir os corruptos.
núncias levantadas, nessa instância, ra fase, claro, a condição básica é O	Se a sociedade não criar formas de
esvaziam-se nos tribunais, incapazes resultado satisfatório da ação empre- dizer o que quer, a Justiça vai refletir
de oferecer uma resposta rápida e efici- endida dentro do Legislativo, no de- exatamente isso, ou seja, nada, porque
ente à sociedade. "O Judiciário é lento senvolvimento da CPI do Orçamento e a Justiça não é melhor do que a socie-
para responder à atuação da Procura- deoutras que estejam em andamento." dade nem diferente dela"— frisa He-
dona, da PolíciaFederal, do Legislativo	O segundo momento envolve	loisa Starling.
e Executivo"— adverte Olavo Brasil, outras instituições, tais como a Polícia	Oproblema subjacente a essa
argumentando que uma ação pronta do Federal, a Procuradoria da República e questão é uma profunda separação ar-
Judiciárioé importante até para devol- os próprios tribunais, com ações que	tificial entre a sociedade e as institui-
veradignidade às instituições envolvi- dariam seqüência ao relatório da CPI,	ções, às vezes cômoda para o indivíduo
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comum, que transfere suas responsabi-
lidades para outras instâncias, como o
Congresso ou aJustiça, colocando-se à
parte. E aí está o risco da crise, a
ameaça aos princípios da república e
da democracia, pois enquanto o Con-
gresso estiver investigando e a socieda-
de se expressando é porque a democra-
ciaestásendopraticada.Issoéoquehá
de novo na sociedade brasileira, e não
a corrupção e a avalanche de denúncias.

No impeachment
do ex-presidente Colior, as
pessoas descobriram uma
forma absolutamente ori-
ginal de dizer ao Congres-
so Nacional o que é que
elas queriam. "E vamos
ter de continuar inventan-
do outras formas de
explicitara nossa vontade
- insiste Heloisa Starling -
pois nesse processo apren-
demos uma coisa muito
importante: que não se
pode delegar aos deputa-
dos eleitos, e a ninguém, o
princípio da ação. Agir
algoque diz respeito a cada
indivíduo e, se não utili-
zarmos esse princípio, nada
vai mudar."

Essa condição tira
a sociedade do seu como-
dismo e impõe uma nova
postura diante dos fatos.
Daí a perplexidade do País nesse mo-
mento da sua história. "O interessante
nesse instante—acrescenta Heloisa —é
não termos mais biombos utópicos para
disfarçar a nossa omissão. A ditadura
militaracabou, a repressão política não
existe—existe a repressão civil, princi-
palmente junto à população de baixa
renda - a censura acabou, enfim, as
instituições funcionam normalmente."

Nem mesmo os partidos polí-
ticos conseguem mais congregar o as-

pecto messiânico da sua atuação, que
permitia ao eleitor delegar tudo a eles,
inclusive a sua condição de agir. A
sociedade brasileira está descobrindo
que os partidos não são o único meio
através do qual ela pode se expressar
politicamente. Existem vários outros,
tantos quantos são os caminhos da po-
lítica e os caminhos da política depen-
dem da inventividade de cada um, en-
tão são infinitos e infinitas as formas de

agir politicamente.
"No caso do Brasil - destaca

Heloisa Starling - o que ainda estamos
descobrindo, de uma forma muito do-
lorosa, é a necessidade de realizarmos
aquilo que a república não conseguiu
em 100 anos de existência, ou seja,
fundar a própria república. O que isso
significa? Significa instituira sua lei e
fazer com que os seus participantes se
expressem enquanto cidadãos."

Mudanças - E tornar-se cida-
dão significa mais do que ir para as ruas
manifestar-se sobre determ inadaques-
tão. Significa expressar essa mudança
no seu cotidiano. "Hoje, algumas pes-
soas ainda lidam com essas questões
no seu dia-a-dia de forma absoluta-
mente selvagem. Elas pagam impostos
—exemplifica a historiadora—e acredi-
tam que, a partir daí, tudo que diz
respeito à vida coletiva, diz respeito a

elas mesmas e se apropri-
am do espaço comum da

1 
cidade como se fosse
delas. Essa é a base da
corrupção, no seu senti-
do mais aberto. Então,
essas pessoas estão, em
última análise, repetindo
o mesmo gesto do políti-
co que lida com a coisa
pública como se fosse
dele."

Há algo de co-
mum entre esse político
que se deixa corromper e
o sujeito que buzina às 
horas da manhã para cha-
mar a namorada, acor-
dando todo o mundo, ou
aquele que faz uma
gambiarra no poste de
luz, para puxar energia e
não pagar a conta da
Cemig. Então, tornar-se
cidadão, no sentido exa-

toda palavra, exige algumas providên-
cias pessoais, um desligamento das cha-
madas preocupações egoísticas e um
voltar-se para o coletivo, inspirando-se
no respeito público, e que poderá resul-
tar numa mudança maior do País.

Essa é também a origem da
perplexidade da sociedade, pois ela
está descobrindo o poder da sua ação e
assustando-se com o seu cotidiano,
onde identifica, sem querer, atos seme-
lhantes àqueles que está condenando.

HELOISA STARLING:
"Não se pode delegar aos deputados eleitos e a ninguém o
princípio da ação, poiso agir diz respeito a cada indivíduo'.
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Isso também explica porque é cômodo
para uma pessoa descolar-se das insti-
tuições que aí estão e dizer— "eles são
os ladrões e eu não tenho nada com
isso" - pois desta forma não terá de
promover mudanças em sua própria
vida.

Assim, o ritmo e a direção da
caminhada que o País está empreen-
dendo não poderão ser predetermina-
dos por ninguém. Não existe garantia
nenhuma do que vai acontecer daqui
para frente, o que depen-
derá da vontade de cada
um, como insiste Heloisa
Starling. Mas essa traves-
sia rumo ao fortalecimen-
toda própria democracia
brasileira poderá ser me-
nos dolorosa, na medida
em que outras iniciativas
forem implementadas.

As reformas elei-
toral e partidária são dois
exemplos. "Desde o des-
monte do autoritarismo
no Brasil e da reforma
partidária de 1979 - ob-
serva Olavo Brasil - a
cada eleição, nós estamos
vivendo com regras es-
pecíficas e diferentes. As
eleições de 1982 foram
feitas de acordo com uma
legislação, as de 86 com
outra, e as de 90, com
uma terceira. Até hoje, o Congresso,
nem esse nem o anterior, produziu uma
legislação eleitoral e partidária está-
vel."

E essas regras são definidas a
partir de casuísmos, como objetivo de
acomodar as forças políticas então em
atuação nas Casas Legislativas. Não
são pensadas publicamente, corno uma
legislação desejável, sadia, correta e
democrática para o País. "Isso confun-
de a opção do eleitor e torna a decisão

devotar extremamente difícil, exigin-
do-se a definição de regras mais está-
veis para ojogo democrático" - obser-
va Olavo Brasil.

Nesse conjunto de providên-
cias, Olavo Brasil inclui ainda o rea-
parelhamento do Legislativo, do ponto
de vista técnico, com a informatização
e a profissionalização dos seus servi-
dores, que devem formar um corpo
único, com independência política e
capacidade técnica apurada. "É um

absurdo a prerrogativa de deputados,
senadores e vereadores, em todos os
planos de governo, terem uma cota
pessoal de indicações pro lempore
para fazer. Isso deveria acabar e esses
cargos virem a ser ocupados por técni-
cos concursados."

Miséria - O cientista político
Otávio Dulci defende ainda que, para
haver mudanças significativas no País,
é fundamental a transformação da nos-

sã cultura política. "E, para isso -
argumentaele—é imprescindível quea
economia brasileira volte a crescer, e
esse quadro de miséria assustadora seja
superado para que as pessoas não pre-
cisem votar em troca de um prato de
comida."

Para ele, o Legislativo pode
suprimir qualquer tipo de corrupção
interna, mas esta situação perversa, da
manipulação da vontade do eleitor,
permanecerá enquanto a grande maio-

ria da população estiver
condenada à miséria e o
País, à estagnação eco-
nômica. É essa parcela
não organizada da so-
ciedade, presa fácil das
utopias, que alimenta os
políticos tradicionais, ti-
rando-lhes a vontade e a
determinação para com-
bater efetivamente apo-
breza e todos os males
dela decorrentes.

"Mas resolver o
problema da miséria -
adverte Heloisa Starling
- é condição e não-ga-
rantia de que vamos
avançar politicamente."
A política é algo que não
diz respeito à sobrevi-
vênciado homem e toda
vez que se tentou colo-
car no centro da política

essa questão e não a da liberdade do
homem, ela terminou em tirania. Mas,
para a professora, tudo isso tem solu-
ção - a questão da miséria, o exagero
das denúncias, a necessidade de aper-
feiçoamento da legislação e tudo mais.
Só não se corrige o silêncio. Porque o
silêncio permite qualquer coisa, inclu-
sive supor-se que é de concordância
com tudo de ruim que ainda permanece
nessa trajetória da democracia bras i lei-
rã.

OLAVO BRASIL:
"Até hoje, o Congresso não produziu uma legislação eleitoral e
partidária estável, tornando a decisão do voto muito difícil".
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