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O grande desafio para a classe política neste final dos anos 90
será o de projetar uma nova estrutura para operar o sistema
político, incorporando elementos das instituições tradicionais
e espaços que possibilitem a participação direta do cidadão

A CRISE D"dA
REPRESENTAÇÃO
O

s políticos brasileiros devem
preparar-se para enfrentar uma
difícil maratona nas eleições

municipais marcadas para este ano.
Mais do que a disputa dos votos de cada
um dos 94,5 milhões de eleitores, todos
em condições de escolher seus repre-
sentantes nos mais de 5 mil municípios
brasileiros, eles terão de se empenhar
para sensibilizar o eleitorado a partici-
par desse processo, acompanhando as
discussões, opinando e, finalmente, de-
finindo o seu voto. Isso, porque o par-
lamento no Brasil, como de resto em
todo o mundo, encontra-se mergulhado
numa crise estrutural, que ganha uma
dimensão mais profunda na sua versão
nacional, pela história recente do país.

Oúltimo pleito, que tinha a seu
favor o fato de incluir na cédula de
votação a escolha do presidente da Re-
pública, um fator, por si só, motivador
da opinião pública, já deixou

Patrícia Duarte

transparecer alguns sintomas dessa cri-
se, com um índice de renúncia à parti-
cipação política superiora 30%: 7.6%
deixaram o voto em branco, 7,8% o
anularam e 17.7% não compareceram
ao local de votação no primeiro turno.
Esses números representam um au-
mento de 94% em relação ao pleito de
1989, quando 17,5% doeleitorado bra-
sileiro renunciou ao voto.

Em Minas Gerais a situação não é
diferente. Praticamente 50% dos votos
destinados à escolha dos dois represen-
tantes mineiros no Senado, perto de 8,7
milhões de votos, foram brancos ou
nulos. Para deputado federal, foram
quase 4 milhões ou 45% do total, e para
deputado estadual, 3,4 milhões de vo-
tos ou 39% do total. Outros sinais
dessa crise podem ser identificados no
baixo índice de credibilidade do Poder
Legislativo, dos partidos e dos pró-
prios políticos diante da sociedade.

detectável em todas as sondagens dos
institutos de pesquisa.

"Mas a crise de representação não é
específica do Brasil nem está ligada à
travessia do regime militar para a de-
mocracia" - consola a professora
Margarida Vieira, chefe do Departa-
mento de Ciência Política da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (I)CP/
LTMG). A sua dimensão é planetária.
Nem no Japão, uma das maiores potên-
cias mundiais da era contemporânea, o
parlamento está imune a seus efeitos.
"Recentemente - lembra a professora
- assistimos à queda do primeiro-mi-
nistro japonês, denunciado por
corrupção, e isso tem acontecido na
Itália, na França, enfim, está dissemi-
nado pelo mundo inteiro, com reflexos
sobre o índice de credibilidade das ins-
tituições políticas."

Desgaste - O diagnóstico dessa cri-
se tem várias versões, mas alguns as-
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pectos são consensuais, independente-
mente dai inha de análise adotada pelos
pesquisadores. O primeiro aponta para
um certo desgaste da própria democra-
cia representativa, entendida na forma
como está instalada nos países que
operam sob esse regime. Hoje existe
uma forte demanda da sociedade por
maior participação, maior transparên-
cia e pela quebra de articulações
que foram se criando entre interes-
ses privados e públicos, base do
processo de corrupção no Estado e
que não é também característico só
do Brasil.

A democracia representativa, na
leitura dos cientistas políticos, ten-
deu, nos últimos anos, a se tomar
um espaço extremamente separado
da vida dos cidadãos, e eles reagem
a isso catalogando a política no rol
das inutilidades da vida moderna.
"A política - observa a chefe do
DCP - acaba se tornando algo, de
um lado, degradado pelo processo
de contaminação dos interesses pri-
vado e público e, de outro,
irrelevante, na medida em que as
decisões que se tomam no espaço
público não têm, pelo menos na
visão do cidadão comum, uma re-
lação com a sua vivência, com a
sua prática." E esse é o paradoxo
da crise. Ao mesmo tempo em que
o cidadão se afasta da política, pelo
menos na sua versão tradicional,
ele reivindica novos espaços de par-
ticipação e uma prática sintoniza-
da com o cotidiano das pessoas e
com seus problemas mais concre-
tos_

O reflexo disso sobre as instituições
e personagens que compõem o sistema
político tradicional é óbvio. As formas
para equacionar os problemas decor-
rentes desse quadro é que são novas.
Uma primeira tendência aponta para a
necessidade de reformatação da demo-
cracia representativa como tal, incluin-
do traços da chamada democracia dire-
ta, inspirada no modelo grego, no qual

os cidadãos se reuniam nas praças para
discutir e definir os rumos da pólis. O
resultado desta soma é  que se chama-
ria democracia semidireta.

"Nesse modelo - explica Margari-
da Vieira - a idéia de representação é
mantida e respeitada como elemento
necessário para organizar as comple-
xas questões de uma coletividade mais

"A solução dessa crise deve
preocupar não só os políticos,
mas todo cidadão que acredita
na democracia como o melhor

regime político"
Margarida Vieira

ampla, como as sociedades contempo-
râneas. Mas ela pode ter complemen-
tos, ter espaços de deliberação que pos-
sibilitem uma intervenção mais direta
de cada indivíduo." Esses elementos
são os plebiscitos, os orçamentos
participativos, as audiências públicas,
os conselhos e outras instâncias de par-
ticipação popular. A chefe do DCP
destaca, entre as experiências que estão

surgindo a partir dessa escuta, alguns
projetos da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, como as audiências pú-
blicas regionais e a consulta a entida-
des, associações e outros grupos orga-
nizados da sociedade para levantar sub-
sídios ao processo de formulação
legislativa-

0 presidente da Assembléia, depu-
tado Agostinho Patrús, ressalta que
essa linha de atuação tem marcado o
trabalho da instituição há várias
legislaturas. "Com essa prática -
diz ele - ampliamos significativa-
mente o espaço de participação da
sociedade no processo legislativo, e
por isso não acredito que estejamos
mergulhados numa crise, pelo me-
nos não em Minas Gerais." Ele con-
corda que existem alguns proble-
mas, mas a superação deles depende
mais do bom senso do que de gran-
des equações políticas.

"É preciso manter uma sintonia
permanentemente ajustada entre re-
presentantes e representados - ar-
gumenta Patrús - e é preciso tam-
bém investir na educação para a
cidadania para que as pessoas assu-
mam uma responsabilidade maior
nn aernlI,sr c,ic rnT.rp cntntpc P,(1¼)	..J1hIS_1 .JS..kà.) 1 ¼J1¼.)¼)ÂStt411U..

isso que estamos procurando fazer
aqui em Minas, através de seminá-
rios e fóruns técnicos, que subsi-
diam a elaboração das matérias
legislativas e do projeto Educação
para a Cidadania, que reúne uma
série de iniciativas voltadas, princi-
palmente, para o estudante."

- Reconstrução —Uma outra cor-
rente na ciência política defende, no
entanto. que não é possível conciliar as
demandas por maior participação com
a democracia representativa. Para esse
grupo, os problemas existentes hoje são
mais amplos e profundos, e a democra-
cia representativa não teria fôlego para
enfrentá-los e responder às novas ex-
pectativas da sociedade, pois, como tal,
ela só afasta o indivíduo da política.
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São vários os fatores que provocam
esse distanciamento. Primeiro, a re-
presentação pode ser classificada, de
um certo ângulo, como uma deforma-
ção, pois o melhor representante de
qualquer pessoa é ela mesma. Depois,
ao se desenvolver um sistema repre-
sentativo, a tendência natural do cida-
dãoé ade automaticamente afastar-se
da política, pois alguém já vai estar
ali, no seu lugar. assumindo essa
tarefa. Nessa hipótese, o sistema de
representação política, tal como o
conhecemos, teria de ser totalmente
reconstruído, a partir de estruturas
menores que viabilizassem espaços
de participação direta da sociedade.

A deputada Elbe Brandão
(PSDB), a primeira representante
feminina eleita pelo Norte de Mi-
nas, não entra no mérito dessa pro-
posta, mas defende e ressalta a im-
portânciae o papel do representante
eleito, principalmente num país
como o Brasil. "Temos 80% da
nossa população lutando apenas
para sobreviver. Essa parcela não
tem nem condições de exercer o
direito de ser cidadão, pois vive
apenas para garantir seu sustento
no dia seguinte. Como cobrar des-
sas pessoas uma participação polí-
tica consciente e continuada?" -
indaga a deputada.

Para Elbe Brandão, são aqueles
que já conseguiram garantir mmi-
mamente sua sobrevivência e al-
cançaram uma certa estabilidade é
que dispõem de tempo para se en-
volver na política, para assumir os
compromissos que esta atividade
impõe. "E o nosso papel - diz ela - é
representar essa vontade coletiva, a
vontade daqueles que não estão em
condições de exercer sua própria re-
presentação". Os votos recebidos para
se chegar a um cargo eletivo não signi-
ficam, no entanto, um cheque em bran-
co. "É papel do político estar em per-
manente contato com seus eleitores,
prestando contas de seu trabalho e

escutando suas apreensões, envol ven-
do-os e comprometendo-os, assim, com
a atividade política" - diz ela.

Deputada estadual em primeiro man-
dato, Elbe Brandão concorda que esse é
um perfil ideal, mas ressalta que hoje
existe uma nova safra de políticos que
busca focar sua atuação nesse modelo, o
que vai significar, num futuro bem pró-
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"O papel do político é
representar a vontade

daqueles que não estão em
condições de exercer sua

própria representação"
Elbe Brandão

ximo, um salto de qualidade da repre-
sentação política. É um processo que
está transformando não só o fazer do
político, mas a prática dos próprios
eleitores. Se a troca de favores ainda é
uma moeda forte nas relações entre os
políticos e seu eleitorado, hoje existem
segmentos quejá tratam essa questão de
forma menos personalista.

"Quando estou em contato com mi-

nha base - relata Elbe Brandão -,  ainda
recebo pedidos de eleitores visando a
seu próprio benefício, mas, quando
priorizo o atendimento de demandas
que respondem a necessidades de toda
a comunidade, essa iniciativa é bem
recebida e bem compreendida por esses
eleitores. Então, está havendo um ama-
durecimento por parte dos eleitores e

dessa nova safra de políticos, com-

'

prometida com a missão de trans-
formar o script da política brasilei-
ra.

Essa avaliação é semelhante à
do líder do governo na Assembléia
Legislativa, deputado Romeu
Queiroz (PSDB). Ele observa que,
durante um longo período, o dos
governos militares, o poder político
no Brasil ficou excluído do proces-
so decisório. Com a rede-
mocratização do país, a classe po-
lítica assumiu, num primeiro mo-
mento, papel determinante no enca-
minhamento dessa travessia, para,
recentemente, na fase atual de re-
novação das lideranças políticas e
dos partidos, experimentar um fe-
nômenode perda de identidade. "O
que está acontecendo é um proces-
so natural, até atingirmos a maturi-
dade política, mas que, evidente-
mente, demanda um certo tempo e
traz alguns problemas, que já co-
meçam a ser superados"— defende o
deputado.

Esta é uma das dimensões espe-
cíficas da crise brasileira. O depu-
tado Gilmar Machado, líder do PT
na Assembléia no último ano, cha-
ma atenção para outro aspecto, mais

geral, e que provoca maiores estragos
no âmbito do Legislativo estadual. "Para
o cidadão comum - adverte ele -, o
deputado estadual é uma figura sem
função. Ele percebe bem o papel do
deputado federal, que é quem vota as
grandes mudanças, que afetam a sua
vida de forma evidente. As questões
mais locais são discutidas e transfor-
madas em leis pelos vereadores. E o que
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faz o deputado estadual? Independente-
mente da nossa atuação e da importân-
cia do nosso trabalho. a sensação das
pessoas é que há um certo esvaziamen-
to da função do Legislativo estadual, e
este é um fenômeno que temos de discu-
tir com bastante profundidade" - pro-
põeo deputado.

Caminhos - É difícil prever a
conclusão desse debate, da mesma
forma que é impossível antecipar
como será a democracia de ama-
nhã. A única certeza é queadiscus-
são vai lançar grandes desafios para
os políticos que hoje estão atuando
e batendo o alicerce dessa nova
estrutura. Gilmar Machado defen-
de que o Legislativo estadual tenha
a função de estimular a participa-
ção popular. Levar para dentro dele
as disputas da sociedade, tentar
filtrá-las e devolvê-las sob a forma
de leis que promovam as mudanças
demandadas. Essa missão impõe
um maior amadurecimento da prá-
tica política dos parlamentares e da
própria visão que eles têm sobre
sua atividade. "Temos de estar
cientes - diz ele - de que somos
deputado do Estado e não de uma
cidade ou de uma região. Essa
visão de conjunto é que deve nortear
a abordagem das demandas locais
que chegam até o Legislativo, mes-
mo que, às vezes, tenhamos de
apoiar decisões que contrariem in-
teresses da própria região que re-
presentamos."

Coordenador nacional dos de-
putados estaduais pelo Partido dos
Trabalhadores, Gilmar Machado
reconhece que a Assembléia de Minas
já caminha nessa direção, com iniciati-
vas inovadoras dentro do conjunto das
Assembléias brasileiras, embora seja
ainda "muito subserviente" ao Poder
Executivo. "Recentemente - relata ele
- tive contato direto com mais de 20
Assembléias Legislativas, e, embora
ainda tenhamos de vencer muitos desa-

fios, todas estão muito distantes do que
fazemos aqui."

Além dessas especificidades. que
devem ser consideradas num trabalho
de afrição do impacto da crise sobre a
democracia brasileira, não se pode per-
dr de vista que existem outros atores
em cena, que devem, igualmente, estar
refletindo as mudanças que se insinuam

no horizonte político. Os partidos. por
exemplo, são um importante persona-
gem nessa história.

"Eles precisam se repensar - diz a
deputada Bibe Brandão -' pois hoje
está claro que os partidos políticos não
conseguem convencer nem seus pró-
prios membros, o que dizer dos eleito-
res, que votam muito mais nas pessoas

do que nos partidos." O ex-presidente
regional do PSDB Saulo Coelho defen-
de, com todas as letras, o princípio da
fidelidade partidária para devolver a
credibilidade às agremiações políticas.

"No passado - lembra o ex-deputa-
do federal e hoje presidente daTelemig
- os partidos tinham uma coloração
própria. Só deconversarcom uma pes-

soajá era possível identificar seu
partido ou sua preferência partidá-
ria: os pessedistas eram mais conci-
liadores; os udenistas, inflamados:
os representantes do Partido Repu-
blicano tinham um forte grau de
conservadonsrno. Hoje, essa identi-
dade é menos evidente e, às vezes,
até se confunde."

O Partido dos Trabalhadores é o
que está mais próximo desse mode-
lo, mas também terá de enfrentar
graves desafios. OdeputadoGilmar
Machado observa que o partido
representa hoje as parcelas organi-
zadas da sociedade. "Mas existe um
grande contingente de pessoas que
está à margem dos partidos políti-
cos, que são os excluídos. Como
aglutinar essas pessoas sob uma
sigla é uma das questões que o PT e
os demais partidos terão inevitavel-
mente de entrentar.

A definição de uma pauta
programática e o fortalecimento do
ideário de cada partido são condi-
ções imprescindíveis para garantir
sua sobrevivência. Isso é o que de-
fende a superintendente executiva
da Associação Mineira de Defesa
do Ambiente (Amda). Maria Dalce
Ricas. Ela argumenta que, hoje, os
partidos podem até apresentar um

programa e se identificar com algum
conjunto de idéias, mas "o que pauta a
sua atuação no dia-a-dia é a luta pelo
poder, e nessa batalha não sobra pedra
sobre pedra".

Com isso, os partidos políticos aca-
bam se tomando muito parecidos. A
essa condição, que é característica do
quadro partidário brasileiro, somam-se

"Existe um grande contingente
de pessoas que está à margem da

política e aglutiná-las sob uma
sigla é um dos desafios que os
partidos terão que enfrentar"

Gilmar Machado
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os problemas que afetam o sistema
político como um todo, e, nesse mo-
mento, a representação das deman-
das da sociedade é deslocada para
outras organizações, as chamadas
organizações não-governamentais
ONGs).

Em Minas, a Ainda é uma das
entidades mais atuantes e represen-
tativas. Maria Dalce entende que
elas não substituem os partidos e
têm limites na sua atuação. "Nós não
representamos toda a sociedade nem
toda a área ambiental, mas, claro, tra-
tamos de um problema que diz respeito
a toda a sociedade e com este trabalho
conquistamos um espaço político im-
portante."

Para ela, a culpa desse deslocamen-
to é dos próprios atores situados nas
esferas tradicionais de poder. "Isso -
argumenta Maria Dalce - é porque
essas instituições, os políticos, não bus-
cam refletir, na sua prática, os interes-
ses e preocupações da população."

Como exemplo, ela citou o recente epi-
sódio que resultou na morte de centenas
de peixes no Rio das Velhas. "Esse fato
revoltou todo mundo e o que os parti-
dos políticos, o Poder Legislativo, o
Poder Executivo, fizeram? Eles não
fizeram nada, além de algumas ações
insignificantes, e esse era um espaço de
representação real" - diz ela.

Maria Dalce observa que a luta pela
preservação de um besouro em extinção
é uma bandeira difícil de mobilizar a
sociedade, mas a morte de peixes num
rio que corta várias cidades e abastece

de água muitas delas tem uma
repercussão muito grande, e as
instituições políticas tradicionais
não enxergam isso. "Os nossos
homens públicos - afirma - pade-
cem de um vício histórico, do
carreirismo, que os impede de ver
o óbvio, de enxergar essas oportu-
n idades que os aproximariam mais
da população. Eles são extrema-
mente imediatistas e não traba-

lham de forma nenhuma com perspec-
tivas políticas de longo prazo."

A superintendente da Amda consi-
dera, no entanto, que esse quadro é
reversível. Existe um espaço de atua-
ção para todos, para as ONGs, para os
partidos, para os políticos e todas as
instituições que compõem o sistema
político tradicional, desde que elas se
mostrem mais honestas, mais próximas
das preocupações da sociedade. "É uma
receita muito batida e simples, mas é o
que está faltando."

A imprensa é outra voz imprescin-
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dível em qualquer regime dito demo-
crático. E hoje sua atuação nacobertu-
ra dos acontecimentos políticos é ainda
bastante frágil, principalmente em rela-
ção às atividades do Poder Legislativo.
Margarida V ieiraobservaque não existe
uma preocupação em acompanhar de
perto a atuação de cada parlamentar,
divulgando placarde votações, relatan-
do suas atividades, apresentando, res-
ponsavelmente, críticas e pro-
vas dos processos de
corrupção, enfim, municiando
o leitor para que ele mesmo
avalie seus representantes.

É claro que existem parce-
las da sociedade que não têm
acesso à imprensa escrita, seja
porque não têm o hábito de ler,
porque não sabem ler ou por-
que não têm dinheiro para com-
prar um jornal. Mas essa con-
dição, em parte determinada
pelas desigualdades sociais,
que são muito evidentes no
Brasil e uma ameaça perma-
nente à democracia, não deso-
briga os veículos de comuni-
cação de um trabalho compe-
tente e responsável. Nem mes-
mo as instituições políticas
estão isentas. Os partidos, as
casas legislativas e o poder
público como um todo têm
obrigação de estar informan-
do o público sobre suas ativi-
dades.

Reações - A classe políti-
ca reage a essas manifestações
da crise da representação de
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Vieira observa que um segmento pode
mostrar-se preocupado com ela e en-
volvido na busca de soluções, de ma-
neira que as pessoas se sintam, pelo
menos, mais razoavelmente represen-
tadas e participantes desse processo.
Um outro grupo pode simplesmente
não tomar conhecimento do que se pas-
sa e ignorar solenemente os sinais que

já se evidenciam no cotidiano dapolíti-
ca brasileira como reflexo dessa crise.
Finalmente, um terceiro grupo poderia
estar envolvido na discussão da pro-
posta de desinstitucionalização do atu-
al sistema político e criação de novas
estruturas, mas essa é uma hipótese
pouco provável, como destaca a pro-
fessora, porque é um projeto de arqui-
tetura arrojada, difícil de ser erguida

"As instituições políticas
não buscam refletir, na sua
prática, os interesses e

preocupações da população"
Maria Dalce

num futuro próximo e que pressupõe a
eliminação do papel dos atuais atores
da peça política. Seria o mesmo que
levar aos professores a discussão de
uma proposta de escola sem professo-
res. Eles tenderiam a reagir negativa-
mente, pois estariam se eliminando; da
mesma forma os parlamentares que se
inscrevessem nesse grupo.

Mas, ainda assim, essa é uma dis-
cussão importante sob vários aspectos,
principalmente para a realidade brasi-
leira. "Ficamos muito tempo sem re-
presentação política real - observa
Margarida Vieira - e tínhamos um
parlamento funcionando apenas fictici-
amente. Assim, hoje, a melhoria da
representação e da participação políti-
caé umaquestão decisivaparao Brasil,

e se partirmos de uma proposição
mais radical, de quebra dessa
institucionalidade e de criação de
uma nova institucionalidade, pro-
vocamos um pensamento mais
avançado."

Ao mesmo tempo ela chama
atenção para os problemas que a
representação política tem provo-
cado, entre eles, o mais grave, o do
distanciamento do cidadão da po-
lítica. "Esse é um elemento até
mesmo perigoso para a democra-
cia, pois, se a política e o próprio
parlamento são ingredientes des-
necessários para a vida de uma
comunidade, a sua reação diante
de um golpe de Estado, da perda
de instrumentos democráticos,
pode ser também de indiferença"—
observa Margarida Vieira.

No caso brasileiro, em função
de uma experiência recente de
autoritarismo, esse risco pode ser
menor, mas se o parlamento con-
tinua comum desempenho aquém
das expectativas, se ele não conse-
gue recompor seu espaço de
representatividade, mais na frente
essa hipótese tende a se fortalecer,
principalmente porque a cultura
democrática brasileira ainda não

está entranhada nas diversas institui-
ções, como a escola, a família e outras
organizações da sociedade. "Por isso
acho que essa é uma questão que deve
preocupar não só os cientistas políticos
e os parlamentares, mas todo cidadão
que acredita que a democracia é o
melhor regime político"— adverte a pro-
fes sora.

10 REVISTA ro LEG1SLTIVO


