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eleitorais em mesa de bar, Chico Ribeiro
Neto, secretário de redação d'Atarde, ex-
chefe desse escrevinhador, ao saber que o
candidato do PCO poderá levar um voto a
ma-is, no primeiro turno, recomenda: "Re-
flita melhor e vote em Lula".

Uma outra petista, natural do Rio Gran-
de do Sul, depois de dizer que essa foi a
primeira eleição em que não saiu às ruas
em campanha, por constrangimento,
aponta o showmício do seu candidato, re-
alizado no Farol da Barra em 9 de setem-
bro, como sintoma da guinada ao
conservadorismo dado pelo oportunismo
eleitoreiro do petismo: Zezé di Camargo e
Luciano, cantores "sertanejos" como
atração principal em um showmício em
plena capital do reggae, do samba, do hip-
hop, do pagode, da tropicália e da axé-
music, é dose para leão sem juba.

A democracia, já se disse, é a pior
forma de governo possível. Mas ainda não
inventaram outra melhor.

Idéia grega que se alastrou pelo mundo
como um dogma universal, a democracia
não propugna a igualdade geral entre
todos os indivíduos. É um privilégio ape-
nas dos que podem ser considerados
cidadãos.

A sociedade de democracia meramente
formal é criativa ao distribuir títulos de
cidadania de acordo com o poder aquisi-
tivo de cada um. Dessa forma, há cidadãos
para todos os gostos. Mas a cidadania não
é exercida nem experimentada no mesmo
grau por todos.

Há cidadãos de primeira, segunda, ter-
ceira classes, em consonância com a ca-
pacidade sócio-econômica que tenham de
fazer valer os seus interesses.

Nessa democracia formal, da qual o

Brasil é tributário, a cidadania somente é
encarada como direito de todos em mo-
mentos episódicos, como nas eleições. Tra-
ta-se de uma democracia representativa,
is-to é, o governo não é de todos, mas ex-
ercido por representantes ritualistica-
mente eleitos em períodos
pré-estabelecidos.

O voto torna-se a moeda mais impor-
tante, a ser auferida pelos candidatos a re-
presentantes do povo. Para conquistá-lo, o
candidato se transmuda, se traveste, pro-
mete o paraíso na terra e a felicidade até
este momento inexistente.

É um ritual que, como todos do mesmo
naipe, busca a adesão do indivíduo para
este ou aquele discursos. Ainda que, trans-
posto o instante da ida às urnas e contados
os votos, em geral o eleitor constate que
tudo não passou de um transe.

A história demonstra que, embora im-

perfeita, a democracia quando praticada de
fato - não somente de maneira formal - faz
bem à saúde. É o exercício cotidiano da
democracia que vai aperfeiçoando-a e tor-
nando-a melhor que outros sistemas de
poder. Porque somente nela as liberdades
coletivas são subalternas das liberdades in-
dividuais - e o direito da maioria não pode
furtar o direito da minoria.

Um dos erros a que incorreram leitores
de Karl Marx, já ressaltado por marxistas
críticos como Eric Hobsbawn e Robert
Kurz, foi achar que a supressão da demo-
cracia faz-se necessária para se extirpar os
germes do capitalismo. A democracia,
mesmo a rotulada "democracia burguesa"
- uma variante da democracia representa-
tiva -, é que assegura a possibilidade da
própria crítica ao capitalismo, visando a
conquista e ampliação dos direitos dos que
não possuam capital.

É nesse quadro que os brasileiros estão
sendo chamados às urnas para "escolher"
os seus "representantes" nas eleições
quase gerais de 6 de outubro. Que se diga
logo que essa "escolha" já foi anteriormente
fei-ta, selecionada por aqueles mandarins
dos partidos políticos e do poder
econômico, que nos oferecem os candidatos
que aí estão.

Dos candidatos ao cargo maior da
República brasileira, o de presidente, há
como se uma indistinção de projetos, de
propostas e de discursos. Excetuando os
representantes do PCO (Partido da Causa
Operária) e do PSTU, os quatro demais
fazem suas campanhas num emaranhado
de alianças tão legítimas quanto espúrias,
que confunde e deseduca a sociedade e o
eleitor.

Por total falta de tradição, a democracia
e os partidos no Brasil têm servido a inte-
resses circustanciais e ao oportunismo de
áulicos do poder. Depois da sanguinária di-
tadura militar, cuja fase mais aguda foi de

1968 a 1979, o Partido dos Trabal-
hadores (PT) apresentava-se como um
diferencial para o eleitoreirismo de
ocasião dos oligarcas e coronéis da
República. Agora o PT faz alianças com
ex-torturadores, como denuncia a seção
mineira do movimento Tortura Nunca
Mais, de indubitável reputação.

A ânsia do PT em chegar ao poder de
qualquer jeito, levou-o a abdicar de
questões de princípios antes tão caras.
Em Alagoas os petistas se aliaram a par-
tidários de Collor de Mello, em sa-crifício
de Heloísa Helena, senadora que na CPI
da fraude do painel do Senado foi a mais
vilipendiada por Antonio Carlos Magal-
hães - que já dis-se votar em Lula, se
houver um confronto direto com José
Serra (PSDB).

Em São Paulo, Lula fez aliança "infor-
mal" com Orestes Quércia e Paulo Maluf,
lídimos representantes da sujeira
política no sudeste brasileiro. De Minas
vem o seu vice, um milionário senador
do PL, partido historicamente retró-
grado, com forte enraizamento na Igreja
Universal do Reino de Deus, que dis-
pensa comentários profundos. José Sar-
ney, para Lula, hoje é um santo
ex-presidente. Amicíssimo de ACM, na
verdade a sua trajetória é a de um ener-
gúmeno político, o seu governo (85-89)
um dos mais sôfregos.

Com medo de nova derrota, não to-
talmente ainda descartada, tudo vale
para Lula. Os cínicos, tal Maquiavel,
diriam que pragmatismo político, tam-
bém chamado de maturidade, é isso aí.

Compreende-se porque, no Brasil,
como na fábula de George Orwell (A Rev-
olução dos Bichos), cada vez mais os
homens se pareçam com os porcos, e,
por vezes, já não se possa mais distin-
guir quem é porco, quem é homem. 

Luiza BairrosEspecial para a Província
O processo eleitoral torna ainda mais ev-

idente a constatação de Milton Santos
quanto à perversão do significado da
cidadania no Brasil. A condição cidadã é ne-
gada aos pobres, negros em sua maioria, em
conseqüência do racismo, enquanto os se-
tores médios, majoritariamente brancos,
percebem como privilégio de sua clas-
se/raça direitos que deveriam ser universais.

Particularmente em Salvador, as elei-
ções, mais que espaço de manifestação da
cidadania, constituem um palco para a atu-
ação das elites conservadores e progressis-
tas. Estas entendem a política institucional
como privilégio de poucos e, através dos par-
tidos políticos, ao mesmo tempo em que tra-
balham pela vitória eleitoral, empenham-se
para impedir o surgimento de no-vas lider-
anças.

Ainda que pareça contraditório, este
processo é acompanhado pela presença
cada vez mais significativa de candi-
datos(as) do meio popular nos partidos con-
servadores, e das classes médias nos
partidos progressistas. No primeiro caso,
candidaturas de ocasião, somadas às mani-
festações de apoio de conhecidas figuras da
cultura afro-baiana, garantem a penetração
do conservadorismo em quase todos os can-
tos da cidade. Assim, bloqueiam o apa-reci-
mento de representações políticas legítimas
e asseguram a eleição dos grandes nomes de
sempre.

No segundo caso, o Partido dos Traba-
lhadores é exemplar. Do seu próprio jeito, a
elite petista sufoca o debate político e se
rende à lógica do "ganha a eleição quem
pode arcar com os altos custos de cam-
panha". Desse modo, aprofunda interna-
mente as desigualdades entre candidaturas,
avaliadas pela capacidade individual de mo-
bilizar finanças e não pela importância
política. Tanto é assim que só participa do
programa eleitoral de televisão e de rádio
quem paga. E como em qualquer mercearia,
quem dá mais leva o melhor. O partido de-
saparece como instrumento de equidade, de
criação de medidas democráticas de partic-
ipação. O resultado é o mesmo: as candidat-
uras populares são percebidas e tratadas
apenas como suporte das supostamente
predestinadas ao êxito eleitoral.

Antes que a descrença tome conta e que
se inicie a roda viva das próximas eleições, é
preciso debater formas de implodir essa cul-
tura política autoritária que domina tantos
partidos na Bahia. Caso contrário...

Luiza Bairros, socióloga e fundadora
da seção baiana do MNU (Movimento Negro
Unificado) é assessora da ONU em Brasília.

Lula Lula tornou-setornou-se um cínicoum cínico
Já não dá para distinguir quem é quem no oportunismo eleitoreiro dito “pragmático”

Eleições: para quem?
Em artigo de 2001 para coluna que man-tinha na Província, assessora da ONUdefende a "implosão" da cultura eleitoralinterna dos partidos políticos

Em nova embalagem: será
que dessa vez vai?
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