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Sistema político vive crise de representação, de representatividade e de legitimidade

‘Desaprender o mal’

Murillo de Aragão*, O Estado de S. Paulo

14 Outubro 2017 | 06h33

O ciclo de escândalos vindos à tona a partir do mensalão destruiu a legitimidade do mundo político. Uma frase nas
Fábulas de La Fontaine, citada pelo economista francês Bernard Gazier em seu livro sobre a crise econômica de 1929,
explica bem o que está acontecendo na política brasileira: “Nem todos morriam, mas todos estavam contaminados.”

O que essa declaração significa? Basicamente, que parte expressiva de nossas lideranças políticas não é reconhecida
como legítima para cuidar dos negócios públicos. Tal processo tem sido universal. Em quase todos os países se
reconhece hoje a perda de legitimidade da política e dos políticos. Mas no Brasil a questão é mais grave, como veremos.

Por quê? Porque, por causa dos defeitos do nosso sistema eleitoral, do abuso do poder econômico e sindical, do abuso
da máquina estatal e da doentia fragmentação partidária, a própria representatividade está comprometida. A cidadania
não se sente representada pelos políticos nem o Congresso é uma fiel representação de nossa sociedade.

Nosso sistema eleitoral é injusto e opaco, não expressa a vontade do eleitor e, além de tudo, é desequilibrado em termos
de representação da população. Alguns Estados, por distorções criadas no regime militar, são super-representados,
enquanto outros são sub-representados. Temos, simultaneamente, problemas de representação e de representatividade.

Para agravar, os escândalos envolvendo o mensalão e a Operação Lava Jato, entre outros, desnudaram amplos
esquemas de corrupção que não só espalhavam dinheiro para benesses pessoais, como deturpavam as corridas
eleitorais, financiando aparelhos de poder que submetem a população a uma farsa democrática. O Brasil ainda é uma
alegoria como democracia.

Em suma, o sistema político brasileiro vive uma perigosa conjunção de vetores negativos, com as crises de
representatividade, de representação e de legitimidade e, acima de tudo, com as consequências de anos de corrupção e
“doping” eleitoral. Isso posto, há muito que o sistema deveria ser revisto, o que não é novidade.

No entanto, falta vontade para mudar, já que o sistema político não quer regras que criem imprevisibilidade e reduzam
sua mobilidade e sua autonomia ante a sociedade. Como disse Antístenes, filósofo da Grécia Antiga, “a ciência mais
difícil é desaprender o mal”. A política brasileira encontra muita dificuldade para desaprender o mal.

Para piorar, a sociedade é subalterna ao Estado, que é autoritário, opaco, burocrático e corporativista. E nossas elites
são pouco interessadas em participar da renovação, não se mobilizam contra tal situação. Parte por omissão, parte por
cooptação.

À nossa frente está o imenso desafio de renovar a política nacional. Mas como fazê-lo, se parcela expressiva de suas
lideranças está contaminada por condutas indevidas, imorais, ilícitas e inadequadas, e todo o mundo político é afetado
por tais condutas?

O caminho político está obstruído. Tanto pelas investigações da Lava Jato e por suas consequências quanto pela
excessiva fragmentação partidária, que impede a formação de consensos sobre questões críticas. A política, ainda que de
forma mambembe e desarticulada, tenta ensaiar uma reação aos fatos. Mas nada produz e nada propõe de fundamental
para sua renovação.

Sem o caminho político e com uma sociedade desmobilizada, resta a via judicial para a ocorrência de alguma melhora
no sistema político nacional. Apelar para a judicialização da política e esperar bons resultados do ativismo judicial está
longe de ser o ideal, já que isso significa desequilíbrio nas relações entre os Poderes.
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Dois outros aspectos reforçam os cuidados que devemos ter com a judicialização como solução. O primeiro é a possível
contaminação do escândalo político no Judiciário, possibilidade que tangencia as investigações. O segundo é o fato
inequívoco de que o alvo preferencial tem sido o mundo político. Também parece existir no Judiciário certo desinteresse
em desaprender os próprios males.

Assim, o pior dos mundos é que o avanço das investigações apenas alcance o mundo político, sem que as indevidas
práticas no Judiciário sejam investigadas. Contudo a renovação também deve passar pelo Judiciário. E como em política
não existe espaço vazio, o vazio do poder está sendo ocupado, de forma tumultuada, pelo Judiciário. Que,
lamentavelmente, se curva à midiatização do processo e privilegia o ativismo individual à institucionalidade necessário.
É a nossa realidade.

E o que o Judiciário pode fazer para tratar de nossas crises de representação, de representatividade e de legitimidade?
Pode fazer muito. Principalmente ajudar a política a desaprender o mal. Para tal deve tornar a representação menos
desequilibrada. Esse debate pode ser feito no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, com o
redesenho da distribuição de cadeiras com base na população. As coligações em eleições legislativas são
inconstitucionais por claramente afrontarem o caráter nacional dos partidos. A decisão de proibir a “verticalização”
compulsória das coligações pode ser revista. Seria um grande serviço do Supremo à Nação.

Um eventual aumento abusivo do Fundo Partidário para financiar as eleições também deve ser barrado, pela imposição
de um limite rígido de gastos por tipo de candidatura. Outra medida saneadora seria a investigação ampla e profunda
do uso de recursos do fundo, bem como a proibição expressa da prática de nepotismo nas estruturas partidárias.

Por fim, deveria haver maior celeridade nos julgamentos dos políticos investigados. É absolutamente injustificado que
se demore anos para julgar casos de políticos na Suprema Corte e fiquemos com zumbis no comando da política
nacional. Quem for culpado que seja condenado e quem for inocente, liberado para seguir adiante.

*ADVOGADO, CONSULTOR, CIENTISTA POLÍTICO, É DOUTOR EM SOCIOLOGIA PELA UNB
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Precisamos falar sobre o ensino superior na era do conhecimento científico

Contemporaneidade no mundo acadêmico

Sérgio Rial, O Estado de S.Paulo

02 Março 2018 | 03h00

O Brasil é um país de urgências. São tantas questões inadiáveis para endereçar que esquecemos outras tantas e, com
isso, deixamos de discutir temas que transcendem uma visão mais imediatista. Tome-se como exemplo o ensino
superior. Há quem pense ser secundário discutir a qualidade da formação universitária enquanto há crianças sem
acesso à merenda no ciclo fundamental. Não temos mais tempo a perder com esse tipo de sofisma. Precisamos tratar de
toda a formação do brasileiro, do ensino básico ao superior, sem preconceito ou doutrinas que nortearam esse debate
nos últimos anos. Muito mudou desde o século 20 – a revolução tecnológica veio para ficar.

Essa agenda pertence tanto ao aluno quanto ao professor, verdadeiros arquitetos e engenheiros de uma nação. Nunca
na História da humanidade a educação foi tão importante para fazer as nações avançarem em sua base científica e se
diferenciarem na criação de riqueza. Vemos algumas sociedades presas a opiniões e conceitos do passado, sem um olhar
para o futuro, o futuro de um planeta mais algorítmico, mais competitivo, mais integrado pela tecnologia, e não mais só
pelas forças políticas. Sociedades que prosperam com equilíbrio socioambiental e econômico têm na ciência a sua
grande mola transformadora. Países como a Índia e a própria China entenderam isso de forma contundente.

Devemos lembrar, por exemplo, que em menos de cem anos dobramos o nível de expectativa de vida de cada um de nós.
Não me estranharia sermos capazes de dobrar de novo neste século. A revolução que se dará no campo biotecnológico e
da nanotecnologia, como instrumento de gestão de saúde, será transformadora, assim como aquela a que já assistimos
em diversas indústrias. Esse movimento traz consigo um furor transformacional jamais visto em séculos passados.

Constata-se, portanto, que o capital foi substituído pelo saber e este, quando perseguido como projeto de nação, produz
saltos qualitativos e em velocidade jamais vista. O investimento no saber, na pluralidade do pensamento e da
investigação científica, ditará as nações que terão maior chance de permanecer na liderança socioeconômica e política
do planeta, além de atrair e formar o melhor talento. Nada melhor para um país do que poder criar, reter e atrair os
melhores do mundo.

Estudantes brasileiros estão entre os melhores em olimpíadas internacionais de matemática por causa de escolas 100%
focadas em excelência. Ao mesmo tempo, constatamos a debilidade científica em sua formação básica. Não é mais uma
tarefa do Estado per se, mas sem ele tampouco teremos chances duradouras. E é no desenho público x privado que
poderemos encontrar soluções. Nós, brasileiros, não nos podemos dividir num debate público x privado. Temos de
avançar num projeto de nação, calçado em ambos os ensinos, consolidando a valorização da ciência, dos valores éticos,
da pluralidade e do respeito.

Precisamos, sim, falar da importância da universidade pública, assim como falar de como seremos capazes de financiá-
la. Falar do nosso anseio por universidades privadas originando cientistas e profissionais altamente desejados tanto
aqui como fora do Brasil. O século 21 tem pressa!

Há avanços. Conseguimos aumentar em mais de 60% o número de jovens matriculados no ensino superior em uma
década, de acordo com os números do Ministério da Educação. Para um contingente de 8 milhões de alunos inscritos
nos cursos, temos mais de 1 milhão de novos profissionais chegando ao mercado de trabalho a cada ano. A qualidade
dessa mão de obra, bem como a sua capacidade de compreender a realidade que a espera e atender às necessidades da
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sociedade são fatores decisivos para o desenvolvimento do nosso país. Contudo também devemos discutir as novas
profissões, que já são uma realidade nesta sociedade pós-digital.

Neste mundo em que as ocupações repetitivas serão quase integralmente absorvidas pela robótica e pela inteligência
artificial, o desafio de criação de emprego e geração de renda ganha contornos novos e mais complexos. O Brasil
simplesmente não pode ficar alheio a esse debate.

Há mais de 20 anos o Grupo Santander elegeu o ensino superior como principal foco dos seus investimentos de cunho
social, uma decisão baseada em estudos que apontaram o apoio às universidades como uma das maneiras mais efetivas
de contribuir para o desenvolvimento de um país. Temos focado esforços no apoio ao intercâmbio internacional de
alunos e professores. Enxergamos nessa vivência uma poderosa ferramenta para a inserção do País no cenário
geopolítico global, já que esses profissionais em formação trazem para casa uma nova visão do mundo em que vivemos.

Por isso em 2014, no 3.º Encontro de Reitores Universia, conseguimos reunir no Rio de Janeiro 1.050 dirigentes de
instituições de ensino superior de todo o mundo para discutir as tendências do ensino superior. Em maio deste ano uma
nova mobilização será feita, desta vez na cidade de Salamanca, na Espanha. E o nosso Brasil estará representado por
uma comitiva formada por uma centena de reitores de instituições públicas e privadas, de todos os portes e regiões.

Trata-se de uma oportunidade fantástica para as universidades brasileiras discutirem o que há de mais contemporâneo
no mundo acadêmico. Queremos que esse seja o início de uma onda de mobilização social pelo desenvolvimento do
ensino superior e da ciência no País, um caminho para mudanças profundas e significativas em toda a sociedade. Que
construamos uma sociedade que celebre o saber científico. Que os cidadãos aspirem a ser estudiosos, cientistas,
professores e que isso seja um sinal de um Brasil moderno no sentido mais amplo da palavra – moderno e humanista,
com projeto de nação que vê no seu talento o seu grande diferencial.

Velocidade, amigos(as), porque o Brasil tem pressa.

*PRESIDENTE DO SANTANDER BRASIL
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