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Parece Que os homens públicos brasileIros es
queceram Que o sentldo da formulacão hIstórIca
dos Que lutaram pela IndependêncIa era "liber
dade. mesmo Que tardIa" (libertas quae sera
tamem). Inverteram o tom de protesto para
dizer: democracIa. depoIs. Atl Invés de acentuar
o caráter de urgêncIa da reivindIcação demo
crátlca. os lideres POllllcos oflclals passaram a
teorIa do 1 - 2 - S. Primeiro a ordem econômica.
depois a social e. no flm. a POllllca.

Parece sensato e lógico. Só Que não corres
POnde ao modo pelo Qual a HIstórIa opera. Em
nenhuma parte. Qualquer Que seja o povo con
sIderado. foI POsslvel aplicar a regra tecno
crátlca Que tanto entusiasma setores gover
namentais brasileIros. Por trás dela existe o
preconceIto fortemente arraigado em nossa
tradição cultural de que só os sacIados e cultos
sabem o Que Querem e são capazes de decIdir
racionalmente. Se. entretanto. tlvesse pre
valecido esta "lógIca" na história francesa. até
hoje os Bourbon - entremeados por Colbert e
Rlchelleu - estartam c'lldando de promover o
bem-estar dos franceses Que. não sabendo
apreciar as delicias gustativas dos bolos oro
nados com creme chantUly. queIxavam-se da
falta de pão.

E certo Que uma democracia substantiva
requer povos nutridos. habitação razoável.
ocupação decente. saúde cuidada. Sem estas
condições materiaIs. Quase vale o slogan: "voto
não enche barriga". Não enche. em 51 mesmo.
mas bem Que ajuda... E certamente. se o cui
dado pelo social e pelo econômico é Insubstl·
tulvel numa prática POlltlca não restrita á de
mocracIa formal. perde legitimidade Quando é
proposto "em lugar de" participação popular ou
para postergar o reconhecimento de Que sem
Que os grupos á margem do sistema formal de
decisões possam pressionar em favor de seus In·
teresses é duvidoso Que se alcance o tão falado
progresso social.

Por Que. então. se Insiste tanto na tecla de Que
"o povo não está ainda preparado" para a de
mocracia? Se fosse por puro maquiavelismo e
má fé. seria simples. Existem. por certo. os Que
lançam a IdéIa para pescar em águas turvas.
Mas. além destes. há os Que. simplesmente. a
repetem sem dar-se conta de Que se trata de
uma destas pseudo-verdades Que lêm o condão
de parecer lógicas e convincentes. Tão convin
centes Que os Que as expressam cr@em nelas. Ao
repeti-Ias. não fazem mais do que manter vivo.
InconscIentemente. um dos traços maIs tra
dicionais e perniciosos da cultura brasileira: o
autoritarismo paternalista.

De fato. á força de tanta falação tecnocrátlca
nos últimos anos e do reconhecimento mesmo
por consplcuas flguras do regime de Que vi
vemos um momento de auge do tecnictsmo
burocrátlco-autorltárlo. eSQuecemo-nos Que es
ta é a versão moderna de traço multo antigo en
tre nós: a crença que as decisões devem caber
exclusivamente e sem consultas aos chefes (ao
patriarca) porque os Que obedecem são Ima
turos. ~

Se no passado o'chefe tradicional. no mutismo
Itri):>Osro"'"Pelo peso de SUá sapl~ocht 'geHa~ e'~

sua responsabilidade. matutava sohre o Que
fazer e transmitia ao circulo dos Intlmos a
palavra de ordem (só dizendo prlvadamente o
Que pensava. pois falar a maIs de duas pessoas
uJá é corntclo"), no presente os gabinetes tec·
nocrátlcos - e os clrculos Que cuIdam da ordem
- mtram Informações. separam o joio do trigo.
fazem cenários sobre o futuro. aferem proje
ções. definem metas e tomam as decisões.
'''para o bem do povoe da Nação".

Por trás desta atitude está a convicção de Que
a cidadania aInda não existe como expressão
POlltlca amadurecida e que o povo brasileiro
padece de uma prolongada mlnorldade POlltlca.
O exemplo da decretação prematura da
maioridade vale para o Prlnclpe - D. Pedro foi
Ceito Imperador aos 15 anos - mas não para a
massa. O Prlnclpe. chefe natural entre '"
chefes. pode ser ungido pela graça do poder
pleno porque ele. pertencendo ao circulo dos
poucos e bons. vislumbrará logo o Interesse
geral. .

Como se chama a Ideologia Que nega á
maioria condição para decidir sobre o Que
quer? Melhor não dar o nome aos bois. para
evitar obvledades e problemas. Certamente. ela
pode ser tudo menos democrática. E não adlan·
ta o apodo de "democracias modernas" para
tapar o sol com a peneira. As atitudes Ins·
piradas neste vezo autorltárlo-paternallsta são
simplesmente antldemocrátlcas. Hoje em dia. a
doutrina do direito divIno e do poder absoluto
não encontra eco e dlflculta Que aqueles que a
praticam alardeiem os Iun<lamentos Ideológicos
de sua ação. A racionalidade formal do tec·
nocratlsmo. Quando aplicado á POlltlca é o suo
cedâneo para justificar a permanente POster·
gação do momento em Que. flnalmente. os bem
pensantes poderIam reconhecer a existência de
condIções suflclentes para a vigência de um
regime de "democracia plena".

Enquanto as condições não amadurecem. a
tutela de 110JYll1hÕA~ tip hr~~n~lrnc r~ ......IVD~n"
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de parecer lógicas e convincentes. Tão convin
centes que os que as expressam cr@em nelas. Ao
repeti-las. não fazem mais do Que manter vivo.
inconscientemente. um dos traços mais tra
dicionaIs e pernIciosos da cultura brasileira: o
autoritarIsmo paternalista.

De fato, à força de tanta falação tecnocràtlca
nos úlUmos anos e do reconhecimento mesmo
por çonsplcuas figuras do regime de que vi
vemos um momento de auge do lecnicismo
burocrátfco-aulorilárlo, esquecemo-nos Que es
ta é a versão moderna de traço muito antigo eo·
lre nós: a crença que as decisões devem caber
exclusivamente e sem consultas aos chefes (ao
patriarca) porque os que obedecem são Ima
turos. ,

Se no assado o'chefe tradicional, no mutismo
rrnp:ostO~lo peso de sua sapiência 'gerQ; t---d.;::.
sua responsabilidade, matutava sobre o que
fazer e transmitia ao circulo dos Intlmos a
palavra de ordem (só dizendo prlvadamente o
,que pensava, pOis falar a mais de duas pessoas
"já é comlcia"). no presente os gabinetes tec·
nocràtlcos - e os clrculos que culdam da ordem
- filtram informações, separam o joio do trigo,
fazem cenàrlos sobre o futuro, aferem proje
cões. def1nem metas e tomam as decisões.
'~para o bemdopovoeda Nação".

Por tràs desta atitude està a convicção de que
a cidadania ainda não existe como expressão
polltlca amadurecida e que o povo brasileiro
padece de uma prolongada minorldade polltlca.
O exemplo da decretação prematura da
maioridade vale para o PrJnclpe - D. Pedro foi
feito Imperador aos 15 anos - mas não para a
massa. O Prlncipe. chefe natural entre o~

chefes, pode ser ungido pela graça do poder
pleno porque ele, pertencendo ao circulo dos
poucos e bons, vlslumbrarà logo o Interesse
geral. .

Como se chama a Ideologia que nega à
maioria condição para decidir sobre o que
quer? Melhor não dar o nome aos boIs. para
evitar obvledades e problemas. Certamente, ela
pode ser tudo menos democrática. E não adian·
ta o apodo de "democracias modernas" para
tapar o sol com a peneira. As atitudes Ins·
piradas neste vezo autorltàrlo-paternallsta são
simplesmente antldemocràtlcas. Hoje em dia, a
doutrina do direito divino e do poder absoluto
não encontra eco e dificulta que aqueles que a
praticam alardeiem os funuamentos Ideológicos
de sua ação. A racionalidade formal do tec
nocratlsmo, quando aplicado à polltlca é o su
cedãneo para justificar a permanente poster
gação do momento em que, finalmente, os bem
pensantes poderiam reconhecer a exIstêncIa de
condições suficientes para a vigência de um
regtme de "democracia plena".

Enquanto as condições não amadurecem. a
tutela de IJOJIlllhões de brasileiros, rebaixados
todos (ou qlfase todos) à condição de minorl
dade polltlca, val.sendo exercida, com clari
vidência. supõem os que a exercem. para maior
giórla do próprio povo. E que senhor absoluto
não pensava assim?
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