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P ara alguns, o ano-novo começará no dia
20 de janeiro próximo, com a posse de Ba-
rack Obama na presidência dos Estados
Unidos (EUA); para outros, começou em

15 de setembro último, com a falência do banco
norte-americano de investimentos Lehman Bro-
thers. O primeiro evento tem sido saudado, quase
universalmente, como uma salvação para as con-
sequências negativas da crise financeira global.
Alega-se que Obama — o primeiro afrodescen-
dente a ocupar a chefia de um país ocidental —
reúne as condições para conduzir o país e o mun-
do pelos dois ou três anos mais sombrios da histó-
ria recente. Quais são as consequências previsí-
veis desses dois eventos e de sua combinação para
o Brasil e a América do Sul? 

Para muitos, Obama encarna a redenção pelos
oito desastrosos anos da presidência de George
W. Bush. Seu passado político e suas origens étni-
ca, familiar e cultural seriam, argumenta-se, bons
indicadores de sua sensibilidade para lidar com
questões globais como a pobreza (foi ativista polí-
tico em comunidades carentes de Chicago); o
fundamentalismo islâmico (é filho de pai muçul-
mano e viveu com a mãe na Indonésia, país islâ-
mico, dos 5 aos 10 anos); a intolerância racial e o
fraco desempenho acadêmico e profissional dos
negros norte-americanos (ele é filho de mãe
branca norte-americana, tendo sido criado pelos
avós maternos dos 10 aos 18 anos, quando consu-
miu álcool, maconha e cocaína, depois frequen-
tou excelentes universidades, tendo-se destacado
no doutorado em direito); a crescente descrença
em relação à democracia nos EUA e no mundo
(foi eleito senador estadual e depois federal pelo
estado de Illinois e, antes de terminar seu primei-
ro mandato, chegou à Presidência da República,
aos 47 anos); e o aquecimento global (nasceu e
cresceu no Havaí).

Mas muitos se esquecem de que, antes de qual-
quer outra coisa, Obama é norte-americano e será
o presidente dos EUA, tendo que prestar contas à
história, aos valores e às instituições daquele país.
No discurso de agradecimento pela eleição, no
Grant Park, em Chicago, ele deixou isso bem claro
ao referir-se aos pais-fundadores que redigiram a
Declaração de Independência dos EUA, ao citar
Lincoln e Kennedy, o 16º e o 35º presidentes do país,
e ao referir-se a Martin Luther King, ativista negro
assassinado em 1968. Depois de eleito e forçado a
demonstrar capacidade de comando antes mesmo
da posse dada a severidade da crise financeira que
assaltou as economias americana e mundial, Oba-
ma nomeou um gabinete sênior, que muito apro-
veitou do ministério de Bill Clinton, presidente en-
tre 1992 e 1999, especialmente nos campos econô-
mico e diplomático. Não se imagina que nada de
muito heterodoxo possa sair dessa cartola.

Em vista do exposto e incertezas à parte, o que
se pode dizer sobre as perspectivas para o progres-
so dos países da América do Sul? Primeiro, que
não se devem esperar milagres de Obama — as-
sim como de qualquer outro indivíduo, presidente
da República ou não. A história resulta da compo-
sição de uma miríade de decisões individuais to-
madas sob incerteza e risco, sujeitas a pressões de
interesses conflitantes e influenciada por valores
nem sempre realistas e progressistas. Obama pa-
rece muito mais inclinado que Bush a cercar-se
por indivíduos com alto nível intelectual, mas não
é o todo-poderoso. Isso certamente provocará
muitas frustrações a partir do início de seu man-
dato, dentro e fora do país.

Segundo, a presidência Obama vai discutir os
problemas da humanidade a partir de um prisma
norte-americano razoavelmente tradicional. Isso
quer dizer que ele tenderá a manter um pé muito
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N otícias ruins — principalmente as surgi-
das de causas externas ao nosso peque-
no mundo — podem, num primeiro mo-
mento, nos trazer surpresa e estarreci-

mento, mas terminam por nos amortecer até fi-
carmos indiferentes ou mesmo contrariados
com o noticiário.

Assim, ouvimos e lemos sobre a violência
nas escolas e a dificuldade de as crianças e jo-
vens se tornarem disciplinados e se adequarem
à autoridade, mas permanecemos certos de
que jamais esse problema vai alcançar a nós ou
a nossos filhos.

Quando, porém, a violência se manifesta do la-
do de dentro dos portões escolares, em agressões
físicas e ao patrimônio, como ocorre com fre-
quência nos dias de hoje, evidencia-se uma séria
necessidade de reflexão sobre o assunto, pois, co-
mo diria o poeta, “alguma coisa está fora de or-
dem”. O debate em torno do assunto está ligado à

falta de diferenciação e compreensão de dois
conceitos: o da autoridade e o do autoritarismo.

Vemos, por exemplo, que muitos pais se sen-
tem culpados pelo pouco tempo despendido
com os filhos e, embora raramente realizem
ações concretas para eliminar essa culpa, procu-
ram expiá-la nas escolas, com a exigência da não
contrariedade às idiossincrasias dos jovens e
com a demanda de concessão da maior liberda-
de possível.

A não distinção entre autoridade e autoritaris-
mo incide sobre a relação pais liberais e filhos in-
disciplinados, que pode ser constatada nos super-
mercados, lojas, hospitais e tantos outros lugares
públicos, observando manifestações ruidosas de
filhos contrariados nas pequenas vontades.

A explicação mais óbvia para essa confusão de
conceitos se debruça no fato de que tanto os pais
quanto os professores — em especial os docen-
tes do ensino superior — cresceram sob o impac-
to do regime militar, que criou neles imensa oje-
riza ao autoritarismo. Contudo, parece que existe
um esquecimento geral de que, enquanto o au-
toritarismo representa o uso abusivo da autori-
dade, a autoridade nada mais é do que o direito

de guiar e liderar conquistado legitimamente ao
longo do tempo por estudos, dedicação e conhe-
cimentos.

A autoridade se constitui de forma válida por
meio de sérios esforços. As Tábuas da Lei não fo-
ram dadas gratuitamente a Moisés: para isso, foi
necessário o sofrimento de todo um povo, man-
tido em cativeiro e condenado a vagar pelo de-
serto, para que se fosse compilado o conjunto de
princípios morais que norteiam nossas relações
sociais há milênios.

No entanto, preferimos atribuir explosões de
violência nas escolas unicamente à pobreza, ao
capitalismo selvagem, à omissão e à indiferença
dos outros, enquanto nos esquecemos da nossa.
Ignoramos de várias formas e, frequentemente, a
autoridade. Desprezamos leis, cometemos infra-
ções no trânsito, praticamos pequenos delitos e
nos consideramos perfeitos.

Para construir um mundo melhor, precisa-
ríamos ter humildade para aprender e nos sub-
meter ao cansativo processo de ouvir aqueles
que iniciaram uma caminhada muito antes de
nós, aceitando críticas e refazendo infindáveis
vezes a nossa trilha.
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Um Poder Legislativo enfraqueci-
do é uma democracia ameaçada.
Hoje, no Brasil, em meio ao silên-
cio da rotina política, as liberda-

des públicas vivem a ameaça do arbítrio.
A cada dia, a Câmara dos Deputados per-
de prestígio, respeitabilidade e poder. O
Judiciário, pela manifestação de seus mi-
nistros no Tribunal Superior Eleitoral e no
Supremo Tribunal Federal, extrapola os
limites constitucionais, critica o Executi-
vo e desmoraliza os parlamentares.

O Poder Legislativo pode melhorar e
se aprimorar, mas merece respeito. Hou-
ve um tempo em que a presença de um
deputado nos gabinetes ministeriais
inspirava autoridade. Houve época em
que a sociedade tinha orgulho dos seus
parlamentares. A máquina administrati-
va reconhecia nos representantes dire-
tos do povo os verdadeiros delegados
para o trato da coisa pública. A majesta-
de do mandato popular impunha admi-
ração e respeito.

O único poder legítimo para criar or-
denações jurídicas e regras de conduta
social é aquele que emana da vontade do
povo. É inadmissível abdicar dessa res-
ponsabilidade. A Câmara dos Deputados
deve ser respeitada como exemplo de po-
der popular. Não é por acaso que o traço
genial de Oscar Niemeyer desenhou o
prédio da Câmara com uma linha conve-
xa. A concha voltada para cima, ao lado
das duas grandes torres do Congresso,
guarda a simbologia do poder que recebe
a legitimidade popular, enquanto o Sena-
do, côncavo, é o poder circunspecto que
se permite à reflexão e à sabedoria.

O Legislativo é pequena amostra das
diferenças da sociedade. Somos uma na-
ção de contrastes e temos um parlamen-
to que expõe essa diversidade. Há depu-
tados com qualidades e defeitos, assim
como há bons e maus cidadãos. Entre-
tanto, nada pode servir de pretexto para
comprometer a Câmara dos Deputados e
limitar seu poder. 

Na sexta-feira, dia 21 de novembro, o
presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Gilmar Mendes, disse que o tran-
camento da pauta do Congresso, provo-
cado pelo excesso de medidas provisórias,
“funciona como roleta-russa com todas
as balas no revólver”. Na qualidade de re-
presentante de um dos três poderes da
República, que devem ser independentes
e harmônicos, acredito que a crítica ao
presidente da República e, indiretamente,
ao Poder Legislativo é inadequada. 

O excesso de medidas provisórias
realmente afeta a normalidade legislati-
va e emperra os trabalhos da Câmara
dos Deputados. A questão é grave, mas
está sendo resolvida. Em pouco tempo,
o Legislativo dará uma solução. Como
se vê, é assunto que só parlamentar po-
de resolver. 

Assim como interfere nas políticas pú-
blicas do Poder Executivo, o Judiciário
compromete as ações do Legislativo. Por
meio do Tribunal Superior Eleitoral, le-
gisla sobre a rotina política dos partidos e,
por manifestações do Supremo, cria nor-
mas jurídicas para a sociedade. Tudo isso
com a justificativa de que os deputados
não cumprem as tarefas constitucionais e
permitem um vazio de poder.

Cabe perguntar: quantas vezes o Po-
der Legislativo ou o presidente da Repú-
blica questionaram a lentidão da Justiça e
as consequências que isso causa à vida
republicana? Quantas vezes já se indagou
sobre as reais necessidades que justifi-
quem o tamanho do orçamento do Judi-
ciário nas contas da República?

Aos parlamentares não compete inter-
pelar juízes, mas é da absoluta compe-
tência da Câmara dos Deputados exigir
que a integridade constitucional do Le-
gislativo seja preservada. É prerrogativa
parlamentar aprovar os ministros do Su-
premo depois de sabatiná-los. Essa práti-
ca indica que o mandamento constitu-
cional reconhece no Legislativo o poder
que legitima as indicações para a Supre-
ma Corte. Por mais abusivo que possa pa-
recer, nunca um deputado arguiu o volu-
me de autorizações judiciais para escutas
telefônicas. Os parlamentares reconhe-
cem a independência dos poderes cons-
tituídos e prezam por seu equilíbrio. 

A nação espera que os líderes que
conduzirão os trabalhos legislativos te-
nham a dimensão ética de representan-
tes do povo e a coragem cívica para de-
fender os mandamentos que a Consti-
tuição ditada pelo povo nos impõe. Ja-
mais poderemos esquecer que o Legis-
lativo é o único poder autorizado a fazer
leis. Jamais poderemos abdicar das res-
ponsabilidades e da autoridade do man-
dato popular. Afinal, por favor, deputa-
do merece respeito.

bem plantado na sociedade norte-americana, on-
de ele colherá os votos necessários para reeleger-
se em quatro anos. Valores americanos tradicio-
nais como a democracia e o capitalismo — defesa
das liberdades civis, políticas e econômicas dos
indivíduos — dentro do país serão sempre privile-
giadas e fora dele podem até ser toleradas se isso
for necessário para garantir a segurança nacional.
Isso pode implicar uma agenda relativamente
conservadora nos campos econômico e social, es-
pecialmente se olhado de uma perspectiva tercei-
ro-mundista como a nossa.

Terceiro, no campo estritamente internacio-
nal, Obama deve privilegiar uma agenda de cu-
nho mais político que econômico. (A despeito de
a crise financeira poder vir a exigir alguma coo-
peração multilateral.) Isso significa que ele prio-
rizará temas como mudança climática e o esta-
belecimento de cláusulas ambientais e sociais
nos acordos internacionais de comércio em de-
trimento da defesa da liberalização do comércio
mundial. Obama deve ser mais tolerante do que
Bush em relação às opções de líderes de países
pouco importantes na discussão dos temas glo-
bais, como Argentina, Bolívia, Equador e Vene-
zuela, para ficar apenas em nossa reunião. A Co-
lômbia e o Brasil continuarão a receber especial
atenção de Washington, a primeira por conta da
ameaça da guerrilha narcotraficante, o segundo
pela disposição de atuar como elemento mode-
rador dos países da região, valor tradicional de-
fendido por sua diplomacia. 

Há possibilidade de estreitamento dos vín-
culos entre Brasil e EUA por conta da confluên-
cia das agendas energética e climática em tor-
no da questão do etanol de cana-de-açúcar.
Mas isso não virá automaticamente: primeiro,
os norte-americanos precisam deixar claro que
aceitam a superioridade produtiva do Brasil,
reduzindo substancialmente os empecilhos ao
aumento de nossas exportações de etanol; se-
gundo, nós precisamos assumir posição mais
responsável e menos populista nas discussões
sobre a repartição (entre países industrializa-
dos e países pobres) dos custos do ajuste tecno-
lógico necessário para mitigar os efeitos da mu-
dança climática; por fim, nosso governo precisa
abandonar a luta inglória por uma vaga no
Conselho de Segurança das Nações Unidas
(que conta com a resistência dos americanos) e
reconhecer nos EUA um aliado preferencial pa-
ra a maior parte de nossa agenda substantiva
de política externa (desenvolvimento econômi-
co, integração comercial, maior liberdade de
movimentação para os cidadãos).

Mas a pergunta que fica para ser pensada é se
as sociedades brasileira e sul-americanas estão
suficientemente maduras para aceitar os valores
norte-americanos, que vão nortear a política ex-
terna de Obama: defesa de política e economia
liberais, dissociação entre pobreza e violência,
preocupação com a construção de bases institu-
cionais sólidas para promover um futuro mais
próspero. Será?


