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POLÍTICA

C M Y K 
C M YK 

Um importante atributo na política é a capacidade de
antecipar o próximo movimento. Vale para os políti-
cos e para quem, como os jornalistas, ganha a vida
trabalhando com a matéria-prima por eles produzi-

da. A arte está em enxergar perturbações onde tudo parece
tranqüilo, em detectar pressões hoje invisíveis e que amanhã
vão resultar em transformações dramáticas. Em projetar ce-
nários futuros a partir de informações fragmentadas e apa-
rentemente pouco importantes. Não é coisa trivial. Não é es-
porte que se pratique para ganhar sempre. Se você acertar
uma ou outra, dê-se por satisfeito.

Vejam, por exemplo, o caso de Barack Obama. Alguns me-
ses atrás eram poucos os analistas que apostavam nele as fi-
chas na disputa pela Casa Branca. Raciocinava-se de um mo-
do convencional. Há o cansaço com os republicanos de
George W. Bush, há o domínio da máquina democrata pelos
Clinton e o marido de Hillary deixou boa lembrança quando
passou pelo cargo. Logo, é natural que a senadora ocupe um
dos pólos na disputa deste ano pela cadeira de presidente
dos Estados Unidos.

Onde estava o erro? Pela enésima vez na análise política, su-
bestimou-se o efeito das ondas de renovação que ciclicamente
varrem o cenário, na maior parte das vezes sem dar sinal prévio,
como que vindas do nada. Como tsunamis gerados silenciosa-
mente a partir da movimentação de placas tectônicas escondi-
das sob o fundo do mar da opinião pública. Obama já é um tsu-
nami, mesmo que hoje não se possa prever com precisão qual
será o seu alcance. E, quando as pessoas são expostas a tsuna-
mis, como a outras situações limite, acabam por revelar o que
vai nos cantos mais escondidos da alma.

Os Clinton, por exemplo, têm uma imagem de progressis-
mo e tolerância, construída cuidadosamente ao longo da últi-
ma década e meia. Diante do tsunami Obama, porém, exibem
cada vez mais traços racistas e intolerantes. É um fenômeno
conhecido. Há políticos que se julgam proprietários do voto 
alheio. Especialmente quando
o eleitor “cativo” pertence a
grupos sociais ou étnicos des-
favorecidos. Quando algo dá
errado, reagem de modo res-
sentido contra uma suposta
ingraditão do eleitor. Sob pres-
são, a antes favorita Hillary
Clinton vê agora sua candida-
tura escorregar para as zonas
de sombra do incentivo ao
preconceito racial. E o marido
dela chega ao ponto de colo-
car em dúvida o patriotismo
do rival democrata. O merca-
do eleitoral é mesmo cruel.

No Brasil, talvez o caso
mais emblemático de tsuna-
mi eleitoral tenha ocorrido
em 1974, quando o Movimen-
to Democrático Brasileiro
(MDB, oposição) esmagou a
Aliança Renovadora Nacional (Arena, governo) em plena di-
tadura. Na década que se seguiu, a onda emedebista capilari-
zou-se pelos estados e municípios, e o PMDB até hoje se be-
neficia da horizontalidade adquirida então.

Os anos 90 assistiram à emergência do PSDB e do PT co-
mo pólos de poder, sem que entretanto nenhum dos dois te-
nha conseguido a capilarização obtida antes pelo PMDB. Tal-
vez por causa da fragmentação do quadro partidário — o que
as rígidas regras do regime de exceção impediam na época
em que o MDB/PMDB se fez. Os tucanos passaram uma dé-
cada mandando em Brasília sem que isso tenha resultado em
ganhos significativos na esfera municipal, com exceção de
São Paulo. E o PT conseguiu a façanha de ancorar duas vezes
no Palácio do Planalto sem nunca ter conquistado, por conta
própria, o governo estadual em São Paulo, em Minas Gerais
ou no Rio de Janeiro. Nos municípios, então, nem se fala. De
todos os partidos que um dia chegaram ao poder no Brasil, o
menos municipalista de todos é o PT.

Qual será a onda, qual será o movimento novo na eleição
municipal deste ano? A presença no governo federal e o bom
momento na economia vão, finalmente, enraizar o PT no in-
terior? Haverá uma onda petista nos pequenos e médios
municípios e nas regiões metropolitanas? Ou o PT será víti-
ma, novamente, de sua tendência ao isolamento político?
Neste último caso, vão se dar bem os outros partidos da base
do governo, especialmente o velho PMDB de guerra.

Será que a onda vai ser de renovação política? Menos men-
surável nas conquistas partidárias propriamente ditas e mais
detectável na emergência de lideranças políticas novas e mo-
dernas, adaptadas à era da informação abundante?

De todas as possibilidades, a menos provável é que assis-
tamos em outubro a uma onda oposicionista. As condições
materiais, objetivas, não favorecem. Ainda que os genes ex-
clusivistas do PT sempre possam agir no sentido de criá-las.

Se tivesse que apostar, diria que o mais provável é a se-
gunda opção. A da renovação. Mas é só uma aposta. Que ca-
da um faça a sua.
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O senador Marco Maciel (DEM-PE)
não tem dúvidas em afirmar que
é possível governar sem medidas
provisórias. “Se formos observar

muitas das MPs, elas não observam os
pressupostos de urgência e relevância”,
diz. Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado, Maciel é um
político discreto. Não faz parte do grupo
de parlamentares das declarações polêmi-
cas. Entre os jornalistas, tem fama de que

não costuma ser uma fonte de notícias.
“Cada um tem um estilo”, argumenta.

Nos bastidores, porém, Maciel atua fir-
me. É o principal articulador da reforma
política no Congresso e o ponto de referên-
cia de consulta teórica do Senado.Vice-pre-
sidente da República no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, o senador acre-
dita que, por causa de alterações que serão
feitas pela Câmara, a proposta de mudan-
ça do rito das MPs deve voltar para a análi-
se dos senadores.

Em entrevista ao Correio, ele não titu-
beia em criticar o instrumento. “O Poder

Legislativo não está legislando. A MP difi-
culta a governabilidade e gera uma tensão
permanente porque retira do Congresso a
possibilidade de uma agenda”, diz.

O senador defende ainda mudanças
drásticas no sistema eleitoral. Aposta que
o modelo distrital misto diminuiria o
número de partidos, criando legendas
fortes. Por esse sistema, o eleitor votaria
não só no candidato, como também no
partido: parte das vagas seria destinada
às listas preparadas pelas legendas, e o
restante seria preenchido por uma rela-
ção de candidatos.

Uma comissão especial da
Câmara avalia mudanças
no rito das medidas 
provisórias. Qual sua 
opinião sobre isso?

Transportamos para o pre-
sidencialismo um instituto
de natureza parlamentar.  
Aliás, em medicina se dizia
que transplante provocava
rejeição. No começo, era co-
mum dizer isso. No campo
político, a rejeição continua
existindo. O sistema político
requer uma lógica bem verte-
brada. Na hora que você põe
institutos parlamentares no
sistema presidencialista, gera
essas tensões.

O senhor já esteve do outro
lado da Esplanada. Dá 
para governar sem 
medidas provisórias?

Não tenho dúvida de que
dá. Acho, inclusive, que deve-
mos reduzir o espectro de ma-
térias que podem ser tratadas
por MPs. Poderíamos, quem
sabe, limitar MPs a pontos es-
pecíficos, como era no regime
militar com os decretos-leis.
Se formos observar muitas
das MPs, elas não observam
os pressupostos de urgência e
relevância.

E qual a saída para 
governar?

O governo pode enviar ao
Congresso projetos com ur-
gência constitucional. Isso já
avançaria muito. E outras ma-
térias podem ser tratadas em
acordos de lideranças para
dar prioridade ou não. Se a
Câmara ou Senado não se ma-
nifestar sobre o pedido de ur-
gência em 45 dias, o projeto
tranca a pauta. Mas essa ur-
gência precisa ser bem fun-
damentada.

O senhor acha que o 
Congresso deve acabar
com o trancamento 
de pauta por MPs?

O trancamento de pauta in-
viabiliza o Congresso. O Poder
Legislativo não está legislan-
do, a não ser em caso de ho-
mologação de MPs e de vota-
ção de projetos menos impor-
tantes. A MP dificulta a gover-
nabilidade e gera uma tensão
permanente, porque retira do
Congresso a possibilidade de
uma agenda. Se você olhar as
sessões do Senado, vai verifi-
car que, em alguns meses, há
mais sessões não deliberativas
por trancamento de pauta do
que deliberativas.

O senhor é um grande 
defensor da reforma 
política.Ainda acredita 
em sua aprovação?

Reforma política é um es-
forço que temos de fazer para
dar governabilidade ao país. E
isso só se obtém se conseguir-
mos operar a legislação em
vários campos, a começar do
campo do sistema eleitoral. O

sistema eleitoral condiciona o
partidário, porque, na verda-
de, o primeiro vai dizer o nú-
mero de partidos. Dependen-
do do sistema partidário, po-
demos ter mais siglas ou não.
No Brasil,  temos o sistema
proporcional, que provoca um
maior número de partidos. Is-
so assegura a pluralidade, mas
dificulta a governabilidade
porque há um número maior
de atores. O eleitor é vincula-
do ao candidato, e não ao par-
tido. O verdadeiro sistema
proporcional exige que o elei-
tor escolha numa lista o parti-
do que ele prefere. No Brasil,
como não tem lista de partido,
o eleito não desloca seu olhar
à legenda, mas para o candi-
dato. Por isso digo que o voto
no Brasil é fulanizado.

E por que isso é ruim?
A relação correta, ao meu

ver, é eleitor, partido e candi-
dato. No Brasil, é eleitor, can-
didato, e partido. Quando pas-
sa uma eleição, você pergunta
a um eleitor como ele votou.
Dirá que votou em alguém, e
não em um partido. E se você
disser que o candidato dele
mudou de partido, ele dirá que
é normal, porque votou nele.
Isso acarreta uma enorme dis-
persão e acaba criando maio-
ria, minoria e unoria. Unoria
são os partidos de um repre-
sentante só. Na verdade, é essa
a questão. Enquanto não alte-
rar o sistema eleitoral, não se
faz partidos fortes.

E partidos fracos 
aumentam o fisiologismo 
e a barganha, é isso?

Isso começa a mudar na ho-
ra que se desloca o voto do
candidato para o partido. Di-
minuiria para sete ou oito le-
gendas, mais do que isso con-
duz à incapacidade de delibe-
rar. No Brasil, a campanha não
é feita em cima do programa
partidário, mas da pessoa. Os
programas ficam em segundo
plano. E a existência de parti-
dos frágeis é a causa de ingo-
vernabilidade. É o que leva à
impossibilidade de as institui-
ções darem respostas à socie-
dade. No fundo, é isso. 

O que dificulta a aprovação
dessas mudanças?

São interesses de um qua-
dro partidário muito amplo.
Temos em torno de 30 parti-
dos, e isso faz com que haja
uma grande pluralidade em
detrimento da estruturação
de um sistema partidário que
mantenha a diversidade, e
que ajude a governabilidade.
Podemos fazer por etapas.
Nabuco de Araújo, pai de Joa-
quim Nabuco, falava, no Im-
pério, que na reforma política
é preciso trabalhar em carre-
tilhas, de forma fatiada. Pe-
quenos avanços são bons
avanços. Não se pode fazer
um pacote.

Setores do PT falam 
num possível terceiro 
mandato consecutivo para

o presidente Lula.
O senhor acredita nisso?

Eu acredito no que o presi-
dente tem dito, de que não de-
seja uma re-reeleição. A minha
idéia é que isso não vai ocorrer.
Mesmo porque seria uma coisa
que sairia do que está em vigor
na Constituição

O senhor é visto no meio 
da imprensa como um 
político que não dá 
declarações polêmicas,
não costuma ser uma 
fonte de notícias. Como 
encara isso?

É natural. Cada um tem um
estilo. Prefiro muitas vezes tra-
balhar na fase de ajudar para o
entendimento, buscar a conci-
liação. A grande tarefa da polí-
tica é tornar possível o necessá-
rio. E a forma de fazer pode va-
riar de cada ator, de cada agen-
te político. Isso varia de pessoa
para pessoa. Eu diria que esta-
mos vivendo uma fase do ins-
tantâneo, do televisivo, e isso
vem em detrimento do essen-
cial, onde está a raiz dos pro-
blemas de muitos brasileiros.

Qual livro o senhor 
está lendo?

Estou relendo o Estadista do
Império, que é uma leitura que
se conserva muito atual. Estou
lendo ainda o 1808 e acabei de
ler a biografia sobre Nassau,
que me interessa como per-
nambucano. Estou lendo sem-
pre dois ou três livros. Quando
canso de um, leio outro.

ENTREVISTA//MARCO MACIEL

Para o senador, maioria das medidas não observa urgência e relevância 
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PODERÍAMOS, QUEM SABE, LIMITAR MPs A
PONTOS ESPECÍFICOS, COMO ERA NO REGIME

MILITAR COM OS DECRETOS-LEIS❛❛

Governar sem MPs é
possível, diz Maciel

❛❛
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