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Bacharel em Sociologia 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com pós- 
graduação em Antropologia 
pela UNB. Em 1981, associou-
se à Candango Promoções 
Artísticas através da qual 
produziu, dirigiu, roteirizou 
e atuou em fi lmes, peças 
teatrais e shows musicais.
Em 1991, fundou a Gabinete 
C, agência de propaganda 
que este ano comemora 20 
anos criando campanhas 
publicitárias premiadas e 
consolidando marcas fortes.

O ObjetivO é O POder Enquanto alguns políticos celebram suas vitórias e outros choram suas 
derrotas, os partidos contabilizam suas conquistas e preparam suas estratégias para as eleições 
de 2016. Nem bem acabou um pleito e eles já se organizam para o próximo, num jogo cujo único 
objetivo é o poder. Esquecem-se da razão da sua existência. Usam e abusam do voto que lhes 
concede um mandato. Chamam isso de democracia. 

COnChavOs POlítiCOs Com o término das eleições, encerra-se a temporada de promessas, 
acaba a disposição para ouvir o clamor do povo, é dado um basta nos abraços e afagos aos homens 
simples e a vida republicana se fecha nos conchavos políticos. Prefeitos e vereadores, agora un-
gidos pelo voto popular, exibem sua força e se sentem no direito de reivindicar seu quinhão. Inte-
resses que não dizem respeito ao cidadão, mas aos objetivos próprios dos partidos e dos políticos.

COnluiO indeCente Não é por acaso que a democracia na América Latina é vista com des-
confiança e a corrupção é um mal enraizado na nossa vida política. Vivemos e agimos como 
cúmplices de caudilhos, demagogos provincianos, salvadores da pátria que, a bem da verdade, 
salvam-se a si próprios e aos seus pares, num conluio indecente, armado com empresários de 
ocasião e veículos de comunicação cooptados em acordos de campanha.

legislativO e exeCutivO Os três poderes da República, constituídos, disfarçam seus atos 
em pompas e circunstâncias que nada mais são do que manobras para manter e garantir certos 
grupos no poder. A luta é grande e os meios, para perpetuar os cargos, justificam os fins. O Exe-
cutivo “compra”, literalmente, os votos do Legislativo, à custa de acordos que garantam a distri-
buição de secretarias, ministérios, autarquias, estatais e propina mesmo. O Legislativo se organiza 
em partidos forjados a peso de ouro, que encenam uma opereta amparada em releituras da legis-
lação. De quebra, se abastecem das vantagens da Lei Eleitoral que autoriza o tempo de televisão e 
outras facilidades e garantem acordos políticos vantajosos na hora de construir coligações.

judiCiáriO Formado por uma ampla rede de justiças que atuam em esferas civis, penais, tra-
balhistas, eleitorais, militares e federais, o Judiciário tem o papel de interpretar as leis elaboradas 
pelo Legislativo e promulgadas pelo Executivo. Sua função é garantir e defender os direitos in-
dividuais, isto é, promover a justiça, resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em 
sociedade. Complexo, o sistema judiciário no Brasil tem no Supremo Tribunal Federal (STF) sua 
instância superior e um colegiado formado por 11 magistrados nomeados pelo presidente da Re-
pública. Sua função é julgar as causas em que esteja em jogo a violação da Constituição Federal.

POder absOlutO Numa república presidencialista como o Brasil, o poder Executivo tem uma 
força extraordinária. Ele aprova leis do seu interesse, no Legislativo, de uma forma pouco ortodoxa 
– comprando votos – e nomeia os juízes do STF conforme sua conveniência. Trata-se de um poder 
quase absoluto, com regras tão complexas que a maioria dos eleitores não tem a mínima noção. 

jOgO PerversO É exatamente nas brechas existentes entre os três poderes que os políticos 
latino-americanos transitam. Isso sem falar na manipulação das massas mal alfabetizadas e mal 
esclarecidas, que somam a maioria do povo da América do Sul. São homens e mulheres que doam 
seu voto em troca de favores. Favores pagos pelo governo, com dinheiro público, em nome da in-
clusão social, em nome da igualdade, em nome da democracia. Um jogo perverso que nada mais 
é do que a necessidade de permanecer no poder, haja vista que o povo propriamente dito continua 
pobre, ignorante, sem saúde e sem opção.

afinal, O que é a demOCraCia? Denis Rosenfield, em seu livro O que é a Democracia, diz 
que “(...) na democracia, temos a confluência de duas formas de soberania que, na verdade, cons-
tituem uma só: a soberania da maioria e a soberania das leis. Uma incide sobre o papel do povo 
na criação de instituições que respondam aos anseios da maioria, e a outra, sobre a objetividade e 
a permanência das instituições criadas”.

degradaçãO da Cena PúbliCa Rosenfield lembra ainda que “(...) em Estados democráti-
cos, as decisões políticas podem inclusive tornar-se para os eleitores um simples exercício de esco-
lha entre diferentes candidatos, sem que um verdadeiro sentido público se faça presente”. Trata-se, 
ele diz, “(...) de um processo que poderá facilmente degenerar numa degradação da cena pública, 
impedindo o surgimento de novos atores sociais e de novas formas de participação autônoma na 
vida comunitária”. Rosenfield alerta que, nesse caminho, “(...) a política pode tomar a forma de 
um “espetáculo” que não engaja verdadeiramente os espectadores”.

Fontes: Denis L. Rosenfield, in: O que é a Democracia; leitura dos jornais da semana.
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