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Quem disse que o Brasil não é 
um pais sério — pouco importa se 
teria sido De Gaulle, Tiradentes ou 
Maurício de Nassau —- cometeu o 
sério equivoco de não perceber que o 
Brasil é um pais seriamente fanta
sioso. Pelo menos uma parte dele, 
aquela que desfila eternamente na 
passarela esplêndida, enquanto a 
outra parte, isto é, o resto, que é a 
tfúçáo real, permanece apenas as
sistindo, torcendo, dependurada nas 
arquibancadas da vida. Para os que 
estão na eterna passarela, é eviden
te que o que importa não é a verdade 
esim a verossimilhança, não é o "as
sim é" e sim o "se lhe parece", não é 
o real e sim o que se mostre, se exiba, 
se represente como tal. Sob certos 
aspectos, o Brasil parece um grande 
espetáculo à procura de um país — 
frustrante espetáculo exibido para 
uma sofrida plateia que na, falta de 
panem, tem de se contentar com um 
infindável et circenses. 

Se em muitos campos pode ma-
nifestar-se, entre nós, esta caracte
rística "seriamente fantasiosa" — e 
não é sério dezenas de milhões de 
pessoas serem transportadas diaria
mente pelas fantasias das novelas 
das oito, semanalmente pelas fanta
sias de enriquecimento magico via 
totós e lotecas, e anualmente pelas 
fantasias carnavalescas? — é no 
campo da política e do poder, de um 
modo geral, que ela se torna mais 
notória. Neste campo, a substituição 
do real pelo fantasioso chega a pon
to de a representação política ou so
cial tornar-se uma espécie de repre
sentação no sentido puramente tea
tral Vejamos: O que deveria ser 
uma verdadeira representação polí
tica, a ser exercida, por exemplo, 
por um cidadão que pleiteou e obte
ve nas urnas um mandato legislati
vo? Deveria ser, certamente, o exer-
oício de uma delegação específica 
ífee conferida pelo voto popular, ou 
seio, o exercício do poder de legis
lar, em consonância com as tendên
cias, aspirações e interesses dos 
eleitores que o escolheram precisa
mente para tal serviço público. O 
que deveria ser a representação po
lítica de um cidadão que se candida
tou já Constituinte — e que em toda 
sua campanha eleitoral tratou das 
ideias que iria procurar introduzir 
rmfutura Carta Magna? O bom sen-
sodiria que tal representação deve
ria' consistir, precisamente, no exer
cício do papel de constituinte. Mas a 
cena politica brasileira mostra que 
tais expectativas de representação 
(no sentido político) não correspon-
deift ao real, mas sim ao fictício, ao 
fantasioso: Se fosse real o exercício 
dessa representação política, ja
mais um cidadão que obteve manda
to legislativo ou fez campanha para 
tornar-se constituinte procuraria e 
aceitaria correndo o convite para 
se? secretário de um governo esta-
dtía.1 ou exercer algum outro alto 
posto executivo no governo federal. 
»',-E possível até que um senador 

dãjlepúolica, ao ser convidado pa
ra exercer o cargo d& secretário de 
unia prefeitura (de uma capital im
portante) fique na dúvida se deva 
açgttar ou não,.. Isso tem muito a 
ver, é evidente, com o grande (e his
tórico) desequilíbrio de forças entre 
osrpoderes de Estado, porquanto de
ter fjoder, entre nós, tem significado 
ocupar um determinado espaço den
tando Executivo, que implique em 
controle direto de cargos e verbas 
públicas. Isto faz com que aquilo que 
sejtavia proposto ao eleitorado, co

mo representação política a ser 
exercida no Legislativo, se transfor
me rapidamente — ou seja, logo 
após a obtenção do mandato popu
lar nas urnas — em uma simples 
conquista de poder de influência, 
junto ao Executivo. E qual é a fór
mula mais simples para a conquista 
desse poder de influência? É a de
monstração de ocupação de espaço 
público, que pode significar, mas 
não necessariamente, força eleito
ral: pode significar a capacidade de 
articulação de determinados setores 
estratégicos — políticos, sociais, 
económicos, culturais, comunicoló-
gicos etc. — que interessem especial
mente aos detentores ou chefes de 
Poder Executivo. 

Dá para se perceber como em tal 
processo o sentido de representação 
politica se distorce, afasta-se do real' 
para transformar-se em representa-' 
ção fictícia, fantasiosa, como a que, 
os atores exercem em relação a seus 
personagens: o político, neste caso, 
deixa de representar um grupo so-1 
ciai (de eleitores) para representar ' 
um papel "de poder", a partir do 
qual conquista determinadas "in-. 
fluências" (em termos de posições, j 
cargos e verbas públicas, junto ao j 
Executivo). \ 

Vejamos agora o círculo vicioso 
a que essa representação fictícia — 
ou pseudo-política — conduz: o de
tentor de mandato popular no Legis
lativo desiste de sua função parla
mentar para assumir um cargo no 
Executivo, fundamentalmente, para 
que? Para conquistar meios — vale 
dteer cargos administrativos, recur
sos públicos, máquina estatal — que 
o facilitem na criação, desenvolvi
mento ou ampliação de núcleos elei
torais, tendo em vista assegurar vo
tos em eleições futuras. Exemplo: 
um deputado federal durante o seus 
quatro anos de mandato exerce uma 
secretaria de Estado, com a qual 
procura garantir sua futura reelei
ção — a deputado federal. É óbvio 
que aí não houve exercício de um 
mandato popular e, portanto, não 
houve uma representação política 
real — mas tão-só uma representa
ção "de poder", traduzida pela ocu
pação de um espaço público dentro 
da administração. 

Se bem entendermos esta pro
funda distorção — que se resume na 
representação (fictícia) de uma re
presentação (popular) — consegui
remos fazer vir à tona a prática de 
outras fantasias (ou quimeras) tidas 
como reais, mas sucessivamente des
mentidas pela realidade dos fatos, 
que acaba por se impor: desmentida, 
desmascarada pela parte do País 
real que está fora da esplendida pas
sarela e não representa. Tais fanta
sias vão do sentido das legendas po
líticas (que se exibem como parti
dos) ás lideranças partidárias (que 
apenas se mostram como tal), das 
"mudanças de impacto" (só existen
tes na retórica dos discursos) às 
"transformações institucionais" (só 
constantes de plataformas e/ou pa
lanques eleitorais), da autonomia 
dos poderes de Estado ao Federalis
mo (só sobreviventes nos scripts 
constitucionais), da "Nova Repúbli
ca"à "democracia" (que se esgotam 
enquanto bandeiras, palavras de or
dem, slogans,), e assim por diante. 

Este reinado do "seriamente 
fantasioso" só acabará no dia em 
que a parte do País real souber exi
gir representação sem representa
ção; ou no dia em que, não suportan
do mais o frustrante espetáculo, as 
arquibancadas descerem em massa 
sobre a passarela para fazer seu 
próprio carnaval. j 


