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Socialismo Século XXI
Boaventura de Sousa Santos

O

que de mais relevante está a
acontecer a nível mundial,
acontece à margem das teorias dominantes e, até, em contradição com elas. Há vinte anos, o pensamento político conservador declarou o fim da história, a chegada da
paz perpétua dominada pelo desenvolvimento “normal” do capitalismo
– em liberdade e para benefício de
todos – finalmente liberto da concorrência do socialismo, lançado este irremediavelmente no lixo da história.
À revelia de todas estas previsões,
houve, neste período, mais guerra
que paz, as desigualdades sociais
agravaram-se, a fome, as pandemias
e a violência intensificaram-se, a
China “desenvolveu-se” sem liberdade e mediante violações massivas
dos direitos humanos e, finalmente,
o socialismo voltou à agenda política
de alguns países. Concentro-me neste último porque ele constitui um
desafio tanto ao pensamento político conservador, como ao pensamento político progressista. A ausência
de alternativa ao capitalismo foi tão
interiorizada por um como por outro. Daí que, no campo progressista,
tenham dominado “terceiras vias”,
buscando encontrar no capitalismo
a solução dos problemas que o socialismo não soubera resolver.
Em 2005, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, colocou na
agenda política o objectivo de construir o “socialismo do século XXI”.
Desde então, dois outros governantes – tal como Chávez, democraticamente eleitos –, Evo Morales (Bolívia) e Rafael Correa (Equador), tomaram a mesma opção. Qual o significado deste aparente desmentido
do fim da história? Qual o perfil da
alternativa proposta ao capitalismo? Que potencialidades e riscos
ela contém? O socialismo reemerge
porque o capitalismo neoliberal,
não só não cumpriu as suas promessas, como tentou disfarçar esse
facto com arrogância militar e cultural; porque a sua voracidade de
recursos naturais o envolveu em
guerras injustas e acabou por dar
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poder a alguns países que os detêm;
porque Cuba – qualquer que seja a
opinião a respeito do seu regime –
continua a ser um exemplo de solidariedade internacional e de dignidade na resistência contra a superpotência; porque, desde 2001, o Fórum Social Mundial tem vindo a
apontar para futuros pós-capitalistas, ainda que sem os definir; porque nesse processo ganharam força
e visibilidade movimentos sociais,
cujas lutas pela terra, pela água, pela soberania alimentar, pelo fim da
dívida externa e das discriminações
raciais e sexuais, pela identidade
cultural e por uma sociedade justa e
ecologicamente equilibrada parecem estar votadas ao fracasso no
marco do capitalismo neoliberal.
O socialismo do séc. XXI, como o
próprio nome indica, define-se, por
enquanto, melhor pelo que não é do
que pelo que é: não quer ser igual ao
socialismo do séc. XX, cujos erros e
fracassos não quer repetir. Não basta, porém, afirmar tal intenção. É
preciso realizar um debate profundo
sobre os erros e fracassos para que
seja credível a vontade de evitá-los.
Quando, em Dezembro passado, o

presidente Chávez anunciou o propósito de criar um partido socialista
unificado a partir de diferentes partidos que apoiam o governo, o temor
que tal gerou de, com isso, estar a
propor um regime de partido único
de tipo soviético, é bem demonstrativo de como estão vivas as memórias
do passado recente.
Se tal desidentificação em relação ao socialismo do séc. XX for levada a cabo de maneira consequente, alguns dos seguintes traços da alternativa deverão emergir: um regime pacífico e democrático assente
na complementaridade entre a democracia representativa e a democracia participativa; legitimidade da
diversidade de opiniões, não havendo lugar para a figura sinistra do
“inimigo do povo”; modo de produção menos assente na propriedade
estatal dos meios de produção do
que na associação de produtores; regime misto de propriedade onde coexistem a propriedade privada, estatal e colectiva (cooperativa); concorrência por um período prolongado
entre a economia do egoísmo e a
economia do altruísmo, digamos,
entre Windows Microsoft e Linux;

sistema que saiba competir com o
capitalismo na geração de riqueza e
lhe seja superior no respeito pela
natureza e na justiça distributiva;
nova forma de Estado experimental,
mais descentralizada e transparente, de modo a facilitar o controle público do Estado e a criação de espaços públicos não estatais; reconhecimento da interculturalidade e da
plurinacionalidade (onde for caso
disso); luta permanente contra a
corrupção e os privilégios decorrentes da burocracia ou da lealdade
partidária; promoção da educação,
dos conhecimentos (científicos e
outros) e do fim das discriminações
sexuais, raciais e religiosas como
prioridades governativas.
Será tal alternativa possível? A
questão está em aberto. Nas condições do tempo presente, parece mais
difícil que nunca implantar o socialismo num só país, mas, por outro lado, não se imagina que o mesmo
modelo se aplique em diferentes países. Não haverá, pois, socialismo e
sim socialismos do séc. XXI. Terão
em comum reconhecerem-se na definição de socialismo como democracia sem fim.
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EDITORIAL

Observatório da Constituição e da Democracia
direito não está apenas nas leis, nos governantes ou no Estado. Em seu histórico de construção política, desde as garantias constitucionais mais amplas até as mais simples regras instrumentais, ele apenas pode ser concebido de forma plena se vivenciado cotidianamente pela sociedade. Para além da tradicional composição processual de conflitos individuais, hoje a materialização do direito depende de suas possibilidades coletivas. É com essa perspectiva que o Observatório
da Constituição e Democracia n° 14 direciona seu olhar para as políticas públicas de inclusão, por
meio das quais o governo pratica os preceitos constitucionais e pode permitir a todos os cidadãos o
exercício de seus direitos fundamentais, independentemente de sua condição social.
Sobre políticas inclusivas voltadas para a questão espacial urbana, Alexandre Bernardino e Jan Yuri
Amorim relatam o histórico da Vila Telebrasília, cujo grande problema foi se localizar “próxima demais”
ao centro da capital federal. No plano da economia, Thiago Pinheiro promove uma análise jurídica e delineia a possibilidade de o sistema financeiro se vincular a iniciativas socialmente responsáveis, atentas
aos direitos humanos e à Constituição Federal.
Especialista na defesa inclusiva, Rosane Lacerda apresenta um balanço do seminário realizado pela
Câmara dos Deputados para avaliar a agenda do Congresso sobre a questão indígena. Como convidadas, Luisa Passos discute a viabilidade de uma educação includente, diante de uma visão uniformizadora que conflita com a diversidade dos alunos; Verônica Moura analisa se os consórcios público-privados
representam a quebra ou fortalecimento do pacto federativo; e Patricia Almeida relata como a internet
tornou viável a solidariedade com portadores Síndrome de Down.
No Observatório do Judiciário, Sven Peterke propõe deixar de lado a discussão sobre a popularidade de um magistrado brasileiro, que tem por hábito se manifestar publicamente. O direito penal mereceu especial atenção, pois para muitos cidadãos, essa é a única esfera do direito com que Estado brasileiro os enxerga. Inicialmente, Carmen de Campos aponta a necessidade de se adotar uma perspectiva
de gênero mais sensível em relação às violações de direitos humanos nos casos de violência doméstica
contra as mulheres. Em seguida, além da crítica incisiva de Virgílio de Mattos ao cinismo das propostas
de redução da maioridade penal, Fábio Sá e Silva denuncia o déficit de exercício da cidadania nas prisões e entrevista José Eduardo Faria, professor de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito da USP,
pioneiro na analise rigorosa das relações entre Direito e Sociedade.
Toda essa visão de um direito que não se limita às leis postas pelo Estado e transpassa as paredes
dos tribunais é amalgamada no artigo de Menelick C. Neto, que abre este número. O português Boaventura de Sousa Santos finaliza esta edição traçando perspectivas para o socialismo no Século XXI.
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iante de propostas do Congresso Nacional em ampliar
o estatuto do foro privilegiado, típico do processo penal na
tradição jurídica brasileira, exagentes políticos e processados por
improbidade administrativa deixarão de ser denunciados e demandados perante os juízes de 1º. Grau.
A Proposta de Emenda à Constituição nº. 358 de 2005, que está prestes a entrar na pauta de deliberações da Câmara dos Deputados, terá o efeito, caso aprovada na íntegra, de agravar o cenário de impunidade no País.
Passados quase 20 anos da promulgação da Constituição Federal
de 1988, podemos avaliar que foi a
ação corajosa e perspicaz dos órgãos de 1ª Instância que possibilitou
o descortinar de uma nova era no
combate à corrupção no Brasil.
Hoje assistimos a mais uma grave
tentativa de cercear o exercício do
poder judicial de controle, concentrando-o nas mãos dos tribunais
estaduais, federais, STJ e STF.
Para que possamos dimensionar minimamente o problema,
tomemos o caso da 1ª Região da
Justiça Federal. A maior das Regiões engloba os estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal. São 14 unidades da federação, onde estão concentrados
problemas graves e crônicos, como a questão fundiária que envolve a reforma agrária, a questão
indígena que se confunde, muitas
vezes com a questão fundiária, a
questão ambiental, muitas vezes
relacionada às duas anteriores e
muitas outras. São estados que
experimentam também, de maneira destacada, a ação de antigas
oligarquias políticas.
Para dirimir os conflitos e propor as medidas judiciais necessárias à erradicação desses graves

problemas, contabilizam-se, hoje,
cerca de 250 Juízes Federais e 240
Procuradores da República. São órgãos capacitados a acusar, processar e julgar as condutas dos cerca
de 2.600 governos locais existentes
nos Estados. Uma relação entre 10
e 11 prefeitos para cada juiz ou
procurador da República, no que
tange ao controle de seus atos em
face da lei federal. Em termos orçamentários, apenas no referente ao
pagamento de salários de juízes e
procuradores, temos um investimento próximo a 127,5 milhões de
reais ao ano. São números estimados a menor.
Na 2ª Instância, dispomos de
apenas 46 Procuradores Regionais
da República em Brasília e 27 Desembargadores Federais que compõem o TRF da 1ª Região. Considerando a relação entre o número de
prefeitos e de membros do MP em
2ª Instância, caso aprovado o artigo
97-A da PEC, passaremos a ter uma
proporção de 56,5 prefeitos por
procurador. No caso dos desembargadores, a proporção é ainda
mais desfavorável, quase na casa
de três dígitos, isto é, 96,2.
Em termos absolutos, poderemos observar a perda de mais de
85% dos recursos humanos dedicados à investigação, acusação e
punição. Em termos orçamentários, o investimento na estrutura
judicial será reduzido em cerca de
85%. Somente no que tange ao
pagamento de salários de juízes e
procuradores, reduziremos o investimento anual de 127,5 milhões para 19 milhões. Este fato
conduz a um enorme contra-senso: no momento em que o País
busca melhorar seus mecanismos
de combate à corrupção, o Parlamento busca aprovar uma alteração da Constituição Federal que,
de plano, importará a redução da
máquina judiciária (incluindo
aqui o MP) em quase 6 vezes.
Isso sem levar em conta a incoerência administrativa da norma.
Não é preciso ter conhecimentos

profundos em controle de gastos
públicos para perceber que não faz
sentido distanciar os órgãos de
controle do local onde os recursos
são aplicados ou desviados. Por
exemplo, um desvio de recursos federais destinados à merenda escolar no Acre, hoje investigado e julgado na sede da Procuradoria da
República e da Justiça Federal no
próprio estado, passaria a ser processado a milhares de quilômetros
do local do fato, isto é, na própria
Capital Federal, de onde partiram
os recursos. É evidente que o membro do Ministério Público ou do
Poder Judiciário que está a milhares de quilômetros do local do desvio dos recursos públicos não terá
a ampla visão dos fatos que as autoridades situadas nos diversos estados detêm em decorrência de sua
inserção na comunidade local.

A questão, como se vê, não é de
considerar se os juízes de 1ª. Instância são mais operosos que os
desembargadores; se estes são
mais conservadores que aqueles;
se o processo perante os tribunais
é mais complexo, por ser um órgão colegiado; se existem nuances
ideológicas e etárias intransponíveis. A questão está fora do universo individual e traduz-se em uma
indagação de cunho claramente
orçamentário: o Brasil pretende
diminuir os recursos públicos que
investe no combate e erradicação
da corrupção?
A ampliação desse erro seria
mais um retrocesso contra o Estado Democrático de Direito. O risco
que corremos agora é o de galgar
ao nível constitucional o erro que
já foi cometido por lei ordinária
no passado.

