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s recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, bem
como a reiterada edição de
medidas provisórias pelo Presidente
da República, com sucessivo trancamento da pauta de votações no
Congresso Nacional, trazem à tona a
indagação de ser hoje o Poder Legislativo mero apêndice da democracia em nosso País.
A realidade tem traçado um quadro sombrio para o Congresso Nacional, acuado diante da intensa edição de medidas provisórias, por um
lado, e pelo crescente ativismo do Supremo Tribunal Federal, por outro.
Em ambos os casos há indisfarçável
avanço sobre a competência do Poder Legislativo, tanto por parte do Governo, quanto por parte da Magistratura. Do ponto de vista democrático, o que mais assusta é que a legitimidade de toda a máquina do Executivo é dissipada diante da eleição
de apenas um agente político, isto é,
do Presidente da República. Quanto
ao Poder Judiciário, precisamente o
Supremo Tribunal Federal, a legitimação democrática é praticamente
nula, pois a Corte é composta por
membros vitalícios livremente nomeados pelo Chefe de Estado.
Deputados e Senadores são eleitos diretamente pelo povo e, paradoxalmente, nossa sociedade tem
desenvolvido um crescente sentimento de que a atividade do parlamento macula as ações de governo,
as garantias fundamentais e estruturação dos poderes públicos. Em um
típico regime presidencialista como
o nosso, dotado de controle de constitucionalidade, as principais questões da vida nacional tendem a ser resolvidas pelo Presidente e sua burocracia ou, pelo Supremo Tribunal
Federal, a quem se afetou a tarefa de
guarda da Constituição. Por mais
duro que possa parecer, este tem
sido o dia-a-dia da vida nacional,
onde o Executivo já editou medidas

provisórias até mesmo quando havia
idênticas matérias em tramitação
no Congresso Nacional. O Supremo,
em um curto período, efetivamente
legislou em questões que vão desde
o uso de algemas e prática de nepotismo até o acesso de advogados a investigações realizadas sob sigilo.
Daí a transformação do Legislativo em “apêndice” da democracia,
pois adotamos uma engenharia constitucional segundo a qual a legítima
representação do poder é deslocada
do parlamento para outras instâncias:
I) a executiva, exercida sob alegação
de sua intervenção ser precisa, eficiente e II) a judiciária, pois caberia
às cúpulas dos tribunais garantirem
a efetividade da Constituição, bem
como atribuir sentido às normas
fundamentais, mediante a mutação
constitucional. Este círculo de desmesurada judicialização da vida sub-
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mete a democracia deliberativa ao
processo judicial por meio de uma
complementaridade entre o controle de constitucionalidade e a mutação constitucional. É interessante
constatar o nascimento de uma teoria tão abrangente do controle de
constitucionalidade em um estado
estruturado sob o regime presidencialista, de constituição rígida e direito codificado, o que constitui, sem
dúvida, um jamelão, criação tipicamente brasileira.
Acossado por um sistema jurídico
que entende o Parlamento como maculador da pureza herdada da assembléia constituinte, a sociedade já
se ressente por ser alijada de formas
democráticas de expressão de vontade e de representação, operada por
um ativismo judicial que passa a ser
o titular da formulação, da interpretação e da efetividade das normas,

reunindo, sob seu arbítrio, as prerrogativas legislativas, judicativas e executivas. A recente atuação do Tribunal Superior Eleitoral demonstra a força decorrente da concentração das
três esferas de poder em um único órgão, ao mesmo tempo instância regulatória (consultiva), administrativa
(organização dos pleitos) e judiciária
(julgamento dos conflitos eleitorais).
É uma realidade preocupante que
pode transbordar para um estado de
exceção, mediante a conjugação institucional entre Estado Executivo e
Estado Judicial e justificado pela
complementaridade ideológica entre
as teorias de Carl Schmitt (todo poder ao executivo) e de Hans Kelsen
(todo poder ao judiciário). É uma
equação forte de poder que, não
obstante, esquece do lado de fora o
voto popular. E povo sem legislativo
é como qualquer joão sem terra.

á cerca de 15 anos, Boaventura de Sousa Santos publicou um texto que se tornou
bastante influente em língua portuguesa, intitulado “Da Idéia de Universidade a uma Universidade de
Idéias”. Uma de suas principais teses
era a de que a universidade tem um
grau de presença social muito maior
do que geralmente se supõe e, por
isso mesmo, aquilo que entendemos como autonomia da universidade é na verdade algo muito relativo. Para comprovar esta tese, Boaventura começava o texto por enumerar diversas funções das universidades, conforme haviam sido identificadas por uma pesquisa da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)
em 1987. Entre essas funções, que vão
muito além do tripé ensino-pesquisa-extensão, destacavam-se: a promoção de ascensão social aos filhos
das classes trabalhadoras, a prestação
de serviços à comunidade local e a
oferta de um campo para a experimentação de políticas sociais (bem
visível, por exemplo, nos programas
voltados a promover a igualdade de
oportunidade para mulheres e minorias étnico-raciais).
Uma dessas funções paralelas da
universidade que eu nunca havia
sido capaz de entender é a da absorção e requalificação da mão de
obra desempregada. Segundo esta
proposição, a universidade é uma espécie de destino manifesto para os
muitos indivíduos que não conseguem vencer a competição no mercado de trabalho. Nos bancos acadêmicos, esses indivíduos adquirem
maior qualificação técnica e novas
credenciais, enquanto esperam algum tempo para que o mercado se
reaqueça. Em outras palavras, a universidade acaba operando como
uma espécie de “colchão de molas,”
que amortece e impulsiona a queda
de indivíduos no mundo do trabalho,
estabelecendo um vínculo simbiótico com o setor produtivo.

Foi apenas ao iniciar meu doutorado nos Estados Unidos que essa
proposição passou a fazer sentido
para mim. Por aqui, sobretudo em Escolas e cursos de elite, as aulas ocorrem em tempo integral e apresentam
uma carga de leituras e atividades
que é difícil de ser compatibilizada
com outras formas de ocupação. A
qualificação do doutorado, por exemplo, consiste numa prova em que o
estudante deve demonstrar conhecimento sobre uma espécie de eixo
de formação fundamental de seu
programa. A bibliografia a ser assimilada é imensa, exigindo ao menos
um semestre de intensa preparação.
Ao mesmo tempo, há vários mecanismos que ajudam a equilibrar a balança dos estudantes, como bolsas
concedidas pelas instituições e vultosos financiamentos disponibilizados pelo governo. Com isso, torna-se
perfeitamente possível e às vezes
até conveniente tirar um tempo para
os estudos. Mulheres, por exemplo,
freqüentemente aproveitam essa
oportunidade para ter filhos.
É importante não ver esse dado
da realidade universitária norteamericana com muito romantismo.
Um dos maiores problemas que ele
traz, por exemplo, é a falta de conhecimento prático. Muitos estudantes chegam aos seus 30 e poucos
anos com um PhD nas mãos mas
sem nenhuma experiência profissional. Apesar do alto nível de formação, eles provavelmente sairão no
mercado para ganhar um salário
mediano, pois não têm um currículo que lhes permita disputar posições
de gerência. E não raramente, essas
pessoas ainda terão de trabalhar
duro por muitos anos para pagar a
dívida contraída com o financiamento dos seus estudos.
Seja como for, com a chegada da
“crise mundial” pensei que fosse assistir de camarote à comprovação daquela hipótese sociológica. Quando
comecei a ouvir notícias de várias
pessoas próximas sendo demitidas,
muitas delas por simples atitude
preventiva das empresas diante do

que ainda pode estar por vir, de
pronto imaginei: muitas delas vão parar nas universidades. Como serão recebidas? Quais serão as áreas e os temas emergentes neste contexto? Em
que medida eles estarão influenciados pela agenda de Obama e alguns
de seus instigantes pontos, como a
economia verde e o serviço à comunidade? Não seria este um momento propício para que a universidade
tomasse a liderança na reconstrução
do pacto social vigente nos EUA?
Talvez eu ainda estivesse elaborando questões como estas, quando
comecei a tomar vários choques de
realidade. Em muitas universidades, os Presidentes apressaram-se
em lançar notas esclarecendo que a
situação orçamentária estava sob
controle. Estudantes começaram a
se mobilizar para reivindicar a manutenção de bolsas e dos valores das
taxas. E aos poucos, vejo delinearse o corte de vários programas de
monitoria e pesquisa que servem
como preciosa fonte de renda para
estudantes em tempo integral, sobretudo os estrangeiros. Em suma,
para as milhares de pessoas afetadas
pela crise e pelo desemprego a universidade não será a mais promissora
das saídas.
A razão disso tudo é que até mesmo as universidades americanas têm
os seus recursos investidos em Wall
Street. Daí em diante, funciona o
círculo vicioso: crise no mercado financeiro significa redução dos ativos
da universidade, no caso desta última crise em proporções tão grandes
que as instituições sequer conseguem se organizar financeiramente
para absorver uma demanda crescente de alunos. Inusitadamente, a
tese de Boaventura chega a parecer
tímida para explicar o funcionamento das universidades neste início
de século XXI: se continua sendo
verdade que elas têm autonomia relativa porque se vinculam a vários outros projetos que não o da pura produção e difusão do saber, em sociedades nas quais o capitalismo financeiro adquiriu primazia elas po-

dem chegar a um nível tão baixo de
autonomia que sequer se diferenciam
de outras instituições de caráter puramente mercantil, como bancos ou
fundos de pensão.
Das muitas desilusões que a sociedade americana tem assistido nos
últimos meses, talvez se possa tirar a
lição provisória de que a saída para
a crise começará a ser construída
apenas com o início um movimento
radical no sentido da desmercantilização da vida social, fundado na recusa do modelo de crescimento por
“bolhas” e na subordinação das grandes decisões sobre o futuro da economia aos princípios da democracia
e da transparência. Os primeiros
passos do governo Obama sinalizam nessa direção: a maior presença do governo na regulação do sistema de saúde é prioridade, ao mesmo
tempo em que os requisitos para a
destinação de verbas ao setor privado no âmbito do “pacote de estímulo” foram tão rígidos que muitas empresas decidiram recusar essa ajuda.
Mas obviamente é legítimo questionar em que medida essa virada será
possível quando a racionalidade do
mercado contamina até mesmo aquilo que deveria ser o centro de produção de um pensamento anti ou
pós-crise.

