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Ultimatum
(Álvaro de Campos-1917)

Mandado de despejo aos mandarins 
    do mundo
Fora tu, reles, esnobe, plebeu
E fora tu, imperialista das sucatas
Charlatão da sinceridade
e tu, da juba socialista, 
e tu, qualquer outro
Ultimatum a todos eles
E a todos que sejam como eles
Todos!
Monte de tijolos com pretensões a casa
Inútil luxo, megalomania triunfante
E tu, Brasil, 
    blague de Pedro Álvares Cabral
Que nem te queria descobrir
Ultimatum a vós que confundis 
    o humano com o popular
Que confundis tudo
Vós, anarquistas deveras sinceros
Socialistas a invocar a sua qualidade
    de trabalhadores
Para quererem deixar de trabalhar
Sim, todos vós que representais o mundo
Homens altos
Passai por baixo do meu desprezo
Passai aristocratas de tanga de ouro
Passai frouxos
Passai radicais do pouco
Quem acredita neles?
Mandem tudo isso para casa
Descascar batatas simbólicas
Fechem-me tudo isso a chave
E deitem a chave fora
Sufoco de ter só isso a minha volta
Deixem-me respirar
Abram todas as janelas
Abram mais janelas
Do que todas as janelas que há no mundo
Nenhuma ideia grande
Nenhuma corrente política
Que soe a uma ideia grão
E o mundo quer a inteligência nova
A sensibilidade nova
O mundo tem sede de que se crie
Porque aí está apodrecer a vida
Quando muito é estrume para o futuro
O que aí está não pode durar
Porque não é nada
Eu da raça dos navegadores
Afirmo que não pode durar
Eu da raça dos descobridores
Desprezo o que seja menos
Que descobrir um novo mundo
Proclamo isso bem alto
Braços erguidos
Fitando o Atlântico
E saudando abstratamente o infinito.

Demonização da política e suas incoerências
Por Juíza Federal Clara da Mota Santos Pimenta Alves

“As recentes manifestações populares 
que pedem o impeachment da Presiden-
te Dilma Roussef, atrelando-se ao avanço 
das investigações da Operação Lava-Jato, 
têm como maior bandeira anunciada o 
combate à corrupção. Ainda que apropria-
do politicamente em diversas instâncias, o 
clima de “contra tudo que está aí” é anun-
ciado como apolítico e apartidário, o que 
teria sido comprovado tanto pela rejeição 
de representantes da oposição ao governo 
nos atos públicos quanto pela própria au-
sência de algum referencial claro de lide-
rança entre os manifestantes.

O relevante combate à corrupção en-
dêmica havida no Brasil não é uma pauta 
nova e a sua presença em protestos popu-
lares já antecedeu a ascensão de regimes 
autoritários, não se mostrando sozinha 
como historicamente capaz de grandes 
mudanças estruturais no modo de fazer 
política. Embora existam novos desdobra-
mentos e sejam expressivos e louváveis 
os resultados da Operação Lava-Jato, eles 
pouco repercutirão em termos de incre-
mento perene das instituições se o inte-
resse dos manifestantes ficar confinado à 
ojeriza do processo político e a episódios 
passageiros de final de semana, ainda que 
eles venham a ter força e apelo suficientes 
para derrubar um governo eleito.

A tentativa de centrar a catarse das 
manifestações na queda da Presidente 
tende a ser frustrante quando se considera 
a possível assunção de uma base que era 
até ontem sua aliada. Além disso, não é 
provável que, consumado o impeachment, 
os protestos continuem vigorosos até que 
caiam cada um dos políticos investigados. 
É natural o arrefecimento se ocorrer um 
evento de tal magnitude e é nesse am-
biente que os mesmos atores políticos de 
antes tramitarão no Congresso Nacional o 

projeto de lei de iniciativa popular das dez 
medidas anti-corrupção sugeridas pelo 
Ministério Público e relegarão ao esqueci-
mento de sempre as antigas propostas de 
reforma política. Quando o discurso ético 
deixar de ser politicamente interessante 
como componente da disputa de poder são 
muitos os riscos de retrocesso nos campos 
legislativo e judicial.

Esse cenário só demonstra que, numa 
democracia, apenas a política refunda a 
política. A demonização da política, dos 
seus códigos e de sua complexidade é 
uma incoerência por si só para quem pre-
tende mudanças. Trata-se de um discurso 
que pode ser confortável e apelativo – já 
que pouco polêmico -, mas nada mais do 
que isso. Apenas o envolvimento pessoal 
do cidadão no debate político, no finan-
ciamento de campanha e na partição or-
çamentária podem surtir as alterações de-
sejadas no longo prazo. Esse envolvimento 
hoje é muito mais factível diante da comu-
nicação direta e pulverizada das redes so-
ciais e do maior interesse pelos assuntos 
da vida pública no contexto de crise.

[...] No Brasil, um novo olhar sobre o 
financiamento eleitoral por pessoas físicas 
passou a ser imperativo como conseqüên-
cia da crise política e após o julgamento 
pelo STF da ADI n. 4650/DF.

Ao tratar do assunto, o STF primeiro 
expôs com todas as letras as mazelas do 
nosso sistema de financiamento da po-
lítica, que agora voltam, de um modo ou 
de outro, ao centro do debate. Consta no 
julgamento que metade das doações para 
a campanha de 2012 havia sido feita por 
construtoras; que as doações de grandes 
empresas se destinavam a candidatos de 
espectros opostos em igual volume, deno-
tando ausência de caráter ideológico; bem 
como que o voto do eleitor brasileiro já es-
tava situado entre os mais caros do mundo.

A Corte acabou por declarar parcial-
mente inconstitucional sem redução de 
texto o art. 31 da Lei n. 9.096/95, na parte 
em que autoriza, a contrario sensu, a re-
alização de doações por pessoas jurídicas 
a partidos políticos. O curioso é que fun-
damentou e a sua postura constitucional 
mais ativista em novas formas dialogais de 
controle de constitucionalidade. Segundo 
consta no voto do relator, Min. Luiz Fux, o 
STF imaginou que poderia ser um “catali-
sador de deliberação”, fomentando através 

de um “contínuo colóquio” a regulamenta-
ção por parte do Congresso de melhores re-
gras de financiamento de campanha.

Contudo, o plano de estabelecer um 
diálogo institucional ainda não vem cami-
nhando na linha de fomento regulatório 
imaginada pelo Tribunal. A reação do Pre-
sidente da Câmara dos Deputados à deci-
são do STF foi emblemática. O deputado 
Eduardo Cunha declarou que a consequên-
cia para a restrição ao financiamento muito 
provavelmente seria a de que “as pessoas 
vão sair alugando pessoas físicas para do-
arem. A campanha vai custar menos? Não. 
Você vai ter que pagar aluguel de doador”. 

Além disso, paralelamente ao julga-
mento da ADI 4.650/DF, a Câmara dos De-
putados aprovou, em segundo turno, a Pro-
posta de Emenda à Constituição n. 182/07, 
autorizando, mais uma vez, a doação de re-
cursos de pessoas jurídicas diretamente a 
partidos políticos. Não é a primeira vez que 
o Congresso busca estabelecer o que Mark 
Tushnet chama de “diálogo em tempo real” 
com o STF, tendo conseguido ditar o seu 
ritmo de fazer política através de emendas 
constitucionais nas questões de criação de 
municípios (EC n. 57/2008), formação das 
coligações partidárias (EC nº. 52/2006), na 
redução do número de vereadores (EC n. 
58/2009), no trancamento de pauta pelas 
medidas provisórias, que somente afetaria 
as espécies normativas com efeitos de lei 
ordinária, dentre outras situações.

Como se vê, não serão fáceis as mudan-
ças se não houver o impulso popular contí-
nuo e desatrelado à exclusiva temática de 
impeachment. Está aberta a janela de ex-
perimentação de uma nova forma de fazer 
política e ela deve ser aproveitada por am-
bas as correntes de manifestantes através 
de um engajamento político claro e consis-
tente. As circunstâncias atuais de profundo 
questionamento do sistema representativo 
não se resolverão se a agenda central das 
manifestações for a negação da política, 
pois assim a massa jovem não é levada à 
filiação partidária, à definição ideológica e 
à doação individual. Basta ver que os pro-
testos de 2013 não surtiram necessário 
efeito positivo no formato de financiamento 
e de campanha das eleições subsequentes.

O Brasil, nesse especial momento da 
sua história, tem a chance de passar uma 
lição de democracia robusta para além de 
efêmeros discursos de retórica moralizan-
te, mostrando que a política não é incom-
patível com o combate à corrupção feito 
pelo Ministério Público e Poder Judiciário. 
Muito pelo contrário. É no ambiente de 
pluralismo e participação que as institui-
ções crescem e não no de idolatria, histe-
ria e polarização.”
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