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A  lógica  mafiosa  e  a  sua  faxina  -‐‑  Número  40  -‐‑  11/2011  
A queda do ex-ministro Orlando Silva (Esporte) não tem relevância individual,
mas se torna importante por evidenciar um padrão de ocupação do espaço
público que funciona dentro de uma lógica mafiosa, afirma o cientista político
Renato Lessa, 57.
Para Lessa, professor de teoria política da Universidade Federal Fluminense,
o governo de coalizão brasileiro favorece o exercício da política na base da
chantagem, e as demissões de ministros não alteram em nada o cenário.
Até porque, diz ele, quem faz a “faxina” não é a presidente Dilma Rousseff,
mas a “própria insustentabilidade dessa lógica mafiosa”.
Lessa participou nesta semana do 35ë encontro da Anpocs (Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), em Caxambu
(MG), onde conversou com a Folha. Veja abaixo a entrevista.
[Folha – Durante debate sobre análise de conjuntura na Anpocs, o sr. disse
que faria uma provocação e afirmou que o Brasil não tem conjuntura. Por
quê?
Renato Lessa – É que nós sempre associamos a ideia de conjuntura a um
tempo de curto prazo, volátil e marcado pela precipitação dos
acontecimentos. Um tempo animado, no qual muitas coisas acontecem,
coisas inauditas, imprevisíveis, surpreendentes.
Pense na Primavera Árabe ou na troca de prisioneiros palestinos por um
soldado israelense, por exemplo. São momentos que têm a capacidade de
reconfigurar todo o campo político daquela sociedade. A isso chamei de
conjuntura ativa, um acontecimento com capacidade de provocar mudanças.
Agora, é claro que o Brasil tem uma conjuntura Ðporque conjuntura é um
pedaço de tempoÐ, mas não uma que obedeça a esses requisitos. Olhando
para um retrato 3 x 4 da política, o que aparece é a reiteração de padrões de
longo e médio prazo.
Daí por que falei em conjuntura passiva. Não há na política brasileira sinais
de inovação.
Essa ausência de conjuntura está ligada a este governo em particular ou o
cenário já está desenhado há mais tempo?
Pensando bem, é um cenário que já se apresenta há algum tempo. Ocorre
que tivemos um presidente que fabricava conjunturas. Lula foi o animador da
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República. Muito mais que um presidente de coalizão, era um presidente de
animação. Ele ocupava o epicentro da política e produzia seu próprio
acontecer na vida pública.
E agora?
Com o estilo Dilma, houve certa rotinização do exercício da Presidência. Há a
constatação de que o país passa por uma experiência de invisibilidade da
política e presença de uma grande coalizão que não é movida pela
contribuição substantiva dos quadros dos partidos, mas determinada pela
necessidade de acomodar aliados que supostamente vão votar com o
governo.
Mas um governo dessa natureza é vulnerável à chantagem o tempo todo. Há
uma lógica da sabotagem. As entranhas do governo são exibidas a partir de
fogo amigo, a partir de lógicas que, tecnicamente falando, são mafiosas.
Nesse sentido, a queda do ex-ministro [do Esporte] Orlando Silva é previsível
dentro desse padrão de política. Não há nada a comentar especificamente
quanto à queda desse ministro, porque ela não tem relevância individual.
Tem relevância apenas na medida em que nos ensina a perceber a
reiteração de um certo padrão de ocupação do espaço público brasileiro.
Que o senhor considera mafioso?
Sim. Mas é bom deixar claro: estou usando o termo ªmafiosoº em sentido
técnico. Não estou acusando ninguém de ladrão, de dom Corleone. Estou me
referindo a esse sistema de divisão de butim e de informação que vaza
quando algum acordo prévio não foi cumprido.
O interessante é que parece operar no governo uma espécie de cordão
sanitário, como se fosse claro o que é poroso à predação e o que não pode
ser. A gestão do desenvolvimento social e a da economia, por exemplo. É
como se houvesse dois círculos: aquilo que o governo precisa para governar
e aquilo que precisa para compor a base de apoio. Há certa noção do que
não deve ser vulnerável a essa cultura da coalizão.
Isso o sr. atribui ao perfil da presidente Dilma?
O estilo Dilma é “low profile”, mas ela sabe exatamente como o governo se
compõe. Por sua experiência, ela sabe como a salsicha é feita. Na medida
em que as entranhas do governo são expostas, essa cozinha mal cheirosa é
exposta, ela tem a atitude: “isso não vai dar certo”. É como se, já na primeira
denúncia, ela soubesse como vai acabar. E ela espera o fim da fita.
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É uma maneira aparentemente alheia ao processo, ela não atua, não demite
o ministro, não faz um escândalo midiático exibindo um rigorismo heroico,
mas uma paciência na qual espera algumas semanas, num “timing” quase
repetido e ao fim do qual acontece o inevitável.
Ou seja, a própria lógica das interações chantagistas é capaz de executar o
serviço. A faxina não é a presidente quem faz. Quem faz a faxina da
República é a própria insustentabilidade dessa lógica mafiosa.
A presidente espera a conclusão do processo e, quando acaba, ela segue o
barco. O problema não é curado, ela apenas resolve o episódio. É uma
posição curiosa: deixa que o corpo feneça, mas o ambiente da doença não é
alvo prioritário.
Mas se não há novidade nessa demissão em particular, o fato de terem
havido seis em tão pouco tempo de governo não constitui um fato novo,
inaudito?
Sim, mas é uma novidade atenuada pela reposição. A margem de manobra
para fazer dessa novidade uma verdadeira novidade é muito reduzida,
porque não altera a cultura e o ambiente que produzem ministros vulneráveis
a acusações tais que sua permanência se torna impossível.
As demissões não alteram o cenário. Não alteram o fato de que é um
governo de ampla coalizão, com partidos divididos em amplas facções.
Mas esse não é um problema da coalizão em si, certo?
Não, é da natureza da versão que o presidencialismo de coalizão adotou a
partir da redemocratização. Isso introduz um viés conservador na política que
é quase invencível. A mecânica da coalizão exerce sobre a política o efeito
conservador. O âmbito da inovação política é muito pequeno, porque é uma
política que em grande medida tem que estar a serviço da manutenção da
coalizão, uma coalizão que se repõe.
O principal objetivo da coalizão não é viabilizar governo com determinados
programas, é permanecer enquanto coalizão, tem um interesse própria na
autoconservação. É essa prioridade da autoconservação que produz esse
efeito conservador na política.
O ponto que eu acho importante é que há uma operação da política o tempo
todo na gestão dessa coalizão. Não é fácil manter uma coalizão dessa, e
tanto que ela dá mostra de que, apesar de ter enorme maioria na base, não é
confiável.
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