1

Índice
3

Mensagem do Instituto
Liberdade e Cidadania

5

Marco Maciel: Um missionário da
Política

Mensagem do ILEC

“A política deve ser instrumento de justiça, de
igualdade e de geração do bem-estar coletivo”.

10

Um Partido com vocação
democrática

É tempo de relembrar Maciel e o conceito que
abraçou em uma vida missionária de
dedicação à política, como um dos
referenciais para o partido que ajudou a fundar.

16

A importância da Liderança
Comunitária no processo de
desenvolvimento local

A formação ajuda a compreender e
reconhecer em si, competências e habilidades
para o melhor exercício da atividade

19

Sucesso olímpico: fatores que
determinam o número de
medalhas de um país

14

Reforma Eleitoral: pouca mudança
nas regras e forte impacto nos
partidos

A volta das coligações em eleições
proporcionais ficou de fora da reforma e Lei
dos Partidos Políticos passou a permitir as
federações partidárias.

18

União Europeia quer barrar a
importação de produtos oriundos
de desmatamento

O agronegócio exportador brasileiro não vai
sofrer com a medida. As nossas exportações
agrícolas já atendem diversos requisitos e
procedimentos para ter acesso ao mercado
internacional.
retorno do Talibã, a quebra das
20 Oliberdades
e um país f ragilizado
A fuga da população do Afeganistão gerou o
fechamento de parte do comércio, a
diminuição da demanda e o empobrecimento
do país. a saída do país para os afegãos está
bloqueada.

no mundo quer saber o
21 Ninguém
que se passa em Cuba

2

A Revista Cadernos Liberais tem por objetivo
estimular a reflexão e o debate sobre temas
que são importantes para nossa sociedade.
Nesse sentido, podemos compreender a revista como mais uma das ferramentas que o
Instituto Liberdade e Cidadania (ILEC/DEM)
utiliza para atender as finalidades descritas
em seu estatuto. Através de estudos e artigos
de opinião, a Revista Cadernos Liberais irá
abordar temas que vão de políticas públicas
até relações internacionais, sempre com o
cuidado de transmitir o conteúdo da maneira
mais didática possível.
Nessa edição de setembro, procuramos inicialmente, realizar uma importante homenagem ao legado de um dos maiores personagens do Democratas e da história política
brasileira: Marco Maciel. Em uma matéria especial, apresentamos um pouco da trajetória
dessa importante liderança política, destacando seu constante compromisso na defesa
de valores como o liberalismo, o respeito e o
diálogo. Em “Um partido com Vocação Democrática” destacamos ainda o papel de Marco Maciel na formação e na consolidação dos
pilares que sustentam o Democratas.

Em “União Europeia quer barrar a importação
de produtos oriundos de desmatamento”. O
economista e professor da UFPE, Ecio Costa,
faz uma importante reflexão sobre a oportunidade que o agronegócio exportador brasileiro
recebe com a decisão do bloco econômico
europeu. Entretanto esse não é o único artigo
que falará sobre a questões internacionais.
Na verdade, a edição de setembro procurou
olhar com muita atenção o que ocorre fora do
nosso país. Além do texto sobre o Agronegócio brasileiro e a União Europeia, ainda fomos brindados com os artigos do cientista
político Ighor Branco sobre o regime talibã e
do Advogado/Diretor de Projetos (ILEC) Paulo
Gouveia sobre a situação de Cuba.
Por fim, cumpre mencionar que no mês de outubro iremos iniciar as inscrições para o curso de Formação de Lideranças Comunitárias
na plataforma EAD do Instituto Liberdade
e Cidadania, dessa forma o texto de Adriele
Souza, Administradora e pós-graduada em
Projetos sociais, presente nessa edição de
setembro, será de fundamental para entender
a importância desse curso.
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MARCO MACIEL:
UM MISSIONÁRIO DA POLÍTICA
“A política deve ser instrumento de justiça, de igualdade e de
geração do bem-estar coletivo”.

2

021 é o ano que ficará marcado como o ano
que o Brasil, a política e Democracia perderam um dos melhores homens públicos da sua
história: Marco Maciel. Exemplo de ética, de espírito
público, de moralidade, de integridade, de trabalho.
Um artífice do diálogo. Um homem público comprometido com os valores democráticos. O marco do
liberalismo. Após anos acometido pelo Alzheimer,
o ex-vice-presidente, ex-ministro, ex-governador de
Pernambuco, ex-senador e ex-deputado federal faleceu deixando ensinamentos com seu sacerdócio e
trabalho em defesa dos interesses do país e da Democracia.
O exercício da vocação para a vida pública
se traduziu em trajetória ética de valor reconhecido
por todos que testemunharam as ações de Marco
Maciel na política. Reiteradas demonstrações de afetividade, empatia e espírito público nortearam essa
trajetória, multiplicando a admiração acumulada ao
longo dos anos por Marco Maciel. Seja da parte dos
amigos feitos nos cargos pelos quais passou, seja de
aliados e adversários políticos, e ainda, de variadas
gerações de eleitores pernambucanos e cidadãos de
todo o País.
Um homem público que se destacou sempre
como referencial de conduta, dignidade e respeito ao
próximo, em coerência ao humanismo que lhe balizou. Para Marco Maciel, a diferença ideológica não
era motivo de afastamento radical. Pelo contrário,
suscita a oportunidade para o diálogo necessário à
construção de consensos. Diálogo que depende da
confiança entre interlocutores, e da ética na efetividade dos compromissos assumidos – sem abrir
mão dos ideais de cada um. “Não pratico a política
como mero exercício ou simples desfrute do poder,
que é a forma mais mesquinha de exercê-la. Entendo-a e a pratico como a possibilidade de transformar a sociedade. A política deve ser instrumento de
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A reputação conquistada pela seriedade e
honestidade com que desempenhou suas funções
retrata Marco Maciel como um missionário da política. Homem público de virtudes inegáveis, como a
simplicidade, seu exemplo ético é um modelo para o
DEM e para todos os brasileiros. A paixão pela política como instrumento da realização do bem coletivo
fazia com que encontrasse na atividade parlamentar
o ambiente propício para desenvolver seu ofício missionário do entendimento.
Num discurso inesquecível, na celebração
dos 20 anos da redemocratização brasileira, Maciel
definiu assim a sua compreensão da vida política,
que se confunde a fama de articulador que deixou
no Congresso:
“Buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que nos
pode unir, parece constituir o grande objetivo da política,
porque se queremos viver juntos na divergência, principio
vital da democracia, estamos fadados a nos entender”.
Um reformista convicto
Um dos parlamentares mais atuantes e respeitados do Congresso Nacional, não abria mão de
suas convicções, mas sempre se mostrava entusiasta do diálogo. Foi um dos principais defensores do
presidencialismo em detrimento do parlamentarismo, apesar do fato de apresentar o perfil ideal para
ser primeiro-ministro. A vivência política conferiu a
ele uma capacidade arguta de observação da conjuntura nacional, bem como das demandas estruturais para a evolução do sistema democrático. Essa
reconhecida capacidade fez do ex-vice presidente da
República um reformista convicto, buscando sempre
o aprimoramento dos mecanismos institucionais em
variadas frentes de debate.
Pelo conhecimento acumulado, tornou-se
uma referência no assunto, sendo convidado a expor
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cada uma das reformas que pregava, assim como
a necessidade reformista como um todo. “Entendo
que questões referentes à organização federativa,
ao relacionamento entre os poderes do Estado e à
reforma legislativa devem integrar a agenda política
com a mesma intensidade com que se defendem
mudanças no sistema eleitoral”, afirmava. revisão
do pacto federativo que regula a relação entre o governo federal e os estados e municípios, assim como
as atribuições do Poder Judiciário, foram outras
reformas defendidas por ele.

trata de promover e assegurar seus direitos sociais?”, indagou, em discurso em 1985, como
ministro da Educação. Na ótica liberal, é preciso
reduzir as desigualdades, para garantir o mesmo nível de oportunidade aos indivíduos. “Enquanto existirem diferenças sociais profundas,
ainda que se ampliem as igualdades de oportunidades educacionais, não será assegurada a
prevalência de critérios democráticos”, apontou
Marco Maciel, em 1990.
Educação para o desenvolvimento

Um marco do liberalismo
“Os valores fundamentais e permanentes da democracia
são a liberdade e a diversidade”.
O pernambucano se firmou na política nacional atuando em prol da democracia e do pensamento liberal. Incansável no apoio ao papel do Parlamento em todos os níveis, do vereador ao senador
da República, Maciel via no liberalismo político a
base para o funcionamento da democracia. Preceitos liberais como a pluralidade, a liberdade e a valorização do indivíduo devem estar no centro da vivência democrática, de tal forma que o liberalismo e a
democracia são quase indissociáveis.
“Os valores fundamentais e permanentes
da democracia são a liberdade e a diversidade. A
primeira é entendida como o princípio sob o qual se
deve fundar a organização política da sociedade; a
segunda, como o preceito que, calcado na liberdade,
leva necessariamente ao pluralismo”, defendia, ao
destacar que ameaças e riscos à liberdade precisam
ser evitados, porque é a partir dela que outros valores podem surgir e se desenvolver.
Em discurso no Senado, por ocasião dos 20
anos da redemocratização, Marco Maciel apontou a
liberdade como valor sobre o qual outros devem ser
baseados: “A memória serve para cultuar o passado
que continua a se mover, ajuda a sinalizar o futuro,
e nos leva a refletir sobre os valores em que se assentam os fundamentos da nacionalidade: a paz, a
igualdade, a justiça, a solidariedade, a democracia,
e, sobretudo, a liberdade”. Foi um defensor do Estado coerente com os preceitos do liberalismo, tanto
na busca de redução do Estado burocrático e ineficiente, quanto para assegurar os direitos universais
associados à liberdade.
Se admitimos a interferência do Estado
como obrigatória, para tutelar os direitos políticos do
cidadão, como haveremos de repudia-a quando se
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“A educação do povo é condição para maior coesão
social, para o fortalecimento da confiança mútua
sobre a qual deve se apoiar o desenvolvimento da
sociedade, para a defesa dos direitos individuais e a
tolerância do dissenso.”
A expansão do alcance e a melhoria
da qualidade do sistema educacional brasileiro
sempre foram objetivos perseguidos por Marco
Maciel, ao longo das diversas funções exercidas em sua vida pública. Seja como deputado
estadual, governador de Pernambuco, senador
ou vice-presidente da República, sem contar o
breve e intenso período como ministro da Educação, entre 1985 e 1986, na instauração da
Nova República sob a presidência de José Sarney. Anos depois, de volta ao Senado, foi relator
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
Foi de autoria de Marco Maciel, no Senado, em 2007, um projeto de lei que estabelecia
a residência educacional para professores do
ensino fundamental. Preocupado com o baixo
desempenho dos alunos desse nível escolar no
País, o senador se inspirou na residência médica para propor um certificado de aprovação na
residência escolar para que professores pudessem exercer o magistério nos dois anos iniciais
do ensino fundamental. “Se o Brasil quiser ser
um país do presente, deixando o eterno posto
de “país do futuro”, precisa desenvolver a educação, que representa não somente o acesso
ao conhecimento e à cultura, mas sobretudo à
participação cívica”, declarou o então senador
Maciel (2004).
Protagonista da redemocratização
Na transição do regime militar para a volta

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetuer adip
kiscing elit, sed diam nonummnibh euis
mod tincidunt ut laoreet dolore magna.

da democracia no Brasil, um dos principais articuladores, do lado político, foi Marco Maciel. Ao lado
de Tancredo Neves, que veio a ser declarado presidente, mas faleceu antes de assumir, Maciel conduziu imprescindível diálogo entre líderes da oposição
e representantes afinados com o governo da época.
Após a campanha das Diretas Já em 1984, a volta
da democracia se consumou, em 1985, na eleição
indireta – pelo Congresso – de Tancredo Neves e
José Sarney, que terminou recebendo a faixa presidencial, inaugurando o período que se chamou de
Nova República.
Foi uma das quatro personalidades políticas que assinaram o “Compromisso com a Nação”,
documento da Aliança Democrática, formada pelo
PMDB e pela Frente Liberal, dissidência do PDS.
Os demais signatários eram: o governador
de Minas Gerais, Tancredo Neves, escolhido para encabeçar a chapa à presidência; Ulysses Guimarães,
presidente do PMDB, partido de Tancredo; e Aureliano Chaves, vice-presidente de João Figueiredo.
Entre outras medidas, o “Compromisso com a Nação”
postulou o restabelecimento imediato de eleições diretas para presidente da República e prefeitos das
capitais, da independência dos poderes Legislativo e

Judiciário, reforma eleitoral para permitir a criação
de novos partidos, e convocação de uma Assembleia
Constituinte, a fim de se elaborar nova Constituição
– e que veio a ser promulgada em 1988.
Ao celebrar os 20 anos da redemocratização,
Marco Maciel recordou a mobilização dos brasileiros
em torno da Nova República: “É tempo de relembrar
o destemor, a lucidez e, como diria Machado de Assis, o “instinto de nacionalidade” que caracterizou os
integrantes da Aliança Democrática e o apoio recebido, através de Lídimas instituições – a ABI, a CNBB, a
OAB, a SBPC, a Imprensa, as universidades, os sindicatos, entre outras organizações da sociedade civil”.
E enfatizou: “O que é preciso, agora, é corresponder
à confiança e à poderosa corrente de esperança que
que a abertura política reacendeu neste País”.
Partidos: base da Democracia
“O fortalecimento dos partidos é condição fundamental para o funcionamento das instituições e da
própria democracia”.
Para o parlamentar por natureza que é Maciel, sempre disposto ao entendimento, sem jamais
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desistir do diálogo, as agremiações partidárias devem concentrar o potencial de consenso que impulsiona a política. Mais ainda: que deve nortear a democracia, a partir dos valores liberais que desaguam
na convivência de opiniões e visões de mundo diferentes. Naquele mesmo discurso histórico, disse: “A
política não pode ser o meio da conservação, mas
de transformação”. Cabe aos partidos, neste sentido,
refletir o pluralismo de ideias que embasa a rotatividade democrática no exercício do poder.
Sem partidos consistentes, para Marco Maciel, a democracia se fragiliza. Por isso defendeu,
como senador, que o mandato parlamentar pertence
ao partido, e não, ao candidato eleito. O troca-troca
partidário é prejudicial aos partidos, e assim, afeta
o próprio sistema democrático. Maciel considerava
abusiva a prática do troca-troca partidário verificada na realidade brasileira pós-redemocratização.
Defendia que o mandato de parlamentares deve ser
considerado um atributo dos partidos, e não, dos indivíduos eleitos pelas siglas partidárias.
É de sua autoria a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que promovia a perda do mandato do deputado federal ou do senador que deixassem
o partido pelo qual tiveram seus votos. Também é de
sua autoria a PEC que determinava a cláusula de desempenho para que os partidos tivessem direito aos
recursos financeiros do Fundo Partidário. Sempre
acreditou que a desvalorização dos partidos, a partir
do descompromisso dos próprios eleitos, pode levar
ao descrédito das pessoas no sistema partidário e à
desconfiança generalizada sobre o meio político.

A discrição em pessoa se traduzia em confiança e tranquilidade para o presidente Fernando
Henrique Cardoso e para os brasileiros, que não
temiam sobressaltos nem surpresas quando Maciel assumia o posto de primeiro mandatário. E esse
traço de sua personalidade jamais se confundia com
omissão. A responsabilidade do exercício do poder
era integralmente assumida, como sempre foi em
toda a vida pública de Marco Maciel.

O “vice-presidente dos sonhos”
Durante os oito anos em que exerceu o cargo de vice-presidente da República, Marco Maciel
ocupou a Presidência da República 85 vezes. Isto
significou a interinidade no mais alto posto do Poder
Executivo nacional por quase um ano, ou exatos 339
dias, ocasiões em que sancionou 117 leis, baixou
1.573 decretos e assinou 994 mensagens ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal.
A estabilidade política e administrativa inspirada pela presença de Maciel no Planalto deixou
na história recente do País um referencial inequívoco de seriedade e trabalho pelo bem público. Para
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Marco
Maciel foi o “vice-presidente dos sonhos” que elevou o padrão do cargo. Antes de assumir, o atual
vice-presidente, Hamilton Mourão, declarou que queria ser uma mistura de Marco Maciel com Aureliano
Chaves – vice de Figueiredo.

Devoção a Pernambuco

Imortal da ABL
Marco Maciel gostava de estudar a fundo
os temas que tratava. Suas convicções políticas vinham de duas raízes: da convivência com as pessoas
e do conhecimento adquirido com a educação humanista que o levou a defender o liberalismo e seus
fundamentos, como a liberdade e a estabilidade democrática. A consistência intelectual de seus discursos e escritos acerca do liberalismo, da educação,
da democracia e variados focos da história política
brasileira e mundial, fizeram com que Marco Maciel
se destacasse no cenário nacional, sendo eleito para
ocupar uma cadeira na prestigiada Academia Brasileira de Letras (ABL).
Sua eleição se deu em 18 de dezembro de
2003, para ocupar a cadeira de número 39, que havia sido de Roberto Marinho e, antes ainda, de Otto
Lara Resende. “Espaço da palavra, aqui se exercita
no perpassar de sua densa história a artesania da
liberdade”, discursou Marco Maciel em sua posse na
Academia de Letras, o “templo da preservação do idioma”, como se referiu ele à ABL.

“O modo de me portar é o dos pernambucanos:
com honestidade, seriedade e trabalho. Meu modo
de encarar a vida é, também, o do povo do meu
Estado: com amor, alegria, esperança e respeito”,
discursou Marco Maciel como senador, em agosto
de 2010.
Considerava-se devedor do povo pernambucano, “não apenas pelo que sou, mas tudo quanto
ao longo de minha vida conquistei”. A intensa vida
pública de Marco Maciel se construiu sobre as bases
sólidas da terra de Joaquim Nabuco. Foi secretário
de Estado, deputado estadual, deputado federal por
dois mandatos, governador, senador por três mandatos e vice-presidente da República nas duas gestões
de Fernando Henrique Cardoso.
Como governador de Pernambuco, sob o lema:

“Desenvolvimento com Participação”, deixou um legado extenso de obras e ações na educação, na interiorização da saúde e na habitação e conquistas
duradouras para a população como a urbanização
de favelas, a ampliação do abastecimento de água,
a implantação do Complexo Industrial e Portuário
de Suape, o início da construção do Metrô do Recife, rodovias pavimentadas; irrigação do Vale do São
Francisco; perenização de rios no Projeto Asa Branca; ou a ampliação da pista de pouso e do terminal
do Aeroporto do Recife.
Seja na posição de parlamentar, no Congresso Nacional, seja no Palácio do Planalto, durante os
oito anos em que foi vice-presidente da República,
Marco Maciel possuía como cotidiano de trabalho a
obstinada busca pela melhoria da qualidade de vida
dos pernambucanos.

“Pernambuco é a própria imagem da pátria, minha
primeira veneração como homem público”.
Desde cedo, na juventude na sua terra natal,
Pernambuco, Marco Maciel exerceu a vocação política sem abdicar de sua formação cristã humanista.
Destacou-se na política estudantil e logo ganhou a
vida pública, sempre tendo na relação de proximidade com as pessoas, no afeto demonstrado por todos, uma característica de sua personalidade que se
tornou estilo inconfundível na atividade política. Ao
tratar adversários com gentileza e cordialidade, ao
colecionar amigos de variadas linhas ideológicas.
Encarou a defesa do interesse coletivo sem
medo, nem demagogia. Pelos pernambucanos ficou
carinhosamente conhecido como o Marco de Pernambuco.
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UM PARTIDO COM
VOCAÇÃO DEMOCRÁTICA

É tempo de relembrar Maciel e o conceito que abraçou em uma vida
missionária de dedicação à política, como um dos referenciais para o partido
que ajudou a fundar.

N

ascido da dissidência partidária (do PDS),
o PFL/DEM é considerado um dos grandes
partidos brasileiros, talvez o único que alimenta a identidade com o ideário liberal, em sintonia com o liberalismo praticado e propagado em
outros países do mundo. O seu percurso teve como
marco inicial a Aliança Democrática responsável
pela candidatura de Tancredo Neves às eleições indiretas de 1984. Quando o movimento “Diretas Já”
não obteve a viabilidade política para levar os cidadãos de volta às urnas a fim de eleger o presidente da República, foi a união de grandes lideranças
como Tancredo Neves, Marco Maciel e Ulysses
Guimarães que garantiu a transição do poder militar para o poder civil, encerrando o regime de exceção instaurado no País desde 1964.O Manifesto
da Frente Liberal surge como documento inspirador
da conciliação nacional, assinado por dissidentes do
então partido governista, o PDS.
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Lançado por Aureliano Chaves, Marco Maciel, José Sarney e Jorge Bornhausen em julho de
1984, como parte da estratégia para a eleição de
Tancredo, então governador de Minas Gerais, pelos
deputados no Colégio Eleitoral. O nasceu no ano
seguinte, em 1985, tendo como um dos propósitos
dar sustentação ao novo governo, sob o signo da
redemocratização. O slogan da criação incorpora o
sentimento da população que foi às ruas pelas Diretas, ao preconizar o “amanhã da liberdade”.
É tempo de relembrar Maciel e o conceito que abraçou em uma vida missionária de dedicação à política, como um dos referenciais para o
partido que ajudou a fundar. “Ensina a filosofia, não
desacompanhada da sociologia e da história, que
ao desatar o nó da democracia novas demandas
emergem com intensidade e não há outra resposta senão aprofundar, em sua essencialidade, o exercício da democracia. Os problemas da democracia
exigem mais democracia”, ensinava Maciel.

Compromissos da Aliança
Entre outros compromissos, a carta programática defendeu a convocação da Assembleia
Constituinte – que viria se tornar a Constituição
promulgada em 1988 – e a realização de eleições
diretas para presidente da República e prefeitos das
capitais (as eleições para os governos estaduais já
tinham sido restabelecidas). A liberdade de organização sindical, o combate à inflação e a renegociação da dívida externa também integravam a lista
de compromissos que levou a assinatura de Tancredo, Ulysses, Aureliano e Marco Maciel.
A disposição construtiva do consenso firmado entre o PMDB e a Frente Liberal contrastou,
na época, com a postura radical de partidos da
oposição que, ao contrário do PMDB, não dirigiram o
olhar para o horizonte democrático. O PDT de Leonel
Brizola criticou a Aliança Democrática como uma arrumação oligárquica, mas terminou apoiando Tancredo no Colégio Eleitoral. Já o PT de Lula preferiu
ignorar o avanço institucional da superação da ditadura, fechando questão contra as eleições indiretas
e impedindo seus deputados de votarem em Tancredo.
Partido liberal de centro
A definição estreita de que se trata de um
partido “de direita”, como se refere parcela dos
políticos de esquerda no País, não leva em consideração o papel crucial de construção de consensos,
que sempre foi uma característica marcantes dos
líderes do PFL. Tendo se filiado à Internacional Democrática de Centro, o partido se encaixa mais no
liberalismo social, como definiu o então presidente
da agremiação partidária, Jorge Bornhausen, em entrevista à revista Veja em 2005.
A posição de ponto de equilíbrio no espectro partidário brasileiro, que sustentou a redemocratização, foi decisiva em outro momento histórico do
País: a eleição de Fernando Henrique Cardoso, após
o impeachment de Fernando Collor e o governo do
vice, Itamar Franco. O sociólogo FHC, após liderar a
estabilização econômica como ministro da Fazenda
de Itamar, escolheu para seu vice-presidente o pernambucano Marco Maciel, um dos fundadores do
PFL e nome referencial para o liberalismo no Brasil.
O crescimento da participação do PFL, e
depois do DEM, na política brasileira se deve, em
grande medida, a essa capacidade de articulação de
suas lideranças, cujo exemplo passa para as bases
do partido, parlamentares, prefeitos e governadores

em nome do bom senso do que é melhor para o País.
Por outro lado, no viés econômico, o centro
liberal se traduz num posicionamento que não idolatra o capital, mas percebe a importância primeira
do emprego e e do empreendedorismo como elementos dinamizadores da economia e geradores de
equilíbrio social.
Estímulo ao debate
Uma das primeiras preocupações dos fundadores de um partido fincado em pilares democráticos e liberais – e raiz na liberdade como pressuposto da ação política transformadora – sempre foi o
estímulo ao debate de questões centrais para o
desenvolvimento da população brasileira. Foi a prioridade ao estudo e ao debate que levou o PFL a criar o Instituto Tancredo Neves (ITN), em homenagem
à figura agregadora do governador mineiro que assumiu a responsabilidade de conduzir a transição da
redemocratização sem radicalismos.
A formação política dos filiados ao partido
tinha e tem como elemento fundamental a pluralidade de visões que partem das possibilidades descortinadas pelo exercício da razão crítica respaldada pela liberdade. Nesse contexto, o ITN (hoje
Fundação Liberdade e Cidadania) cumpre relevante
missão de enfatizar os valores da democracia liberal
para a história recente da política nacional, com o
protagonismo de lideranças expressivas do partido.
A participação da entidade partidária em redes e fóruns internacionais que aprofundam os temas da atualidade sob a perspectiva do liberalismo,
é um claro sinal da disposição para o debate e da receptividade a novas ideias, sem abrir mão dos pressupostos que fazem parte do Estado Democrático
de Direito e dos princípios norteadores dos principais documentos universais em prol das virtudes da
humanidade.
Refundação partidária: como surgiu o DEM
O PFL encarou a passagem de 20 anos da
redemocratização, em 2005, para promover o Congresso da Refundação do partido, com o objetivo de
resgatar sua história e redirecionar o “amanhã da
liberdade” no âmbito das suas diretrizes. Em 2007,
o PFL se tornou DEM, o Democratas. Sem descuidar
das raízes liberais, o novo programa escolheu dois
eixos de atuação, em harmonia com as demandas
do terceiro milênio: direitos humanos e meio ambiente. E cinco bandeiras prioritárias, que denotavam
grandes demandas históricas do povo brasileiro:
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O novo estatuto criou o Mulher Democrata, a
Juventude Democrata e o Empreendedor Democrata. O Instituto Tancredo Neves foi transformado na
Fundação Liberdade e Cidadania para “promover a
linha democrata de centro”, reafirmar o liberalismo
sem distorções e o propósito de seguir na posição
de equilíbrio no espectro partidário nacional. No
documento da Refundação, Jorge Bornhausen afirma que a troca da sigla significou um reposicionamento frente ao eleitorado: “um processo natural e
necessário de atualização de nosso ideário e a consequente renovação do compromisso original.
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de mudança dentro do quadro democrático e frente
aos novos desafios da sociedade brasileira”.
Por toda a sua trajetória, o partido que veio
para viabilizar a transição democrática e conferir
sustentação à chamada Nova República, mostrou
vocação para agregar num trabalho contínuo de
união pelo Brasil. Da Aliança Democrática à base
do governo de Michel Temer, após a saída de Dilma
Rousseff da presidência por impeachment, o DEM
tem no interesse coletivo o norte da busca de consensos em uma prática política que se opõe aos radicalismos, aos extremismos e à intolerância.
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REFORMA ELEITORAL:
POUCA MUDANÇA NAS REGRAS E FORTE
IMPACTO NOS PARTIDOS
A volta das coligações em eleições proporcionais ficou de fora da reforma e Lei
dos Partidos Políticos passou a permitir as federações partidárias.

por Ighor Branco

O

voto é uma das principais ferramentas de
participação popular da política brasileira.
Nenhuma outra instituição democrática é
tão inclusiva quanto às eleições. Para entender a
importância dos arranjos eleitorais, basta conversar
com um político. Mais do que ninguém, eles entendem que cada particularidade influencia o processo, tanto para eleitores quanto para aqueles que se
aventuram a disputar um cargo eletivo. Isso explica
um dos porquês o sistema eleitoral brasileiro sempre
entra em pauta, como atualmente.			
Após a discussão sobre amplas mudanças
no sistema eleitoral, como substituição da configuração proporcional pelo modelo distritão e volta das
coligações partidárias para eleições legislativas, o
Congresso promulgou a PEC da Reforma Eleitoral
com pequenas modificações nas regras para as
eleições no país.
Como parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado decidiram pela promulgação do
texto antes do dia 2 de outubro, com um ano de antecedência ao próximo pleito, as alterações já valem
para as eleições de 2022.
Entre os pontos mais polêmicos retirados
por falta de consenso estava a volta das coligações
partidárias em eleições proporcionais. Sabidamente,
uma das motivações a favor do retorno seria a sobrevivência de partidos pequenos, que podem deixar
de existir por conta da cláusula de desempenho.
No entanto, apesar de pouca coisa ter mudado com a PEC, também houve recentemente uma
modificação na Lei dos Partidos Políticos. Agora, é
possível que os partidos se unam e atuem como federações partidárias, ou seja, como uma legenda só.
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As federações têm aspecto duradouro
e abrangência nacional — devem ser formadas
por partidos com afinidade programática e durarão pelo menos os quatro anos do mandato. Caso algum partido deixe a federação antes
do prazo, sofrerá punições, como a proibição
de utilização dos recursos do Fundo Partidário.
A modificação que possibilita as federações
soma-se às novas datas para as posses do presidente e de governadores; aos incentivos para candidaturas de negros, índios e mulheres – que terão os
votos contados em dobro para efeito da distribuição
dos recursos dos fundos partidário e eleitoral; à nova
configuração de fidelidade partidária – onde deputados federais, estaduais e vereadores que saírem
de um partido não perderão o mandato se a legenda
concordar com a saída; e, à possibilidade de realização de plebiscitos municipais durante o processo eleitoral – utilizando a estrutura das eleições em
plebiscitos necessários para determinado município.
Na prática, a reforma enxuta com adição
das federações partidárias foi exitosa para o Congresso, sobretudo pela possibilidade de sobrevivência para partidos menores e pelo avanço
em questões de representatividade. Agora, resta observar com atenção as consequências dessas mudanças no arranjo eleitoral-político do país.
Ighor Branco é acadêmico de Ciência Política da UFPE.
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A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA COMUNITÁRIA
NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
A formação ajuda a compreender e reconhecer em si, competências e habilidades
para o melhor exercício da atividade

por Adriele Souza

P

odemos considerar que o processo de desenvolvimento local vem obtendo notável atenção
desde a Conferência Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Cumbre de
La Tierra), que com a participação de 179 Estados,
foram elaborados os preceitos de desenvolvimento
sustentável através da chamada Agenda 21. A Agenda 21 consiste em um programa de ação de grande
alcance, cujo objetivo é garantir a sustentabilidade
dos processos de desenvolvimento econômico.
À luz destes preceitos, procura-se fazer uma
associação entre os líderes de uma comunidade e
o processo de desenvolvimento local. É sabido que
cada comunidade tem suas necessidades, que são
sempre enfocadas perante o Estado e nem sempre
são obtidas soluções para essas necessidades. As
comunidades, entretanto, também possuem ativos,
pontos que poderiam ser mais bem explorados, com
vistas à melhoria da sua qualidade de vida. Nessa
linha, é essencial que esses ativos sejam direcionados para tal fim, buscando-se, com isso, solucionar
ou minimizar as necessidades detectadas e promover o engajamento desses ativos no processo de mudança.
Infelizmente nem sempre uma comunidade
consegue levar às instâncias superiores seus problemas, devido à ausência de uma liderança que consiga aglutinar em torno de si todas as necessidades e
os problemas locais, consolidar, de modo, às vezes,
até didático, todas essas informações e, através de
vários mecanismos, tentar encontrar soluções para
eles.
Cada vez mais, torna-se imprescindível
reconhecer, acolher e qualificar aqueles que se posicionam como agentes de mudança no meio comunitário. Muitas vezes, agindo apenas de forma voluntária, esses indivíduos carregam em si uma grande
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capacidade de articulação e liderança inata. Habilidades humanas que quando aprimoradas, podem
garantir a esses Líderes, cada vez mais capacidade
de articulação e influência, garantindo ao meio em
que vive, saídas e soluções para problemas de todas
as esferas sociais.
A garantia mínima de uma formação que
ajude esses indivíduos a atuarem cada vez mais de
forma assertiva com as demandas do povo, é um
verdadeiro trampolim para que os mesmos em um
curto espaço de tempo, adquiram experiência e qualificação suficientes para ocupação de espaços de
poder para além das comunidades.
Sobre a Formação em Liderança Comunitária ofertada pelo ILEC
A figura do líder tem sido enfocada como essencial atualmente pela sua maneira de conduzir-se
junto às comunidades carentes, a incansável busca
por melhores condições de vida. Enquanto, antigamente, os estudiosos afirmavam que a liderança
era apenas inata, sabe-se, hoje, a liderança pode e
deve ser aprendida. Daí ser importante verificar os
preceitos técnicos que podem ser assimilados pelos
líderes à procura de um estilo que seja condizente
com as características e a situação vivenciada pela
comunidade.
Através da Formação em Liderança Comunitária do ILEC, o indivíduo terá um reforço para compreender e reconhecer em si, competências e habilidades que lhe direcionem ao exercício da atividade
de Liderança Comunitária. Como também o reconhecimento e a importância do seu meio de convivência
diária, como vizinhança e família. E as estratégias
para o uso da força da Liderança Comunitária como
munição de conhecimento para o desempenho da
boa política social.

O objetivo motriz da formação, é o direcionar o indivíduo a identificar problemas e soluções das comunidades através de uma imersão com vistas a
percepção social. Compreendendo a força que a sociedade civil organizada possui, bem como a necessidade da existência de uma voz que a represente,
nesse caso a do líder comunitário- identificando as
pessoas que já exercem a função, aperfeiçoando
seus trabalhos com provocações para a melhoria
contínua e despertando naqueles que se sentem
tendenciosos a essa representação, competência e
habilidades essências para o desenvolvimento dessa atividade, tal qual os impactos sociais que por ela,
podem vir a ser alcançados.
Subdivida em 3 módulos, a formação em
Liderança Comunitária esclarece:

desenvolvimento de sua capacidade humana em
prol da sua atuação como uma Liderança Comunitária eficiente e eficaz.
Adriele Souza, Graduada em Administradora de Empresas e Pós-graduações em Gestão de Projetos e
Programas Sociais / Direito e Processo do Trabalho.

1. Natureza da Liderança nas Organizações Sociais Comunitárias: o indivíduo passará a ter compreensão da força de atuação das pessoas que possuem ou desejam possuir a Liderança em seu meio
comunitário. Como desenvolver ao máximo essa
competência e como conduzir essa força para influenciar a comunidade a fazer parte dos processos de
mudança;
2. A Força da Comunidade: nesse módulo o indivíduo
conseguirá se reconhecer como um Líder, passará a
refletir quanto ao meio onde sua comunidade está
inserida, o que pode ser extraído dela, quanto as belezas e soluções. Nesse módulo também se inicia
um processo de identificação de reponsabilidades- o
que compete ao Estado e quais ações competem a
Sociedade Civil, partindo do pressuposto, que o indivíduo já se reconheça como agente de influência e
transformação social. E por último,
3. Sabedoria Política: nesse terceiro módulo o indivíduo entende que pode ocupar espaços para além
da comunidade. Mas para que isso aconteça seus
princípios e valores precisam estar cada vez mais
firmados em atender as demandas do povo. Ingressando ou não na carreira política, a abordagem busca esclarecer o que são problemas sociais e como
resolvê-los, entregando ao participante da formação,
diretrizes e técnicas para a aquisição da inteligência
social como uma das suas forças de assinatura.
A formação é um verdadeiro convite a
transformação social, através de um processo de
inclusão, reconhecimento, pertencimento e qualificação. Auxiliando a todo e qualquer indivíduo no
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UNIÃO EUROPEIA QUER BARRAR A
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS
DE DESMATAMENTO
O agronegócio exportador brasileiro não vai sofrer com a medida. As nossas
exportações agrícolas já atendem diversos requisitos e procedimentos para ter
acesso ao mercado internacional.

por Ecio Costa
A UE vai exigir que exportadores de carne bovina,
soja, café, cacau, madeira e óleo de palma comprovem não usar terras desmatadas. O que muitos
acreditam ser uma notícia ruim para o Brasil, não é.
A União Europeia é importadora de desmatamento
e deve, sim, passar a determinar que suas importações do agronegócio venham de áreas onde não
houve desmatamento. E isso deve ser exigido de todos os países, não somente do Brasil, nivelando os
países na mesma regra.
O agronegócio exportador brasileiro não vai sofrer
com essa medida. As exportações agrícolas brasileiras já precisam atender diversos requisitos e procedimentos para poder ter acesso ao mercado internacional. Os procedimentos abrangem questões
ambientais, sociais e fiscais.
A rastreabilidade é muito demandada, o uso correto de herbicidas e o devido descarte de recipientes
são controlados. Os exportadores estão sujeitos a
fiscalizações sem aviso de autoridades sanitárias
internacionais. É um processo complexo que as empresas brasileiras se submetem.
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No âmbito social, o respeito às leis trabalhistas é
exigido e acompanhado, com fiscalização sobre o
trabalho escravo, principalmente. As empresas precisam estar regularizadas fiscalmente e obtêm certificados emitidos pela União Europeia, um dos importadores mais exigentes.
A medida ajuda consideravelmente para coibir o desmatamento, mas também faz com que a União Europeia se autorregule para que beneficie as empresas
que adotam boas práticas, como a maioria das empresas brasileiras. O ideal seria que todos os países
adotassem essa prática.
Ecio Costa, Economista, Professor de Economia da
UFPE e Consultor de Empresas

SUCESSO OLÍMPICO: FATORES QUE
DETERMINAM O NÚMERO DE
MEDALHAS DE UM PAÍS
por Ighor Branco
A Olimpíada de Tóquio foi marcada
pela Covid-19, com direito a adiamento, superação, protestos e com o melhor desempenho brasileiro da história. De imediato, apesar dos percalços e o desafio da pandemia, o
saldo parece e é positivo, sobretudo para nós,
brasileiros.
No entanto, é válido questionar:
Poderia ser melhor? Digo, o Brasil um dia
competirá entre Estados Unidos, China e Rússia no quadro de medalhas? Por que, apesar
de tudo, esses países sempre estão à frente?
Certamente, a primeira resposta que vem à
mente diz respeito ao massivo investimento
financeiro de alguns países no esporte. O que
é verdadeiro, porém, incompleto.
A maioria dos estudos em relação ao
desempenho olímpico dos países apontam o
PIB ou PIB per capita como os melhores previsores de sucesso.
Não é para menos, uma vez que bons
indicadores econômicos são um sinal de alto
desenvolvimento, o que leva à existência de
melhores instalações para treinamento, treinadores mais preparados etc.
O Brasil, por sua vez, vem avançando
nisso e possui robustos programas de apoio
aos desportistas, como o Bolsa Atleta, gerido
pelo Ministério da Cidadania e o PAAR (Programa Atletas de Alto Rendimento) encabeçado pelas Forças Armadas, em conjunto com
o Ministério da Defesa. Então, quais outros
fatores explicam tamanha disparidade?
No esporte brasileiro, em geral, não
há uma produção em massa de atletas de
alto rendimento. Na maioria dos casos, alguns atletas de destaque internacional recebem, proporcionalmente, mais incentivos
para continuar competindo.

Assim, é possível
entender um dos porquês
os Estados Unidos serem
tão bem representados na
maioria das modalidades,
enquanto o Brasil só obtém
destaque em algumas. Por aqui,
a ênfase é dada aos chamados
atletas de exceção.
Somado a isso, os jogos
olímpicos possuem uma dimensão
política. Assim, é de interesse das
principais potências mundiais
demonstrar força por meio do
ranking de medalhas.
Portanto, o sucesso olímpico é um
produto de diversos fatores. Não é possível,
através de uma única condição, determinar o
número de medalhas que serão conquistadas
por um país.
As potências olímpicas, como os
Estados Unidos, China e Rússia, são o que
são porque agregam inúmeras condições favoráveis.
Ao Brasil, que se configura como um
país emergente nos jogos, cabe repensar para
além do investimento financeiro, o papel de
uma cultura olímpica de massa, uma maior
diversificação esportiva nas escolas e o espaço de outras modalidades, além do futebol,
na mídia.
O objetivo é de que o país forme, de
maneira consistente, cada vez mais medalhistas como Rayssa Leal, Rebeca Andrade,
Ítalo Ferreira, e supere o paradigma de ser
uma nação dos atletas de exceção.
Ighor Branco, acadêmico de Ciência Política
da UFPE.
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O RETORNO DO TALIBÃ, A QUEBRA DAS
LIBERDADES E UM PAÍS FRAGILIZADO
A fuga da população do Afeganistão gerou o fechamento de parte do comércio, a diminuição da
demanda e o empobrecimento do país. a saída do país para os afegãos está bloqueada.

por Ighor Branco
Com a retirada das tropas americanas do
Afeganistão, o Talibã voltou ao poder após 20 anos.
No período passado, o grupo fundamentalista impôs sua visão restritiva da Sharia, uma lei islã; desarmou a população, perseguiu infiéis, assassinou opositores, limitou a liberdade das mulheres e
abrigou grupos terroristas.
A expectativa mundial, desde o episódio de
superlotação nos aeroportos afegãos na tentativa
de fuga do país, era de que tais práticas se repetissem no novo governo. Após quase dois meses
de regime, algumas expectativas foram cumpridas,
com menor intensidade do que o esperado e outras
não. Mas, afinal, qual é a situação geral do novo regime Talibã no Afeganistão?
Segundo registros da imprensa internacional, autorizados pelo Ministério da Informação
Talibã, que regula o que pode ou não ser noticiado,
a situação do Afeganistão, em comparação com
o que se esperava, é relativamente estável. O país
está socialmente e economicamente fragilizado,
tendo como uma das relações a fuga da população
local que gerou o fechamento de parte do comércio,
a diminuição da demanda e o empobrecimento do
país.
Por exemplo, o trânsito da cidade, sempre propenso a grandes engarrafamentos, circula
com mais fluidez, devido ao êxodo e a retirada das
tropas.
O desemprego é latente e grupos refugiados se acumulam nos espaços públicos. O governo,
por sua vez, admite que o cenário é negativo, mas
argumenta que faz parte da transição de poder e
até busca ajuda humanitária na sociedade internacional.
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No momento, as tensões políticas mais
acentuadas estão no entorno dos protestos das
mulheres afegãs que reivindicam seus direitos.
O Talibã tem adotado uma posição tênue entre
reprimir as manifestações, com a perseguição
da imprensa que faz a cobertura, até com casos
de espancamento, ao passo que atua de maneira cautelosa na coibição dos eventos temendo
represália internacional.
Nesse sentido, a opinião pública local
está dividida: parte da população não aceita a quebra das liberdades individuais e culpa
o grupo pela fragilidade econômica e social,
no entanto, por outro lado, alguns falam que o
novo regime reestabeleceu a segurança no país
e serviu para expulsar estrangeiros de terras
mulçumanas.
Atualmente, a saída do país para os
afegãos está bloqueada. Mas, sob crivo Talibã,
é permitida a entrada de estrangeiros.
vEm resumo, o mundo ainda assiste
atônito ao início de um novo governo Talibã que
não é tão agressivo como se imaginava, mas
que, na prática, fere e cerceia profundamente a
liberdade de uma população já carente.

Ighor Branco é acadêmico de Ciência Política
da UFPE.

NINGUÉM NO MUNDO QUER SABER O QUE SE
PASSA EM CUBA
por Paulo Gouvêa da Costa
Como bem observou Fernando Schuller em
artigo na revista Veja, ninguém no mundo está dando
bola para o que acontece ou deixa de acontecer em
Cuba. Nas ruas de Havana e mais algumas cidades,
grupos surpreendentemente numerosos de cubanos
estão reclamando comida, vacinas e liberdade. Isso
é inédito. O povo lá vem mantendo a cabeça baixa
desde sempre: primeiro por achar que o regime comunista implantado por Fidel não poderia ser pior
que a ditadura corrupta que o antecedeu, depois por
conformismo, e mais adiante por medo da força repressora da ditadura vingativa em que se converteu
o regime. As exceções à regra da passividade foram manifestações isoladas de alguns escritores,
blogueiros e exilados. Em todas essas ocasiões o
mundo fez que não ouviu. Cuba passou a ser entendida como uma “ditadura consentida” – tolerada e
ignorada. Deixa a família Castro cuidar daquela ilha.
Agora houve mais barulho. Mas, nem a Alta-Comissária dos Direitos Humanos da ONU está
preocupada com os protestos cubanos. E olha que
ela é Michelle Bachelett, a socialista que presidiu
o Chile. Aqui no Brasil só quem está atento ao que
acontece lá é o PT e seu chefe Lula da Silva. Sua
atenção, todavia, não é para se solidarizar com os
cubanos, mas para apoiar o regime que os escraviza.

O sistema econômico lá na ilha é o comunismo e, como todos os outros do mesmo gênero, é
um retumbante fracasso. A China, neste particular
aspecto, é uma exceção porque, embora mantendo o
totalitarismo próprio do sistema ideológico, adotou
uma forma de economia muito próxima do capitalismo.
Acredito que no Brasil a adesão ao estatismo
e ao burocratismo dos comunistas é insignificante.
Mas, ao totalitarismo, nossa rejeição já não é tão
grande assim. Ondas de um populismo demagógico às vezes deságuam nas areias de uma ditadura.
Em Cuba o povo ainda não está pedindo capitalismo.
Por enquanto, a pauta das manifestações é reduzida a pão, vacina e um tiquinho de liberdade – talvez
apenas o suficiente para preparar o dia em que
poderão decidir alguma coisa, ainda que pequena,
do seu destino.

Paulo Gouvêa da Costa é Mestre em Direito do
Estado pela USP, Mestre em Política Pública Internacional (MIPP) pela Universidade Johns Hopkins,
Ex-Deputado Federal; Ex-Presidente DEM-SC, atual
Suplente de Senador. Diretor do Ilec.
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