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“O Brasil é muito maior do que Bolsonaro”
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05/06/2020, Revista Isto É
O jurista Celso Lafer, 78 anos, foi um personagem de destaque em vários momentos da história
brasileira.
Coube a ele, por exemplo, organizar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Eco-92. Além disso, ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores por duas
vezes, nos governos de Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso. Escritor profícuo e membro
da Academia Brasileira de Letras (ABL), Lafer sempre esteve alinhado com a democracia e com os
direitos humanos. Neste momento, portanto, ele tem muito com que se preocupar. Tanto que foi um
dos signatários do manifesto Basta!, lançado no dia 31 de maio contra os persistentes ataques do
presidente Jair Bolsonaro às instituições democráticas. Mais de 600 advogados assinaram o
documento, que denuncia a ofensiva do presidente contra os outros poderes da República. Para Lafer,
o governo Bolsonaro substituiu a lógica da cooperação pela do confronto, tanto no plano interno como
nas relações internacionais, e está fazendo o País perder credibilidade. “Vivemos um momento de
exacerbação dos ódios e o governo dá uma contribuição significativa para isso”, disse à ISTOÉ.
O senhor é um dos signatários do manifesto Basta!, contra os ataques sucessivos de Bolsonaro à
democracia. Qual é o objetivo desse manifesto?
Nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento politicamente tenso e difícil, que está ligado à crise
política, que se soma aos problemas econômicos e ao desafio da pandemia. Temos uma crise de saúde
imensa, uma crise econômica muito respeitável e uma crise política que se soma às outras duas. É um
problema triplo. E ela tem se colocado também em termos de debate e discussão muito acirrada por
parte do Executivo sobre o papel dos demais poderes do Brasil, entre os quais o Supremo Tribunal
Federal (STF) e o Congresso. Acho que para voltar ao tema básico da divisão dos poderes deve haver aí
um respeito aos parâmetros que a Constituição estabelece. E a Constituição de 88, que é fruto da
redemocratização, colocou como um de seus valores fundamentais a vida democrática e o pluralismo
de ideias e opiniões, além do papel próprio das instituições nesta dinâmica.
O senhor acha que a democracia está ameaçada?
Acho que as instituições são fortes e que você tem uma sociedade civil que está se manifestando com
muita clareza, como se manifestou na semana passada em diversos documentos e declarações de
múltipla abrangência, inclusive com o manifesto Basta!, e de pessoas de diversas linhas e de diversas
orientações que sentiram importante manter esse terreno comum, onde pode haver concordância e
discordância, mas onde é necessário que haja respeito e civilidade.
O problema é que o ódio está dominando as relações políticas. Como evitar isso?
Nós estamos vivendo um momento de exacerbação dos ódios e para isso o governo dá uma
contribuição muito significativa, pelo espírito que alimenta as facções que o apoiam e, inclusive, pela
maneira de sustentá-lo por via das fake news. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, em um dos seus
primeiros livros, a Meditações do Quixote, diz que o ódio é um sentimento que conduz à aniquilação
dos valores, promove a falta de conexão entre as pessoas e, ao fabricar essa falta de conexão, isola e
desliga, pulveriza e corrói o papel dos indivíduos. O ódio tem um efeito deletério que corrompe e avilta
o espaço público.
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Há um crescimento do preconceito e da intolerância?
Um dos objetivos da República, entre outros, é o de promover o bem de todos sem discriminação de
qualquer espécie. E sem preconceitos, que é a ideia da tolerância. Busca-se construir uma sociedade
livre, justa e solidária. Norberto Bobbio dizia que uma das virtudes da democracia é contar cabeças e
não cortar cabeças. E o que justamente esses escritos e mensagens de ódio dos grupos radicais
almejam é fechar o espaço para o pluralismo de ideias, de opiniões e valores que são característicos da
sociedade brasileira. Não creio que uma sociedade abrangente como a nossa deva se abrir para a
obscuridade dos ódios públicos no qual o ressentimento desempenha um grande papel. A Hannah
Arendt discute isso quando analisa o caso Dreyfus e o Rui Barbosa também trata desse tema dos
espasmos de ódio. Machado de Assis diz, com razão, que não haverá pior coisa que mesclar o ódio às
opiniões. Creio que, neste momento, a intolerância dos radicais torna difícil a gestão de um país
complexo como o nosso. O que serviu para o presidente ganhar a eleição, que foi, justamente, o
confronto, não serve para administrar o País. E os grupos de ódio representam uma maneira de minar
as instituições e a democracia.
O senhor percebe um esforço do governo de fazer uma mudança cultural, de abolir a cordialidade e
a solidariedade da nossa cultura?
Em princípio, a cultura une, diz Bobbio, e a política divide. O que o governo está fazendo no âmbito da
cultura é uma política voltada para dividir, separar e isolar e acho que isso vai contra o espírito da
Constituição e vai contra a criatividade que sempre caracterizou a cultura brasileira. Ou seja, eles estão
remando contra a maré de uma realidade sociocultural cuja importância me parece indiscutível. Você
não consegue fazer uma política de estímulo cultural contestando todos os atores culturais.
Fala-se no combate ao marxismo cultural. O governo diz que há uma visão esquerdista que se impõe
na cultura. Como o senhor vê isso?
Vejo como uma visão distorcida do que é a cultura brasileira nas suas múltiplas dimensões. Claro que é
uma cultura que tem várias vertentes e tem também uma vertente de sensibilidade de esquerda, mas
você não mudará isso com afirmações e colocações como essas que caracterizam o gabinete de ódio e
os seguidores do Olavo de Carvalho. Você precisa ter um elemento de persuasão, de convencimento,
você precisa ter uma capacidade de abrangência. Se quisermos mudar a cultura ou influir sobre a
cultura, é necessária certa abrangência para atingir uma sociedade com 200 e tantos milhões de
pessoas com muitos desníveis. Não é por uma ação de força que você vai conseguir isso.
Como o senhor vê a posição das Forças Armadas neste momento?
A Constituição conferiu um papel constitucional às Forças Armadas de preservação das instituições.
Acho que no correr da nossa história, elas tiveram oscilações, mas as Forças Armadas, como um todo,
consideraram importante a redemocratização e creio que houve uma valorização do seu papel social e
político. As Forças Armadas têm muitas virtudes, como a noção de responsabilidade, de missão e de
patriotismo e acredito que isso não faltará na preservação da democracia.
Em que medida a reunião ministerial que levou à demissão do ex-ministro Sérgio Moro é reveladora
do funcionamento caótico desse governo?
A reunião acabou iluminando as características do processo decisório do governo e revelou uma total
falta de governança. Hoje em dia há muita preocupação com a governança. Gestão de riscos, por
exemplo, é uma preocupação que qualquer um que exerça uma função pública ou privada deve ter.
Pois essa reunião ministerial revelou pouca preocupação com os riscos do que foi dito, seja em matéria
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de meio ambiente, em matéria de educação, de direitos humanos, de investimentos, ou do
relacionamento do País com outros países.
Era uma reunião que deveria tratar de pandemia
E não se tratou do assunto. Mostra uma falta de foco. Um dos grandes problemas do país é,
indiscutivelmente, a pandemia e as políticas públicas de saúde. Mas o assunto não mereceu atenção
na reunião ministerial.
Há uma aversão do governo às questões técnico-científicas, uma recusa a tomar decisões baseadas
na ciência. O que isso revela?
No mundo contemporâneo, onde a inovação científica e tecnológica afeta de maneira tão dramática a
vida de todos não é possível você ignorar o conhecimento no processo de gestão. Isso envolve tudo.
Envolve desde temas como saúde e passa evidentemente pelos problemas do meio ambiente e da
economia. Reduzir as coisas ao achismo ou ao negacionismo é levar o país para a deriva. A agricultura
brasileira, por exemplo, que tem um papel tão significativo na vida econômica do País, foi fruto da
capacidade empreendedora, mas, ao mesmo tempo, da incorporação da ciência e da tecnologia na
área produtiva. Não foi o desmatamento, mas a Embrapa que deu ao agronegócio brasileiro as suas
vantagens comparativas. E isso está sendo dilapidado. Estamos perdendo crescentemente nossa
credibilidade.
O presidente deveria estar estabelecendo um plano de ação conjunta, mas perde tempo numa briga
sem fim com os governadores. Aonde isso vai levar?
O Brasil é uma federação, não é um estado unitário. E os estados e os municípios têm competências
próprias e competências que são concorrentes. Cabe ao governo buscar uma ação coordenada para
atingir objetivos e fins comuns. Mas não é isso que acontece. O governador Montoro, que era uma
figura muito interessante, gostava de fazer uma citação do filósofo Teilhard de Chardin, que dizia que é
pela elevação que se chega à convergência. O que caracteriza o atual governo não é a elevação, mas é
justamente o oposto, é o rebaixamento, que leva à divergência.
Há uma proliferação de movimentos em defesa da democracia se formando no País. A sociedade
brasileira será capaz de conter os desmandos do governo?
Como diz Hannan Arendt, o poder surge do agir conjunto. E as manifestações da sociedade mostram
que está havendo um agir conjunto de uma parcela majoritária da cidadania brasileira. A sociedade
tem poder de conter o arbítrio ou o potencial do arbítrio.
O senhor crê que o resultado dessa luta será virtuoso?
É um ciclo de contenção da ameaça à democracia e de qualquer ameaça de poder arbitrário fora
daquilo que são as competências estabelecidas pela Constituição. O Bolsonaro quer medir o Brasil com
a própria régua, mas a régua dele é pequena para o tamanho do País. O Brasil é muito maior do que o
Bolsonaro.
Como o senhor vê a diplomacia do governo Bolsonaro?
Tenho sido muito crítico com a diplomacia nesse governo. É uma diplomacia que não atende os
interesses nacionais. Sempre considero que a política externa é uma política pública. E ela tem como
objetivo traduzir necessidades internas em possibilidades externas, o que envolve uma análise daquilo
que é importante para o País e da possibilidade de obter espaços no plano internacional. Aqui existe
uma tradição diplomática importante. A diplomacia teve um papel na construção do País e o livro do
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Rubens Ricupero (“A Diplomacia na Construção do Brasil”) mostra isso com muita clareza. Devemos à
diplomacia a construção de um país como o nosso em paz com seus dez vizinhos.
E onde ela está falhando agora?
Acho que esta tradição diplomática brasileira está mais ou menos consolidada nos princípios que
regem as relações internacionais no país. E um desses princípios é a cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade. Mas o governo Bolsonaro tem sustentado uma diplomacia de confronto e
de combate. É uma expressão no plano externo na maneira de atuar e operar do presidente, que é
voltada para o conflito e para confronto. Não sei se esse confronto atende a nossa necessidade. Ele
cria dificuldades para nossa inserção no mundo e cria conflitos desnecessários com parceiros
importantes para o Brasil, como a Argentina, a França, a Alemanha e, evidentemente, a China.
Qual é a nossa opção?
O Brasil sempre teve um papel criativo e construtivo no âmbito da nossa região e está afastado da
possibilidade de exercê-lo. Para nós cabe buscar com nossos vizinhos uma aproximação e transformar
nossas fronteiras em fronteiras de cooperação e não de separação. Mas nós estamos nos
confrontando com uma situação de isolamento. Basta ver que até mesmo no caso dessa pandemia não
estamos sendo vistos como um país que lida com a doença de maneira construtiva e positiva. O Brasil
é um país de escala continental, não é uma grande potência, mas tem um papel construtivo, que pode
ser exercido na ordem mundial e atender nossos interesses. É o que se chama de “soft power” da
nossa dimensão internacional. Estamos dilapidando esse componente de credibilidade.
Isso se percebe no debate sobre o meio ambiente.
É um exemplo óbvio. O Brasil desempenhou desde a Rio-92 um papel importante na área do meio
ambiente e na área da sustentabilidade, clima, biodiversidade e na compreensão de que o meio
ambiente não é uma externalidade, mas uma coisa a ser incorporada nos processos decisórios das
políticas públicas e privadas. Além do mais nos confrontamos com a questão da mudança climática,
um tema de natureza global que afeta a tudo e a todos. Por essa razão na área de investimento e nas
questões de natureza econômica ter um reconhecimento da importância do meio ambiente é
fundamental.
Quais as consequências dessa perda de credibilidade?
No mundo que virá depois dessa grande pandemia, que terá alterações, sejam construtivas ou
destrutivas, nossa posição estará profundamente enfraquecida pelos erros de visão e de orientação da
diplomacia no governo Bolsonaro.
O Brasil está assumindo uma posição submissa aos interesses dos Estados Unidos? E a relação com a
China?
Não nos cabe comprar a agenda de outros países. O que nos cabe é cuidar da nossa própria agenda. E
devemos manter uma sábia equidistância dessa grande tensão internacional e aproveitar a capacidade
de diálogo que temos com os Estados Unidos e com a China. Não se trata de fechar caminhos, mas de
abrir portas. Obviamente há mudanças nas placas tectônicas políticas e econômicas da ordem mundial.
E os Estados Unidos e o Trump identificam a China como seu grande rival estratégico. Não é um tema
nosso. O que devemos fazer é manter um diálogo aberto. Os americanos falam em “american first”,
mas, para nós, o Brasil deve ficar sempre em primeiro lugar.
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Este artigo foi publicado originalmente em https://istoe.com.br/o-brasil-e-muito-maior-do-quebolsonaro/.
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