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Resumo: O modo como os estudantes percebem a vida política institucional no país é 
discutido a partir de um levantamento realizado com 120 estudantes que cursam o ensino 
médio numa escola pública do estado do Paraná.  O objetivo dessa reflexão é mapear as 
expectativas dos mesmos em relação às possibilidades de avanços democráticos e de 
melhoramentos da vida social brasileira como um todo tendo em vista a forma como se tem 
processado a denominada transição democrática a partir de 1985. A análise das falas dos 
estudantes mostra que as expectativas destes jovens, no que se refere à vida política do país, 
inscrevem-se na forma como a política institucional vem sendo processada nos últimos anos. 
Essa pesquisa detectou que os estudantes parecem descrer da possibilidade de fortalecimento 
de um espaço público por onde pudessem ser confrontados os diversos interesses e demandas 
sociais. Detectou também que uma parte expressiva dos alunos insiste que o fundamento da 
política institucional deveria ser a busca de melhorias sociais para a coletividade nacional. 
Conclui-se que esse dado é extremamente positivo, uma vez que revela que os estudantes 
pesquisados, de forma ainda muito preliminar, estão recriminando as desigualdades e as 
exclusões sociais. Todavia, há ainda um longo caminho a ser percorrido para que esses jovens 
deixem de enxergar a vida política como ações isoladas e passem a enxergar a mesma como 
um lócus de realização dos interesses coletivos.    
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 Introdução 

Em outubro de 2005 realizou-se, como atividade de sala de aula, um 

levantamento, com quatro turmas do terceiro ano do ensino médio de um colégio público do 

estado do Paraná, para avaliar as percepções dos alunos em relação à política brasileira1. 

Solicitou-se a 120 estudantes – situados numa faixa etária entre 16 e 18 anos - que 

expressassem, por escrito, como percebiam a política brasileira naquele momento2. O objetivo 

do referido mapeamento foi levantar dados acerca do modo como os jovens entendem a vida 

política, as ações políticas institucionais e as possibilidades de democracia em meio à 

exacerbação de uma crise que se tem desenrolado ao longo do ano de 2005 a partir de 
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1 Esse levantamento foi realizado pela professora Angélica Lyra de Araújo.  
2 Naquele momento, ou seja, segundo semestre de 2005, estava em curso uma crise política derivada do 
escândalo do “mensalão” (recebimento de propinas por parte dos deputados para facilitar a aprovação dos 
projetos do Executivo no Congresso Nacional).  
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denúncias de corrupção moral, material e política de diversos integrantes de vários partidos, 

tais como: PT, PMDB, PTB, PP, PSDB, PL e PFL.  

Detectou-se que, mesmo estando o país em meio a uma crise política de 

grande vulto, os alunos pesquisados apresentam uma expectativa razoavelmente positiva no 

que diz respeito às possibilidades da ação política institucional contribuir para que ocorra uma 

reconfiguração da vida social como um todo. Eles tomam o espaço político institucional como 

dotado de possibilidades de constituição de uma sociedade mais igualitária e mais 

democrática, mas reconhecem quê, no país, as ações políticas dirigentes nunca foram 

encaminhadas nesse sentido.  

Inúmeros alunos sentem-se desapontados, mas eles, na sua maioria, 

analisam as condições produtoras da crise política do ano de 2005 como superáveis. Serão 

vários os problemas que nortearão este artigo. Num momento de crise exacerbada, pergunta-

se: Que tipo de percepção esses estudantes têm acerca da ação política institucional? No que 

tange a construção da democracia, de quais significados esta última aparece dotada? O 

reconhecimento acerca da importância dessas instâncias decisórias institucionais indica ou 

não uma disposição, deles, de agir no âmbito da sociedade civil para produzir melhoramentos 

no processo de constituição da democracia representativa brasileira?  Ao atribuir importância 

às instituições e às elites políticas, eles eximem-se ou não da responsabilidade de construção 

de um agir voltado para o fortalecimento da sociedade civil?    

 
1) Mapeando os elementos levantados pela pesquisa entre os estudantes acerca da 
política e de sua importância 

  

Dos 120 estudantes pesquisados, verifica-se que quase a totalidade deles 

destaca quê, mesmo estando significativamente decepcionados, com uma parte expressiva dos 

parlamentares, a atividade política institucional é de grande importância, já que esta pode 

contribuir para a produção de melhoramentos sociais. Eles não vêem as ações políticas como 

dotadas de nulidade e dizem esperar um futuro melhor e mais adequado às necessidades do 

país.  

Há várias questões que aparecem em todos esses depoimentos. Uma delas é 

a existência de uma qualificação positiva tanto da política institucional, quanto da atividade 

política, em geral. Nos depoimentos, os alunos pesquisados enfatizam os problemas atinentes 

ao modo de parte expressiva dos políticos se portarem em relação às instituições, às leis, aos 

deveres, ao dinheiro público e aos votantes. Todavia, eles não concebem a ação política 

institucionalizada como dotada de natureza, por si só, portadora dessas atitudes desabonadoras 
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dos interesses públicos. Há sinais, em suas falas, de que a disponibilidade para um agir que 

atropela direitos e deveres é algo que pode ser desmantelada através de uma crescente 

politização da escolha de nossos representantes.  

A democracia representativa não foi apontada, por eles, como negadora dos 

interesses coletivos. Ela se tornou desse modo, no Brasil, em razão de uma forma específica 

de processamento da vida social e política, mas há, em seus entendimentos, possibilidades de 

reversão desse formato destrutivo que a representação adquiriu no país.  No entanto, eles têm 

dificuldades de indicar caminhos que levem a um processo de representação capaz de 

responder mais eficientemente às necessidades da nação. Eles parecem ter dúvidas sobre a 

viabilidade de desenvolvimento, na sociedade civil, de mecanismos de balizamentos das ações 

daqueles que os representam.  

Os estudantes fazem, também, uma forte associação entre a ação política 

institucional e a construção de caminhos por onde deve fluir a defesa de direitos e da 

cidadania. Suas falas revelam, no entanto, uma percepção que toma a existência de direitos 

como a própria efetivação da cidadania. Na maioria dos casos – tanto em discussões e debates 

públicos nos períodos eleitorais quanto em materiais didáticos, – é transmitida a eles uma 

visão formal da cidadania. Nessa perspectiva, o cidadão é aquele que tem os direitos 

formalizados e os deveres cumpridos.  É compreensível, então, que eles não façam a distinção 

entre o indivíduo de jure e o indivíduo de facto, conforme discute Zygmunt Bauman em suas 

obras (2001; 2000; 1998; 2003; 2003a).   

Esta distinção significa, exatamente, o quê? Significa que entre a 

formalização do direito que torna possível a existência do indivíduo de jure, ou seja, aquele 

que tem seus direitos reconhecidos através das leis vigentes, e o indivíduo de facto, existe um 

fosso. Bauman afirma que o indivíduo de facto é aquele que possui realmente e não 

ilusoriamente o controle da sua vida, portanto, de seus direitos.  

Transparece nas argumentações dos estudantes que eles possuem uma 

grande dificuldade de visualizar como é que se daria essa passagem da condição de possuidor 

de direitos formalizados pela constituição de 1988 para a condição de cidadão de facto. Esse é 

o nó que aparece embutido em suas reflexões sobre a política, hoje. Eles intuem que somente 

colocando o bem-estar coletivo à frente do bem-estar individual é que podem os dirigentes 

colocar as próprias ações políticas nos trilhos da democracia e do Estado de direito. Mas, 

como fazer isso? É a pergunta a que eles não conseguem responder. Ou tentam responder 

parcialmente quando consideram que nos momentos em que a população for chamada às 

urnas ela deve agir consciente de seus direitos e de seus deveres. Escolher um bom candidato, 
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ser responsável nessa escolha, buscando representantes voltados para os interesses nacionais e 

coletivos, é apontado como a maneira mais indicada para tornar possível essa passagem do 

indivíduo de jure para o indivíduo de facto. 

As falas dos alunos pesquisados demonstram que eles vivenciam e 

externalizam uma situação de enfraquecimento do sentimento de pertencimento a um dado 

grupo social capaz de acomodar os interesses e as demandas comuns. Tanto que eles não 

visualizam saídas coletivas para o mal-estar instaurado na vida política brasileira atual. É 

como se fosse possível suplantar as dificuldades instauradas com a crise política hoje através 

de ações individuais. Ou melhor, é como se bastasse o agir individual – escolhendo bem os 

representantes, não virando às costas às instituições, não se furtando aos deveres - nos 

períodos eleitorais para alcançar o cumprimento de direitos sociais e políticos já consagrados 

pela própria constituição.  

Se é, conforme afirma Bauman, a condição de cidadania que possibilita a 

passagem do indivíduo de jure para o indivíduo de facto, fica, então, evidenciado que a 

política fundada na cidadania não pode ficar restrita ao cumprimento individual de direitos e 

de deveres. O agir socialmente para construir uma cidadania fundada na busca dos interesses 

coletivos tem de estar assentado na construção de um espaço público por onde flua o 

fortalecimento de ações contínuas e voltadas para o estabelecimento do espírito público, do 

sentimento de pertencimento político a um grupo e a uma classe que estejam procurando 

formas de solucionar os problemas que aflingem a vida da maioria.  

Isso demonstra que não é possível criar a condição de cidadania de facto 

senão através de ações políticas cotidianas que sejam capazes de renovar diariamente os 

interesses coletivos. Agir no âmbito de movimentos sociais, de agremiações partidárias, 

profissionais, estudantis, etc., é que pode levar os indivíduos a se transformarem em cidadãos. 

Participar por meio do voto é, evidentemente, muito pouco para a tarefa descomunal de mudar 

a face da política brasileira hoje, a qual está assentada no fato de que, conforme afirmava 

Raymundo Faoro (1989), os governantes governam para alguns, excluindo sempre a maioria 

da população.  

Os estudantes pesquisados deixam transparecer que reconhecem a existência 

de uma enorme distância entre os interesses privados dos políticos e os interesses coletivos da 

nação, mas não vêem como é possível desencadear modos de agir coletivos que ultrapassem o 

ato de votar. Encontra-se fortemente arraigada nas falas deles uma perspectiva positiva acerca 

da importância da política institucional para a condução da nação, porém, esse olhar é 

combinado com uma convicção de que eles são somente telespectadores da política. Essa 
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percepção, é, talvez, o exemplo mais evidente de um modo de valorização da política 

institucional combinado com um distanciamento efetivo do processo político. Evidencia-se, 

em depoimentos desta natureza que há uma nova roupagem daquilo que Sérgio Buarque de 

Holanda denominou de figurantes mudos. Ou seja, ele dizia que a existência dos figurantes 

mudos era produto de um “abismo entre as elites dirigentes e a massa. Esse processo leva à 

eternização de um dado sistema de domínio que impede o surgimento de novos caminhos, ou 

seja, novas formas sociais não-excludentes” (REZENDE, 1996; HOLANDA, 1987; 1976).  

Nas falas dos jovens estudantes, a maioria da população aparece como 

figurantes no cenário político brasileiro. Tanto que os votantes devem agir como 

telespectadores. Porém, é possível dizer que há uma nova roupagem, porque ao invés de 

figurantes mudos, eles reivindicam que os figurantes tenham voz. Mas em qual espaço? No 

espaço político definido pelos processos eleitorais, essencialmente, mas não só, já que eles 

entendem que se deve estabelecer, também, uma espécie de fiscalização quase que abstrata 

das ações dos governantes e dos políticos de modo geral. 

 

2) Os estudantes e a dificuldade de vislumbrar modos de ação coletiva: dado essencial 
que veio à tona como resultado da pesquisa 
 

A sensação que os estudantes demonstram de que eles são somente 

telespectadores da política não é algo que está presente somente nas falas destes meninos e 

meninas que participaram desse levantamento preliminar. Tal sensação não se restringe 

também à realidade social brasileira somente. Recentemente o crítico literário italiano, 

Alfonso Berardinelli, deu uma entrevista sobre o seu livro No país dos brinquedos: a política 

vista por quem não a faz, na qual ele afirma que esse título é “uma alusão ao fato de que a 

chamada ‘participação política’, mesmo nos países mais democráticos, é uma ilusão (...). 

Muitos jornais engajados (...) difundem a idéia de que nós, cidadãos, estamos muito próximos 

do poder e podemos mudar muitas coisas com a nossa participação. Mas participar é difícil, os 

filtros são muitos, nunca se chega às decisões verdadeiras, que ficam nas mãos dos partidos, 

de seus grupos dirigentes, enfim, dos políticos que realmente ‘fazem’política por profissão. 

Todos os outros são espectadores, comentadores daquilo que não fazem. Exatamente como os 

intelectuais” (BERARDINELLI, 2005, p.9). 

Se em países com histórico de participação maior do que o Brasil, essa 

percepção da política como algo distante e inalcançável está presente, é plenamente 

compreensível que em nações como o Brasil seja ainda mais forte e arraigado esse sentimento 
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de distanciamento, quase que intransponível, entre a vida cotidiana e a vida política 

institucional. Os alunos pesquisados parecem perceber que é possível de alguma maneira 

vencer essa distância, mas parecem perdidos em relação aos caminhos que poderiam ser 

abertos nesse sentido, o que é plenamente compreensível se forem consideradas, na sociedade 

brasileira, as dificuldades de construção de espaços públicos por onde fluam os interesses 

coletivos.  

Há um desnorteio gerado socialmente por um processo político quê, no 

decorrer da década de 1980 e 1990, parece ter-se frutificado através do apagamento dos 

rastros deixados pelos movimentos desencadeados no interior da sociedade civil. É 

compreensível que esta geração aponte, quase sempre, que as saídas, para os problemas 

vividos pelo país, estão mesmo nas mãos dos próprios políticos. Senão de todos, pelo menos 

de alguns. E, portanto, o único meio de participação política é através do voto e de uma 

escolha que vá sendo cada vez mais certeira.  

São pouquíssimos os jovens pesquisados que afirmam que a política é uma 

forma de poder que deveria estar nas mãos daqueles segmentos que formam o espaço público; 

a maioria absoluta considera que os reais detentores do poder são os políticos profissionais e 

não os setores organizados da sociedade civil. Isto possibilita compreender porque eles 

insistem que o único caminho para a participação é através do voto. Colocar o político certo 

nos cargos que têm a incumbência de administrar o país, o estado, o município é o que resta 

aos eleitores.  

Uma vez no cargo, ele é dono absoluto de seu mandato. A maioria deles 

insiste que há uma cisão absoluta entre a condição de pleiteante ao cargo e a condição de 

eleito. Uma vez consumada a posse à frente dos poderes Executivo e/ou Legislativo, os 

políticos passam a fazer parte de um sistema de poder (conjunto de procedimentos que 

amalgamam um determinado modo de ação, conforme afirma Raymundo Faoro [1989]) que 

automaticamente exclui os cidadãos. Essa noção de que a vida política brasileira está 

assentada essencialmente na exclusão é percebida em inúmeras falas dos garotos e garotas 

pesquisadas.  

O que os depoimentos dos alunos evidenciam? Seguindo os ensinamentos 

de Raymundo Faoro, pode-se dizer que suas indagações deixam claro que eles percebem a 

política como uma atividade fundada no arbítrio de uma autocracia. Isto porque os políticos 

eleitos têm convertido, ao longo das últimas décadas, os seus eleitores em uma pura e simples 

maioria numérica, esvaziada de cidadania (FAORO, 1990, p.23). É isto, certamente, que 

respalda a compreensão dos estudantes de que o poder não está no povo, nos eleitores, mas 
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sim nos próprios políticos. Os descalabros políticos e administrativos praticados, 

incessantemente, pelos dirigentes levam os jovens a concluir que os políticos são, de fato, “os 

donos do poder”. Tais condições indicam que a precarização cotidiana da democracia e da 

cidadania está na base da compreensão destes jovens sobre as atitudes e os procedimentos do 

sistema de poder vigente.  

Em várias passagens de seus depoimentos eles deixam transparecer que não 

vêem qualquer forma de balizar as ações do grupo de poder. O único modo de ação 

vislumbrado é aquele restrito ao momento da eleição. Ou seja, barrando determinados 

candidatos; o que deve ser feito através de um voto mais consciente e mais engajado. Todavia, 

uma vez eleito, não há mais nada a fazer. Essa interpretação está muito presente entre os 

jovens pesquisados.  Em vista de que elementos pode-se fazer uma leitura desse tipo de 

entendimento, expresso por eles, acerca da política brasileira?  

Muitas ações (descalabro político-administrativo, corrupção moral, material 

e política, acertos, negociatas, leniências, arranjos políticos assentados em meros interesses 

pessoais, fragilização dos partidos e das instituições) desencadeadas pelos dirigentes no 

decorrer das duas últimas décadas – a referência aos últimos 20 anos deve-se ao fato de que os 

estudantes pesquisados têm hoje entre 16 e 18 anos - criaram e recriaram mecanismos 

destruidores de uma vida política, de fato, democrática. Para exemplificar, pode-se dizer que 

transparece em vários de seus depoimentos que a vida política é criada e alimentada pela 

mídia, essencialmente. A prevalência, no país, de uma condição antidemocrática evidencia-se 

na dificuldade que os estudantes pesquisados têm de visualizar um processo político no qual 

os votantes pudessem se organizar, no âmbito da sociedade civil, para tentar balizar a ação 

dos políticos, por exemplo.  

Se a transição política tivesse gerado tanto partidos representativos quanto 

uma sociedade civil atuante e capaz de fazer emergir lideranças que fossem frutos da 

contestação e do embate, não haveria, provavelmente, uma descrença expressiva, por parte 

desses jovens, na ação política coletiva. A política identificada somente como obra de alguns 

que podem manipular a quase todos indistintamente só pode ser entendida em vista de um 

dado padrão de organização social e de domínio em vigência.  

Há alguns estudantes que vêem a necessidade de questionar a naturalização 

da oligarquização do poder. Quando o fazem, eles questionam as atitudes e os 

comportamentos tanto deles próprios, enquanto indivíduos, quanto da população de modo 

geral. Alguns indivíduos pesquisados parecem perceber, até mesmo, que a oligarquização 

anda de mãos dadas com a manipulação.  Esse é um dado importante, pois possuir um 
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entendimento, ainda que incipiente, sobre os efeitos políticos tanto da oligarquização quanto 

da manipulação é uma pré-condição para o desenvolvimento de uma perspectiva mais crítica 

acerca da vida social. 

 São raros os depoimentos que rompem com o modo mais comum de os 

jovens encararem a política quê, conforme demonstrado anteriormente, foi apontada, de modo 

geral, como uma atividade restrita aos políticos profissionais, ou seja, aos “vivedores da 

política”, conforme os denominava Manoel Bomfim (1868-1932) na obra O Brasil Nação 

(1931). Para ele, em todos os momentos cruciais dos processos de mudança social e política 

no país, desde 1822, quem tem traçado os caminhos que mataram, seguidamente, o 

florescimento de uma vida democrática, no país, foram os “vivedores da política”, sempre 

dispostos a fazer as mais disparatadas alianças, os mais sinistros acordos para se manterem em 

posição de “carrascos da democracia”.  

No período da denominada transição política iniciada após a ditadura 

militar, em 1985, os desdobramentos políticos foram potencializando uma compreensão da 

política como uma atividade restrita aos que possuem poder de mando e de decisão. Segundo 

Raimundo Faoro, o fato de prevalecer, ainda neste momento, um “parlamento estamental3, 

oligárquico, não-popular, que delibera para o estamento do qual procede” (FAORO, 1991, 

p.19) cria esta perspectiva em vários setores da população de que a vida política é restrita aos 

políticos profissionais, os quais têm as suas ações voltadas para criar, exatamente, esta 

percepção de nulidade da ação política capaz de balizar os mandos e desmandos dos 

dirigentes.     

Faoro afirma que persistiram, após 1985, uma política institucional e um 

congresso brutalmente adulterado pela ditadura militar, em muitos aspectos, no decorrer do 

processo de transição, cuja esperteza de muitos políticos se resumiram, ao longo de anos, em 

manter tal adulteração. A transição expôs algo dúbio que vai, de certa forma, confundir e 

intrigar os jovens pesquisados. Por um lado, permanecem algumas ações políticas encravadas 

nos vícios potencializados pelo regime em vigor no país entre 1964 e 1985, e, por outro, vai 

emergindo, com a própria transição, a idéia de que as ações políticas institucionais e da 

sociedade civil devem caminhar no sentido de construir processos renovados de ações capazes 

de gerar uma sociedade cada vez mais democrática. 

                                                 
3 O parlamento é estamental porque delibera, principalmente, para alguns interesses, para alguns 
grupos e quase nunca para os interesses nacionais. “Os quase 300 congressistas (...) além de manterem 
um capitalismo anacrônico e dele dependerem, destroem a casa que os abriga, transformando-a em 
acampamento de repouso de uma pirataria em caça de outras piratarias” (FAORO, 1991a, p.25).   
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3) Ultimas considerações acerca dos resultados da pesquisa 

É compreensível, então, por que as novas gerações possuem uma sensação 

ambígua da política. Ora a política formal é lócus, por excelência, de mentira, de falsificação, 

de desonestidade, de corrupção, daí o seu caráter irremediavelmente autoritário e 

decepcionante, ora a atividade política institucional é apresentada como portadora de duas 

intenções básicas: gerar a democracia e promover a igualdade social.  

Há um argumento muito presente nas falas dos estudantes: o de que a 

democracia deveria ser o objetivo maior de toda atividade política. Todos eles valorizam, 

significativamente, as práticas democráticas como aquelas que levariam a uma maior 

igualdade social e política. Nenhum dos alunos pesquisados duvidam da eficiência da 

democracia. Eles duvidam sim da capacidade da maioria dos políticos de colocá-la em prática. 

É significativo que nenhum deles tenha associado a transição democrática aos descalabros 

políticos e administrativos. Há em suas falas clareza quanto a que estes últimos não são 

resultado da democratização, mas sim da sua pouca efetividade, porquanto ela tem 

dificuldades de se concretizar, de fato, no país.  

Complementando esse raciocínio, diversos estudantes afirmam que a 

política deveria ser entendida como a capacidade de pressão, pois somente assim se 

completaria o processo de democratização do país. Mas é impossível encontrar em suas falas 

uma definição mais precisa sobre os tipos de ação que deveriam ser empreendidas. A maioria 

intui que é preciso fazer algo. Mas, o que poderia ser feito? Alguns dizem taxativamente que 

não sabem, não têm idéia, outros (a grande maioria) consideram que tudo o que se pode fazer 

se restringe ao ato de votar. É o único espaço que os cidadãos possuem para tentar imprimir a 

sua marca no processo político. 

Salta aos olhos, examinando os diversos depoimentos, que pouquíssimos 

arriscam sugerir ações organizativas no interior da sociedade civil. Tais ações, quando 

aparecem em suas falas, são apontadas como dificílimas, quase que impossíveis de serem 

concretizadas. Essas percepções sociais não podem ser vistas como construções meramente 

individuais, são construções sociais que revelam a inexistência de um espaço público 

consistente no país, por onde a sociedade civil fosse capaz de expressar formas de 

balizamento das ações dos setores dirigentes. Povoar esse espaço público é ainda um grande 

desafio no país, visto que até mesmo as novas gerações, que nasceram e viveram após o 

regime militar, têm muitas dúvidas quanto à efetividade da ação política no âmbito da 

sociedade civil. Isto não quer dizer que eles não apontem a apatia como uma razão da 

instauração da corrupção política, moral e material.  
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Transparece, na maioria dos depoimentos, que o ideal, para eles, não é tanto 

o avanço da participação, dos espaços de reivindicação na sociedade civil, mas sim o 

surgimento de políticos mais honestos, mais voltados para os interesses nacionais e para a 

busca de uma maior igualdade de oportunidade para todos. De certa forma, eles parecem 

sentir-se mais seguros delegando aos políticos a tarefa de solucionar os problemas do país. Tal 

posição possui um significado sociológico fundamental, já que expressa a dificuldade dos 

jovens para se enxergar como um agente de mudança social.  

Enfim, pode-se afirmar quê, mesmo considerando-se algumas dispersões, a 

média das opiniões dos jovens expressa o desejo de uma democracia que se efetive através de 

políticos honestos e bem intencionados. São os dirigentes que devem ocupar-se da construção, 

da efetivação e da manutenção da democracia. Desejam, então, uma democracia que não 

demande da sociedade civil grandes esforços, mesmo porque eles não vêem como é possível 

organizar os múltiplos interesses vigentes na atualidade. Eles deixam claro que não sabem 

como levar adiante processos de organização e de reivindicação. Atomizados, eles expressam 

a dificuldade de se verem capazes de enfrentar politicamente os desafios postos pelo momento 

atual. Celso Furtado faz uma síntese e tais desafios ao afirmar: 

“(...) Somente a criatividade política [impulsionada] pela vontade coletiva poderá 
produzir a superação [dos impasses]. Ora, essa vontade coletiva requer um 
reencontro das lideranças políticas com os valores permanentes de nossa cultura. 
Portanto, o ponto de partida do processo de reconstrução que temos de enfrentar 
deverá ser uma participação maior do povo no sistema de decisões. Sem isso, o 
desenvolvimento futuro não se alimentará da autêntica criatividade e pouco 
contribuirá para a satisfação dos anseios legítimos da nação” (FURTADO, 2002, 
p.36). 
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