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Vê que aqueles que devem à pobreza

Amor divino, e ao povo, caridade,

Amam somente mandos e riqueza,

Simulando justiça e integridade.

Da feia tirania e de aspereza

Fazem direito e vã severidade.

Leis em favor do Rei se estabelecem;

As em favor do povo só perecem.

Luís de Camões

Donos do poder

Minha leitura, um pouco tardia, da principal obra de Ray-

mundo Faoro, Os donos do poder, causou-me uma pequena de-

pressão. Os embates da democracia brasileira eram travados 
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então com um inimigo muito mais esperto, de raízes sólidas e 

modernas, do que eu imaginava. Daqueles inimigos que não se 

chocam conosco de frente; o patrimonialismo, diz Faoro, abraça 

calorosamente a própria democracia que apenas potencialmente 

o ameaça.

Meu desânimo físico veio do fato de que, mesmo não tendo 

sido parte da geração que lutou de frente com a ditadura, sou 

parte da população brasileira que convive diariamente com os 

desmandos do poder e a falta de propósito da burocracia estatal. 

Tenho a lembrança vívida de, ao tentar usar os recursos edu-

cacionais da USP em toda a sua extensão, cursando disciplinas 

optativas em outras unidades que não a que eu estava matricula-

da, a partir de uma portaria que, se não me falha a memória, era 

a 3046, me deparar com a má vontade de burocratas e mesmo 

de um professor, que ainda encontro aqui e ali: “Mas você é 

economista; o que quer fazer aqui? Meu curso é para as ciências 

sociais, nada disso”.

As teorias tantas lidas durante meu curso de graduação e de-

pois não explicavam a cena acima. O interesse próprio, dramas 

emocionais, culturas tradicionais, nada disso explica um profes-

sor negar a um aluno o conhecimento desejado. Fracassava eu 

naquele diálogo e fracassava o magnífico reitor autor da portaria. 

Quem era então que mandava? Teorias gerais sobre a linguagem 

ou sobre formas sociais poderiam me mostrar mecanismos de 

interação, mas não o fato em si daquela liberdade de aprender ser 

coibida, que é incompreensível e permaneceu assim para mim 

por décadas. Imaginem só as brigas que comprei apenas per-

guntando por quês em minha vida universitária. E imaginem só 

como teria sido distinta minha trajetória se o professor, apoiado 

no balcão branco onde tomava um café quando o abordei sor-

ridente perguntando se poderia cursar sua disciplina, tivesse 

conclamado seus colegas e dito:
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Amigos, me ajudem a explicar a essa jovem que estamos numa 

universidade moderna, e que nós professores compreendemos per-

feitamente a necessidade da jovem de expandir seu conhecimento 

além das fronteiras disciplinares. E que além disso sabemos que a 

estudante poderia, com seu conhecimento econômico, trazer novas 

perspectivas à discussão em sala de aula, mas que apesar de tudo 

temos que impedir esse fluxo livre de ideias, e isso não é por alguma 

superstição ou atraso que será minorado com o tempo, pois, como 

disse, essa é uma instituição moderna, bem financiada, e que conta 

com uma liderança comprometida com o desenvolvimento econô-

mico e social do Estado de São Paulo e do Brasil. 

E se ele continuasse, diretamente a mim:

O fato, jovem, é que desde a colonização brasileira um grupo 

bastante articulado, herdeiro dos gestores dos grandes descobri-

mentos marítimos portugueses, tem mandado no Brasil. Para 

Faoro, cuja leitura indico com urgência antes que você se debata 

desnecessariamente por aí, esse grupo, o estamento, finca raízes 

no Estado e daí subordina classes sociais e grupos de interesse. Ao 

contrário da elite, ele não apenas se destaca de um grupo com o qual 

tem afinidade, mas ele se separa da população em geral guardando 

lealdade apenas para si. Não sendo arcaico, a modernização não 

o pega desprevenido; ele se adapta aos novos tempos, trazendo 

para si quando necessário mas nunca representando, ou seja, nunca 

reconhecendo como autônomos os cidadãos e suas organizações, 

das quais tira o sustento.

Eu ficaria pasma com a aula informal, mas ele, tolerante, 

pediria paciência. “Que tem isso a ver com minha disciplina?”, 

eu ia querer saber. 

O que tem a ver com sua disciplina é que para o seu próprio 

bem você deve criar laços de solidariedade com os seus, e aí quando 
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necessário nós nos digladiaremos por verbas públicas, contratações 

e comendas, você com os seus e eu com os meus, e cultivaremos 

apenas laços internos, que por sua vez serão às vezes amigáveis e 

às vezes não. E cada professor buscará manter, para si e para seu 

grupo, um certo monopólio do saber, flexível o suficiente para que 

se adapte à evolução de sua disciplina mas não tanto que permita 

uma real transformação no estado das artes, pois para que isso seja 

possível seria em grande parte necessário destruir esse sistema que é 

nosso amparo profissional e de vida. Assim é com a atividade social e 

econômica em geral e assim também será na nossa querida universi-

dade. Temos licenças para ensinar em áreas específicas, outorgadas 

pelo Estado, que não vou sair por aí distribuindo a esmo. Dúvidas?

“A portaria do reitor, professor. Essa é minha dúvida.” E ele 

apenas aí me viraria a cara, como de fato fez, respondendo: “Ah, 

o reitor manda tanto aqui quanto o rei de Portugal!”. Eu não 

teria entendido completamente a palestra naquele momento, 

confesso. Como é que o reitor não manda nada? Que identidade 

de grupo tão sólida é essa, em torno de que se dá? Por que o inte-

resse competitivo, de dar a melhor aula, publicar os textos mais 

interessantes, não se sobrepõe a tudo isso? Por que a ética pro-

fissional e o argumento racional não contam? Mas o professor 

não me indicou leitura alguma, que só fui fazer recentemente, 

leitura essa que me tirou todas essas dúvidas e me deixou assim 

cabisbaixa, por ter visto essa luta que é minha e que o leitor – tra-

balhador, empresário ou profissional liberal – também terá se-

melhantes como uma luta já em grande parte fadada ao fracasso.

Id eias no lugar

Se houvesse ideias fora de lugar, poderíamos consertá-las; o 

interessante em Faoro é que ele explica a raiz do poder estatal 
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brasileiro sem recorrer a contradições que podem ser desfeitas 

potencialmente – não há nada errado com o Brasil que possa 

ser botado no lugar (Faoro, 1975). Para Roberto Schwarz, ao 

contrário, há um descompasso entre a ideologia liberal impor-

tada e nossa realidade nacional (Schwarz, 1973). Outros auto-

res vão também insistir na particularização do caso brasileiro; 

na economia, é conhecido o conceito de “capitalismo tardio”, 

que, além de pouco explicar, também não é muito fiel aos fatos, 

pois o Brasil é inventado como parte do comércio mundial 

português – mais moderno impossível. Simon Schwartzman, 

importante leitor de Faoro, chama a atenção para a necessida-

de de não particularizarmos excessivamente o caso brasileiro 

(Schwartzman, 1988). Há raízes históricas para o patrimonialis-

mo brasileiro, mas esse pode aparecer e provavelmente aparece 

em outras situações concretas. E, não havendo nada errado, nada 

absolutamente excepcional, é preciso encarar os fatos como eles 

são, mesmo que isso nos desanime enquanto cidadãos, para 

poder esclarecê-los.

Schwartzman também avança em relação à contribuição de 

Faoro ao analisar o jogo das estruturas de poder regionais ante o 

patrimonialismo. Ele coloca de lado a velha dicotomia moderno 

versus tradicional, que não serve para entender o Brasil, uma vez 

que no Brasil o que se chama de tradicional é em geral apenas o 

moderno que não foi para a frente e não a sociedade primitiva 

antes de trombar com o moderno. Tradicional então é a cultura 

de Minas, no período descrito, ou a sociedade nordestina. Daí a 

força do tradicional brasileiro, que não é rural, não é incipiente, 

não é ingênuo – não é dissolvido pelo capitalismo, como o foi o 

feudalismo europeu. A melhor forma de entender o Brasil seria 

analisando os vários diálogos entre o patrimonial (esse “tradicio-

nal” moderno) e o liberal, entre cooptação e representação, como 

se assistíssemos a um campeonato de xadrez no qual cada região 

disputa uma partida própria.
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No caso de São Paulo, desde a maior autonomia colonial, 

que permitiu a invenção de uma nova cultura exploradora junto 

à população indígena local, até a agricultura cafeeira moderna 

e a industrialização do século XX, o desejo de representação é 

mais forte. Há recursos que permitem uma autonomia diante do 

Estado e há também uma ideologia – muitas vezes vista no resto 

do país como arrogante e incômoda – que prega a responsabi-

lidade individual. Isso não torna São Paulo uma ilha liberal – é 

São Paulo que paradoxalmente mais se beneficia dos estímulos 

federais ao desenvolvimento –, e liberais também há e houve no 

resto do país, especialmente com relação à abolição da escravi-

dão. É possível até que no estranho debate atual sobre as cotas 

raciais na universidade estejamos revivendo antigos debates mal 

compreendidos, de caráter político e regional. O fato é que há di-

ferenças regionais importantes, mas não determinantes, na visão 

do Estado e especialmente na relação entre Estado e sociedade. 

A tarefa então não é bater de frente com o estamento, mas anali-

sar suas técnicas, seus discursos e seus modos de operação, para 

que possamos compreendê-lo e, na hora de enfrentá-lo, fazê-lo 

sem ingenuidade.

O estamento, para Faoro, não é simplesmente um grupo 

coeso, com valores comuns e indiferente ao interesse alheio. Sua 

presença dentro do Estado é crucial aí. Aqui e ali vemos gru-

pos de caráter estamental, que entram em nossa análise apenas 

para contrastar. Penso no caso do lobby das armas, nos Estados 

Unidos, por exemplo, que a certa altura se descolou de sua base 

original: americanos que gostam de ir à floresta caçar. O NRA 

passou a criar uma nova base que não tem uma relação, passada 

de pai para filho, com o esporte ou com a natureza, mas sim um 

encanto com a arma em si. Também parece ter um caráter esta-

mental, ainda pensando nos Estados Unidos, a cultura bancária 

criada nas últimas décadas, descomprometida com a vida eco-

nômica do país ou com a segurança do sistema financeiro. Mas, 
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por mais que essa cultura bancária lance tentáculos ao Estado, 

cooptando agentes reguladores, ela não o fará completamente, 

pois seja através de eleições, de pressão pública ou de choque de 

interesses dentro do Estado, outros setores sociais lhe servirão 

de contraponto. Isso me lembra a reação do professor Afonso 

Celso Pastore quando diziam que a loteria é um imposto re-

gressivo: “Mas ninguém é obrigado a jogar na loteria!”, ele dizia 

levantando a voz, exasperado. A diferença entre o estamento 

impondo leis de dentro do Estado e um grupo coeso e sem prin-

cípios tentando fazer valer sua vontade é a mesma que há entre 

um imposto e um jogo eletivo.

Não teria graça examinar as formas puramente estamentais 

no Brasil; apenas confirmaríamos a tese de Faoro. De que nos 

serviria, por exemplo, examinar o inchamento da máquina pú-

blica? Ou fazer um estudo da cultura dos funcionários do escri-

tório especial da Secretaria da Presidência da República em São 

Paulo ou Altamira, no Pará? Por curiosidade, telefonei para o 

número de Altamira listado no site da Secretaria, inexistente. 

Em Brasília, encontrei uma secretária que sabia o que era o escri-

tório especial, por quem fui tratada com sarcasmo, interrogações 

e uma prédica sobre a vida na cidade paraense. Quem eu era? 

Por que queria saber o que faz o escritório especial? Eu tinha 

consciência do que se passava em Altamira? O Estado é de pro-

priedade do estamento; a comunicação é apenas uma satisfação 

dada ao eleitor; o questionamento é uma afronta.

Sociologicamente, seria interessante examinar instituições 

e culturas que ficam no fio da navalha entre liberalismo e pa-

trimonialismo. Talvez aqui a sociologia formal de Simmel nos 

ajude, apesar de ser tão distinta a sociedade que ele examinou. 

A cidade europeia moderna também era cheia de desafios para a 

análise, e Simmel tem uma fascinação com dualismos que pode 

nos servir. As formas sociais que o pensador berlinense exa-

mina condensam forças opostas (Simmel, 1987). O dinheiro, 
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por exemplo, faz a mediação entre relações pessoais de troca e 

impessoais, permitindo que nós habitantes da cidade moderna 

nos relacionemos de modo pessoal com estranhos. A prostituta 

é o caso mais agudo desse dilema estrutural, mas todos nós pro-

fissionais nos entregamos de alma a pacientes, alunos e clientes 

de modo geral em relações que têm data para acabar. A moda, 

para Simmel, é também resultado de uma tensão entre querer 

ser igual ao grupo e dele se diferenciar; o estrangeiro é aquele 

que é de fora mas é daqui ao mesmo tempo; e assim por diante. 

A forma social de Simmel não resolve contradições, mas expres-

sa concretamente dilemas que se encontram de modo fluido na 

sociedade. Não está claro que vetores usar na análise: interesse 

de grupo e interesse geral (ou individual)? Talvez coesão (esta-

mento) e dispersão (sociedade em geral)?

Será mergulhando em fenômenos sociais concretos que 

conseguiremos desenhar melhor a forma do patrimonialismo 

brasileiro de hoje, que ora parece questionado e ora reforçado 

por nossa modernidade “emergente”. A seguir vamos examinar 

brevemente três experiências brasileiras em que o dilema entre 

racionalidade estamental e liberal se mostra mais interessante: a tra-

jetória de um partido, o PMDB, e seus desdobramentos; a própria 

USP, mencionada no início do artigo; e a cultura da nova enci-

clopédia colaborativa, a Wikipédia. Claro que cada um desses 

fenômenos mereceria não alguns parágrafos, mas uma pesquisa 

inteira; aqui apenas sugerimos o que esses estudos poderiam nos 

revelar sobre nossa cultura política.

Três mi stérios

Seria preciso fazer um exame detalhado da história do libera-

lismo no Brasil para poder entender onde ele está hoje. Ao con-

trário do que diz Schwartz, o liberalismo não está nas camadas 
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ilustradas da sociedade, mas sim na prática cotidiana desse povo 

que, como analisa DaMatta e vê qualquer um, sempre dá um 

jeitinho (DaMatta, 1982). O africano que cultua suas divinda-

des através das oficiais ou que manda tudo para os ares e se aqui-

lombola, o judeu converso que mantém sua “capelinha” familiar 

para não precisar receber comunhão, o bandeirante que primeiro 

faz e depois pergunta, e assim por diante. Os sacrifícios e as 

humilhações que um americano tolera para manter seu emprego 

superam em muito, talvez em parte por causa da situação econô-

mica atual, mas apenas em parte, o que aguenta um trabalhador 

brasileiro antes de pedir as contas batendo a porta. O que nos 

falta são exatamente os direitos liberais declarados no debate pú-

blico, explícitos em propostas de governo e formalizados em leis.

Essa ausência de articulação liberal talvez ajude a explicar os 

descaminhos do PMDB e seus desdobramentos desde a tran-

sição democrática. O brilhante artigo de Mark Osiel nos dá al-

gumas pistas, resgatando a trajetória do advogado Raymundo 

Faoro em prol do restabelecimento da ordem democrática no 

Brasil (Osiel, 1986). As ideias liberais serviram para dar forma à 

oposição ao regime ditatorial; pedia-se o “fim do arbítrio”, que 

era uma palavra difícil de pronunciar, mas que teve ressonância 

na esfera pública da época exatamente por não ter substância, 

por não pretender dar direção ao país. A forma de governo é que 

importava. Mesmo que tenha sido a ação liberal quem deixou 

para trás a ditadura – o tecer paciente de acordos no Congresso, o 

convencimento eleitoral, o uso metódico de brechas da censura, 

a continuidade da vida profissional ética, a paulatina organiza-

ção da sociedade civil –, quem de fato “levou” foi uma versão 

democrática do antigo poder estatal, seja por causa de demandas 

sociais concretas que se faziam ouvir, seja pela reacomodação 

dos mesmos grupos à nova ordem política.

É verdade que num período curto, que agora parece nem 

caber direito na nossa história, o PSDB conseguiu emplacar um 
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governo liberal, com concessões limitadas ao poder oligárquico 

regional e à ideia de social democracia europeia. Mas, paradoxal-

mente, na campanha eleitoral pela reeleição, em 1998, espantava 

o número de vezes que se ouvia o presidente Fernando Henrique 

prometendo dar, fazer, construir e conseguir. Falando como 

um Odorico Paraguassu sem humor, desdizia o que havia feito 

pelo Brasil em termos de permitir que os cidadãos tomassem as 

rédeas de suas vidas e, talvez ali, já selasse sua herança maldi-

ta por ele e seus amigos mais que pelos adversários. Por que o 

pudor antiliberal se a ditadura brasileira foi estatista e se, contra 

americanos e ingleses, ao contrário de nossos vizinhos, nunca 

tivemos nada? E quais as consequências dessa mania de buscar 

o meio termo quando falamos de coisas sérias, como a liberdade 

de expressão?

Examinar a fundo a presença do discurso e da prática liberal 

no partido que conduziu a transição democrática para depois 

jogar o país numa inflação de laboratório, botou o país nos tri-

lhos e recusou-se a assumir esse “ônus” – essa seria uma pesqui-

sa compensadora para entendermos onde se encontra a relação 

entre Estado e sociedade no Brasil. Veja que quando falamos em 

meio-termo não nos referimos à experiência social democrata 

dos países escandinavos, que muito prezam as liberdades de 

imprensa, de expressão e de informação. O problema não é a 

social-democracia em si, mas usar o discurso social-democrata 

para comprometer a cidadania com a lógica patrimonialista.

O exame de algumas outras instituições seria tão desafiador 

quanto o do partido político descrito. A USP, por exemplo, cria-

da como resposta da elite paulista ao poder central, que acaba se 

alinhando com a ideologia varguista e o projeto desenvolvimen-

tista, seria um excelente objeto de estudo, sobre o qual escrevi 

em outro lugar (Pait, 2013a). Peça-chave da economia da região 

e metódica orientadora do pensamento acadêmico, empregan-

do professores de renome internacional que não podem lhe 
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organizar o trânsito, a USP é um mistério em funcionamento 

(Pait, 2006).

Um outro estudo que poderia ser realizado nessa linha de 

pesquisa é o da enciclopédia colaborativa on-line Wikipédia. 

Lida e editada por lusófonos, a presença dos brasileiros, en-

tusiasmados partícipes do diálogo on-line, dá o tom da versão 

em português da enciclopédia global. Nesse projeto tão pouco 

hierárquico, onde o saber é construído aberta e coletivamente, 

eis que um grupo muito aguerrido “toma conta”, impedindo 

com reversões de edições e simples eliminações de artigos a en-

trada de novos editores. O resultado prático é que a versão em 

português acaba não sendo tão rica quanto a em inglês ou outras 

línguas, apesar dos esforços da Wikimedia Foundation. Socio-

logicamente, a Wikipédia pode nos contar um pouco sobre a 

cultura estamental em “estado puro”, ou seja, quando nem o 

poder nem o dinheiro a justificam, e sobre seu choque com os 

valores da própria instituição, além de iluminar nossos dilemas 

em empreendimentos globais, onde várias práticas e culturas se 

encontram. Mas, como dissemos, essas são sugestões de pesqui-

sa mais que análises completas, que ficam para uma próxima 

oportunidade.

Modos de aná lise

Os meios de comunicação estão também nesse fio da navalha 

e penso que erra quem busca encaixá-los num ou noutro polo. 

Seu papel só pode ser compreendido se os virmos como algo que 

emerge de dentro da sociedade e espelha e repõe seus dilemas. 

Não é fácil, pois os meios de comunicação são eles mesmos parte 

do que Simmel chama de Vergesellschaftung, ou seja, a constitui-

ção do social. Os meios de comunicação não apenas espelham al-

guma faceta social (ou a reforçam), como um livro em particular 
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talvez reflita ou construa um aspecto de uma cultura, mas eles 

constroem culturas inteiras – no caso do livro em geral, estimu-

lando a leitura, o raciocínio abstrato e o debate interpretativo. 

Ou seja, os meios de comunicação forjam culturas, mas são ins-

tituições eles próprios, tais como um partido ou universidade. 

São, digamos, tanto a estrutura de um sistema solar, quanto um 

planeta específico deste sistema.

O Brasil de hoje é parte da guerra em torno da liberdade de 

expressão e em especial da liberdade de expressão na internet 

que se trava no resto do mundo. Estão aqui todos os atores que 

se encontram, de uma forma ou de outra, em outros países. Jo-

vens que colocam a vida em risco se manifestando em blogs e 

ativistas pela liberdade de expressão dos mais diversos tipos, 

lobbies de empresas de comunicação tradicionais que buscam 

garantir e defender direitos comerciais e representantes eleitos 

que mal leem os projetos que apresentam, agentes de segurança 

que querem ter o máximo de informação a seu dispor sem as 

inconveniências de pedidos judiciais e pesquisadores tentando 

entender essa nova selva social, e assim por diante.

Com a nova pujança econômica no Brasil, o barateamento dos 

computadores e do acesso à internet, o volume de informações 

disponíveis gratuitamente ou por preço reduzido, o aumento 

significativo da população com educação superior e a exposição 

principalmente desta população a formas sociais mais liberais, 

é natural pensar que a pressão pela liberdade de expressão au-

mente exponencialmente. Mas se esses fatores criam condições 

para que os indivíduos tenham muito a perder com as restrições 

à liberdade, eles só serão traduzidos numa ação articulada se essa 

ação lhes fizer sentido, e aí esbarramos numa questão eminente-

mente política.

Um modelo para se entender esse emaranhado é o de Ha-

bermas, que coloca os meios de comunicação como um possível 

caminho para a redenção a que o proletariado não levou (Haber-
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mas, 1995). É um modelo abrangente e poderoso, que serve para 

entender a riqueza e os limites do diálogo público. O modelo da 

Escola de Toronto, entretanto, acentua outra faceta dos meios de 

comunicação (Watson; Blondheim, 2008). Marshall McLuhan 

e Harold Innis procuram compreender como o próprio social é 

forjado pelos meios de comunicação. A constituição do nacio-

nal, o modo como organizamos nossas ideias, a nossa noção de 

tempo ou espaço – tudo é marcado pelas tecnologias que usamos 

para falar uns com os outros. Nossas relações sociais são elas 

mesmas já construídas pelos meios de comunicação – o que, 

aliás, é sempre complicado para a sociologia mais tradicional, 

que preferiria analisar o “Facebook” como algo que é sobreposto 

a um social dado.

Se o modelo habermasiano sugere uma dicotomia na qual 

de um lado estava a sociedade civil e a mídia e de outro o Es-

tado, onde a sociedade civil lutaria pela transparência e pelo 

diálogo aberto, o modelo de Toronto pode desenhar um quadro 

mais complexo, especialmente se tomarmos as contribuições de 

James Carey (1992). Pois para gerir um Estado Nacional são 

necessários meios de comunicação adequados que façam chegar 

o Estado ao país. Quando Faoro fala de um grupo gestor que 

ordena as navegações e o comércio português, ele se refere a um 

grupo letrado e capaz de manejar informações e cálculos. E que 

decerto compreende a importância do fluxo de informações para 

seu desenvolvimento. Talvez – seria preciso verificar – na Euro-

pa mais atrasada o valor da imprensa tenha sido percebido pela 

crescente população burguesa antes do que para o Estado... Ou 

seja, exatamente por que o Estado português é moderno ele se 

apropriaria das tecnologias de comunicação antes da sociedade. 

No resto da Europa, a invenção de Gutenberg pega os Estados 

nacionais ainda em processo de formação, e além disso a popu-

larização das editoras e a formação de um mercado de livros é 

muito rápida (Febvre; Martin, 1997). Para nós aqui importa que, 
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antes de compreender o jogo político maior envolvido nos meios 

de comunicação é preciso entender a cultura que se forja em 

torno de uma técnica comunicativa nova.

Palavra aberta

Qu em lê o livro Síndrome da mordaça, uma coletânea de ar-

tigos sobre a censura no Brasil ao longo da história, se dá conta 

de seu glorioso passado (Melo, 2007). “Censura” pode ser en-

tendida como não deixar passar isso ou aquilo, por ser imoral ou 

contrário ao governo. Mas a narrativa original de nossos meios 

de comunicação – a chegada da imprensa nos navios que traziam 

D. João VI ao Brasil – indica uma relação mais complexa entre 

poder e meios de comunicação. Talvez seja preciso entender os 

meios de comunicação, na prática e no discurso, como parte do 

Estado patrimonial – ou ao menos como local de confronto entre 

formas liberais e estamentais de poder e não, como no modelo 

de Habermas, entre sociedade civil e Estado. A imprensa a ser-

viço do Estado – talvez esteja aí o mote de nossa relação com os 

meios de comunicação e a chave para compreender os dilemas 

contemporâneos. Novamente, nos servimos de Faoro: não é 

arcaico falar em meios de comunicação a serviço do Estado, mas 

apenas patrimonial...

Estamos dizendo que a chave para compreender a situação 

atual dos meios de comunicação no Brasil é analisar a função que 

estes possuem dentro do Estado patrimonialista e, sem dúvida, 

em oposição a ele também, como instituição híbrida. Claro que 

a internet vira tudo do avesso, especialmente por seu caráter 

global e anônimo. O “quem é você?” intimidador da secretá-

ria da Presidência fica menos audível na internet de bilhões de 

usuários, e não é à toa que num desses projetos apresentados no 

Congresso sugeriu-se a criminalização do anonimato e do uso 
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de pseudônimo – veio-me à cabeça O federalista, mas o leitor 

deve ter sua obra favorita escrita sob pseudônimo. Não é sempre 

que o desejo censor vai prevalecer, pois a lógica não é a do não, e 

sim a lógica do Estado. Só assim podemos compreender o apoio 

do governo atual, de tantas iniciativas nitidamente patrimoniais, 

à Lei de Acesso à Informação. Assim como D. João VI trazendo a 

bordo a tipografia real, ou como o general Ernesto Geisel vazan-

do notícias de corrupção para a imprensa sob censura para que 

um mínimo de racionalidade administrativa fosse alcançado, os 

meios de comunicação se fazem hoje necessários ao Estado.

É preciso contar com a sociedade na administração pública, 

e é para isso que os dados se abrem. Fuçando gastos exagerados 

ou cobrando realizações de obras, não estamos só exercendo 

direitos de cidadão, mas também ajudando um monstro gover-

namental a se gerenciar, o que ele é incapaz de fazer sozinho. Os 

atritos inevitáveis entre o chefe de governo e uma estrutura ad-

ministrativa corrupta e ineficaz são transferidos para a sociedade 

vigilante; o estamento fica assim isento de conflitos internos. O 

segundo escalão desse estamento, potencialmente exposto ao 

vexame pela nova transparência, pode se articular em defesa da 

censura, o que é realmente perigoso para a liberdade de expres-

são. Mas a lógica central não está numa figura patética como o 

deputado Eduardo Azeredo ou na aprovação silenciosa da Lei 

Carolina Dieckmann em defesa dos atores sem roupa. A lógica 

central não é censora, a censura apenas nos distrai. A lógica é 

manter o poder dentro do estamento, porém usando a sociedade 

civil para não matar a galinha dos ovos de ouro. Abrir dados e 

intimidar com a criminalização do uso da internet faz do cidadão 

um vigilante intimidado, que presta serviços públicos, mas sem 

ameaçar a ordem estamental. E isso tudo mesmo que a informa-

ção pública não seja em si mesma uma concessão; ela pertence ao 

público, à esfera pública, ainda que gerada, produzida, compila-

da, que seja, por órgãos e agentes estatais. 
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Na falta de um discurso liberal coerente, que tenha resso-

nância junto à população, tal como foi o discurso pelo “fim 

do arbítrio” dos anos 1970, e que possa unir jovens ativistas 

e empresários da comunicação, intelectuais e políticos, classe 

média emergente e cosmopolitas de Ipanema, o que se vê é uma 

fragmentação de interesses desanimadora. Será que o Instituto 

Palavra Aberta, apoiado pelas empresas de comunicação, vai 

defender a palavra aberta na internet? Será que os ativistas da in-

ternet terão respeito pelo negócio da comunicação, tão essencial 

para sua independência diante do Estado que muitas vezes exige 

pagar advogados que defendam seus jornalistas? Os intelectuais 

órfãos do pai regime militar e mãe Rede Globo (seus alvos de 

crítica favoritos) vão conseguir elaborar adequadamente o luto 

(a perda desses alvos de crítica), compreender o potencial demo-

crático da internet livre e finalmente contribuir para a criação de 

uma cultura do diálogo vibrante? Enquanto a visão patrimonial 

dos meios de comunicação, que ressalta o valor da informação 

para o Estado e não para o país em geral, prevalecer, a resposta 

é não. Provavelmente o lodo em que se encontra a votação do 

Marco Civil da internet, que poderia afastar o risco da crimina-

lização do uso da rede, reflete a ausência de princípios liberais 

básicos que o norteiem. E nessa ausência quem acaba levando a 

melhor são os grupos mais organizados, sejam patrimoniais, de 

interesse ou simplesmente autoritários.3

O que estamos propondo aqui então, de modo muito mo-

desto? Faoro traçou uma linha do tempo do Estado patrimo-

nial, consolidado com a Revolução de Avis, ao final da Idade 

Média, que chega ao Brasil capitalista e democrático dos anos 

1950. Mostrou a perene subordinação das classes e das elites, 

de Portugal e do Brasil, a um grupo coeso agindo de dentro do 

 3 Esse texto foi submetido em abril de 2013. Para um texto que incorpore as 

manifestações de junho, veja “Abismo exposto” (Pait, 2013b).
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Estado, que o tolera mas não respeita. Schwartzman coloca o 

estamento no mapa, mostrando a importância das diferenças 

regionais nos choques entre este grupo e os interesses sociais 

autônomos. Estamos propondo trazer os novos meios de co-

municação, com a alteração em percepções espaciais e situações 

sociais que acarreta, para a análise. O poder do estamento e a 

cultura da qual se alimenta não são fixos; eles têm história e ocu-

pam lugares. Mudanças nos meios de comunicação também 

lhe abrem possibilidades e criam obstáculos. Entender o poder 

hoje no Brasil continua exigindo a análise do estamento; mas 

entender o estamento hoje exige uma compreensão dos meios 

de comunicação, suas novas articulações entre transparência e 

segredo, seus novos atores e práticas.

Biblioteca Brasiliana

Mas não há por que fechar esse artigo com pessimismo, num 

país com tamanho potencial democrático. A mudança nas con-

dições sociais no Brasil nesta última geração são inegáveis. A 

capacidade, especialmente dos jovens, por conta do acesso à in-

formação e à educação e da exposição a outras realidades sociais, 

em desenhar seus próprios destinos, é impressionante. Hannah 

Arendt, a respeito do aparentemente inesgotável poder soviéti-

co, já havia dito que cada geração traz um novo quadro de possi-

bilidades (Arendt, 1958) e é algo semelhante que estamos vendo 

hoje no Brasil. É fácil ver nos “jagunços eletrônicos”, ou seja, 

na mídia financiada pelo Estado para defender seus privilégios, 

um sinal de que nossa democracia ainda tem muito chão para 

correr até se consolidar. Mas estes são apenas jagunços – seja a 

serviço do Poder Executivo ou dos partidos –, apenas concessões 

de um poder central a grupos locais irrelevantes, e será um erro 

nos distrairmos com eles assim como estavam errados os analis-
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tas que viam um feudalismo brasileiro nos coronéis regionais. 

Quando vemos Luís Nassif na blogosfera ou Eduardo Azeredo 

no Congresso, é preciso respirar fundo e nos perguntar: que sons 

estão abafando com esses tiros todos ao alto?

O som óbvio é o das negociatas escandalosas. Mas há um 

outro também, que é o das inúmeras novas teias comunicativas 

que se forjam no Brasil de hoje, consigo mesmo e com o exterior. 

Aí sim Habermas e seu conceito de esfera pública deve ser utili-

zado, pois a capacidade articuladora no cidadão comum é de fato 

potencializada por meios de comunicação ubíquos. Grupos so-

ciais que seriam marginais ganham visibilidade e tiram proveito 

também da nova visibilidade estatal e social que novas formas 

de organização da informação permitem. Os próprios represen-

tantes políticos, em parte cúmplices do estamento, e em parte 

também vítimas dele, podem começar a usar os meios de comu-

nicação não apenas como marketing para um público incauto, 

mas também para criar laços efetivos com a população represen-

tada. Por que ainda não o fizeram é também tema de pesquisa, 

pois tudo indica que usam os novos meios de comunicação como 

se fossem antigos, mantendo hierarquias desnecessárias. Sem 

tomar a iniciativa nesse processo, o Poder Legislativo corre o 

risco de se tornar o elo frágil do estamento – o representante da 

falta de representação das instituições democráticas, digamos, o 

ícone facilmente exibido, inclusive nos programas humorísticos, 

do descaso do Estado. E aí ele perde a oportunidade de ser a voz 

da sociedade no diálogo com o Estado.

Mas mesmo que ainda não haja, por parte destes represen-

tantes, um desejo muito claro de uso efetivo dos novos meios 

para o fortalecimento do diálogo público, o fato é que esse diálo-

go está, aos trancos e barrancos, acontecendo. É da própria na-

tureza da linguagem e dos meios material que a sustentam que, 

uma vez aberto o espaço comunicativo, seu controle se torne 

muito difícil. As interpretações se somam umas às outras, os 
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questionamentos aparecem, novas ideias são incorporadas por 

atores que nem sabíamos estar no palco. Assim, mesmo que de 

modo fragmentado e incompleto, estamos conhecendo mais, 

através dos programas cômicos e das petições on-line, das trocas 

de e-mails e de tweets e de discussões em blogs e no Facebook 

as pessoas em quem votamos. Estamos compreendendo como 

pensam, mais do que lendo as páginas de jornais estabelecidos 

que se acostumaram a relatar intrigas irrelevantes ao cidadão 

como se fossem notícia. Como exatamente esse diálogo entre 

poder público e sociedade vai se dar é uma incógnita. É bem 

possível, numa sociedade muito mais articulada consigo mesma, 

de redes muito mais densas como a atual, que o estamento tenha 

sua centralidade na vida social nacional reduzida. Mas esse pro-

cesso democrático não ocorrerá naturalmente, pois a tecnologia 

cria condições que apenas a ação humana pode fazer dar em algo.

E, para finalizar, já que começamos o artigo na USP, vamos 

voltar a ela, especificamente a uma cerimônia em que vi vários de 

meus antigos, professores, mas não o do cafezinho, que foi a to-

cante inauguração da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 

no começo deste ano (2013). A construção da biblioteca durou 

quase três lustros, durante os quais faleceram o doador da 

preciosa coleção, assim como um dos maiores entusiastas da 

construção da biblioteca. Os entraves à doação dos livros, à co-

laboração de empresas e à construção do prédio foram desfeitos 

um a um e lá estava, pronta para o uso, a nova biblioteca da USP. 

Na cerimônia, discursos interrompidos pelas lágrimas de figuras 

públicas que já passaram por bastante coisa. Eram pessoas que 

tinham relações antigas com os Mindlin, com os livros, com a 

USP, e isso explicava parte da emoção. Mas havia também ali a 

comemoração de um projeto comum construído a duras penas, 

da burocracia derrotada pela amizade entre as pessoas, por sua 

determinação e generosidade. Cada um de um modo, doadores, 

arquitetos, representantes do governo federal, estadual e da pró-
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pria universidade, cada um parecia um pouco incrédulo de que, 

sim, tinha construído um prédio de verdade na universidade. 

Um lugar do saber. No meio do processo, alguém explicou, de-

cidiram pela digitalização do acervo, o que era condizente com 

o caráter público da biblioteca. Público. Feito por todos e para 

todos.

São ações como essa que reforçam nossa crença de que é pos-

sível que entremos num círculo virtuoso onde condições sociais 

favoreçam a participação on-line e a ação social, estas levem ao 

poder líderes políticos afeitos ao diálogo que possam trazer razão 

ao Estado, o que por sua vez melhorará as condições sociais, e 

assim por diante. Como cientistas sociais, nos cabe analisar as 

condições para que esse caminho seja seguido.
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