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Introdução 

O S E M I N Á R I O 

A presente década no Brasil poderia se caracterizar pelo desafio de consolidar a 
democracia após um longo período de autoritarismo e de uma transição quase tão 
extensa, no tempo, como o regime que a antecedeu. Mas a consolidação da 

democracia torna-se uma tarefa árdua e complexa nos tempos presentes, de um lado porque 
o regime autoritário deixou marcas profundas ao conformar uma cultura política e institu
cional distante da participação e intervenção cidadã. De outro, o processo de globalização 
adquiriu um explícito viés economicista, ao se confundir globalização com liberalização 
da economia, no contexto internacional assim como no nacional, restringindo considera
velmente as condições para o aprofundamento da democracia. 

A descrença na democracia está associada, no mundo globalizado, à paulatina perda 
da confiança na efetivação dos direitos e benefícios de cidadania conseguidos pela via dos 
pujantes Estados de Bem-Estar nas décadas de 50 e 60 na Europa e nos E.U.A., assim como 
pela perda de confiança na capacidade de o Estado enfrentar os crescentes problemas sociais 
decorrentes do desemprego. A crise do Welfare arrastou consigo as estáveis democracias 
sociais européias e os partidos políticos, sustentáculos estes dos regimes democráticos 
prevalentes nos últimos cinqüenta anos da história da humanidade. 

Na década de 90, ainda, o "desencanto" com a democracia diagnosticado por Maier 1 

envolve uma profunda crise moral que atinge os partidos políticos e a própria sociedade 
civil, enquanto a filosofia dominante do mercado na era globalizada obscurece para aqueles 
países de democracias emergentes na América, Ásia, África e na Europa Oriental a 
direcionalidade para se alcançar a consolidação democrática junto à preservação da 
responsabilidade social do Estado perante o quadro de marginalidade e pobreza extrema 
presente nestas realidades nacionais. 

A discussão enfrentada pelo Seminário procurou refletir sobre as questões a respeito 
da globalização, desafiando a "aparente" verdade atribuída ao conceito de globalização 
enquanto processo irreversível e unívoco no campo econômico. Questionando, assim 
mesmo, a legitimidade de um olhar preponderantemente ideológico, que afirma o predo
mínio e a separação de esferas que se complementam mais do que se excluem: mercado 
versus Estado, privado versus público, indivíduo versus a sociedade. Lidar, na primeira 
parte do texto, com a consolidação da democracia no contexto da globalização é lidar com 
a incerteza no campo da sociedade e no campo do governo, enquanto exercício político-

1 MAIER, C. S. Democracy and its Discontents. Foreign Affairs, 73(4), New York, 1994. 



institucional do Estado. As nuances na reflexão que se segue foram contextual izadas nos 
âmbitos europeu e latino-americano. Na segunda parte, ao rever as antinomias contidas nas 
oposições internacional versus local, privado versus público, democracia política versus 
democracia social estar-se-á refletindo sobre "verdades virtuais" e conduzindo à ruptura 
de qualquer determinação que nos faça esquecer que o produto da ação humana é sempre 
aberto, indeterminado e imprevisível. 

C O N S O L I D A Ç Ã O D E M O C R Á T I C A E G L O B A L I Z A Ç Ã O : 
O A G U Ç A M E N T O D E I N C E R T E Z A S 

As questões levantadas pelo prof. Philippe Schmitter dizem respeito à própria noção 
de democracia, assim como à passagem de processos de transição para a consolidação da 
democracia nos países da América Latina, e particularmente no Brasil, que atravessaram 
extensos períodos de autoritarismo. Duas questões, sobretudo, parecem relevantes nesta 
discussão: que condição mínima precisa ser cumprida para falarmos de uma democracia 
consolidada e o que se pode esperar da democracia em termos de política pública. Torna-se, 
assim, necessário separar a democracia, enquanto uma modalidade de arranjos políticos 
específicos, daquilo que a mesma é capaz de realizar. Consideramos que, na democracia, 
governantes são selecionados por seus atos, no cenário político, por cidadãos que agem 
indiretamente através da competição e cooperação dos seus representantes. Conseqüente
mente, tal regime não pode ser associado a um particular arranjo institucional. A concepção 
liberal da democracia dá ênfase exclusiva à idéia de accountability dos governantes, 
mediante eleições que são sustentadas pela existência de partidos políticos competitivos. 
Portanto, a democracia é indireta: seus mecanismos formais de representação podem ser 
territoriais, funcionais, pessoais ou clientelísticos. Neste sistema não existe modelo defini
do, seja este americano, francês ou qualquer outro. 

Os dois conceitos centrais que se deve levar em conta são o de accountability e o da 
incerteza. A democracia é um processo de incertezas limitadas que envolve a massa e a 
política. Quem vai ganhar as eleições, por quem a massa vai votar e qual a política que vai 
ser implementada? O cerne da questão é institucionalizar a incerteza e, neste sentido, o 
instrumento mais importante é a Constituição. A organização, estrutura e composição do 
trabalho a ser desenvolvido na arena política será realizado sobre a base de regras. Trata-se 
de uma incerteza direcionada, institucionalizada, demarcada. Um segundo elemento a 
considerar é a idéia de contingência associado à existência de consenso de grupo. Há uma 
necessidade de consenso para a tomada de decisões substantivas no que tange às questões 
políticas; assim, poderá se ter uma incerteza definida pelo fato de que as pessoas compar
tilham certos valores. O conceito de contingência sugere que o consenso não entra, 
enquanto consideração, para a ação política, mas de fato ele existe, trata-se de uma cultura 
aceita. A título de exemplo, a gentileza britânica é uma maneira de relação entre as pessoas; 
você não conta com ela, mas é assim, deste modo, que se passam as coisas na Inglaterra. 
Os indivíduos podem não concordar com a essência daquilo que poderia vir a se constituir 
uma exceção passiva à regra, pois coadunam com o conceito de "contingência". Em outras 
palavras, concorda-se em competir de acordo com regras determinadas, porque caso perca 



poderá competir novamente ou triunfar em uma próxima vez. Isto, que é simples como 
princípio, é complexo de ser efetivado. "Há uma tentação, para quem vencer, de que as regras 
poderão ser mudadas para se vencer novamente". A Polônia, por exemplo, teve cinco eleições 
com regras diferentes; na Argentina, cada eleição envolve variações nas leis eleitorais. Estas 
situações indicam que ainda não se chegou, nestes países, a democracias consolidadas. 

A segunda questão considerada de relevância é a de que a democracia, por si só, não 
garante um tratamento político afinado com o manejo mais justo da coisa pública ou de 
uma política encaminhada para uma distribuição mais eqüitativa dos bens. Nenhuma 
garantia, neste sentido, funciona totalmente devido aos mecanismos de competição. Tudo 
depende da velocidade dos tempos econômico e social e isto envolve o contexto interna
cional no qual as democracias nacionais acontecem. Neste sentido, não se deveria incor
porar ao conceito de democracia as idéias defendidas a respeito desta, à exceção de 
considerá-las como hipóteses. A pretensão que hoje observamos é de que a democracia 
liberal é o ponto de equilíbrio, o final das mudanças, e que trata-se da melhor forma de 
governo. De fato, o modelo de democracia é o do governo dos E.U.A. O que defendemos 
é que o processo de democratização é muito mais o começo do que o fim da história. 

Tão logo a democracia, com suas várias regras, se torne a norma e não exista nenhuma 
outra forma de governo possível, esta terá que justificar substantivamente o que é produzido 
por ela. Então, de fato, a democracia liberal terá um dos seus maiores conflitos. No período 
da guerra fria era muito fácil justificar os limites da democracia porque por detrás estava 
o "perigo comunista". Com a queda da União Soviética e dos países socialistas, não existe 
mais "outro lado do muro". Nossa hipótese é de que a democracia está entrando numa era 
de forte incerteza e de uma quantidade crescente de dificuldades. Esta situação faz com 
que se torne mais questionável a natureza deste regime e seu futuro. 

O contexto no qual se insere a democracia em nossos dias é muito distante da idéia 
de democracia dos gregos. Este regime, para aquele povo, se sustenta pela existência da 
"política" e esta não se refere apenas ao sistema político, mas a um sistema econômico e 
social relativamente auto-suficiente. A idéia central era a de um modelo de sociedade que 
suprisse as suas próprias necessidades, com algumas peculiaridades. Com o capitalismo 
como sistema mundial, o que há, na verdade, é uma serventia formal, além de uma 
interdependência econômica. Na atualidade e no contexto atual, que está muito distante 
dos gregos, as regras tornam-se responsáveis sem que exista uma unidade política. Por isto, 
as regras tornam-se incapazes de, por exemplo, definir o valor de uma moeda nacional ou, 
como no caso do Brasil, conseguir efetivamente controlar certos parâmetros decisivos da 
política pública. A palavra-chave para isto não é somente interdependência e dependência, 
mas um complexo de níveis de dependências e interdependências múltiplos. Não se trata 
daquilo que Fernando Henrique Cardoso escreveu já faz algum tempo: uma relação 
desigual entre produtos primários e produtos industrializados. As dependências do Brasil 
hoje são vastamente complicadas; envolvem um complexo de intermídia tão forte como a 
necessidade de boas relações entre capital e consumidores finais, tanto em termos orça
mentários como de produção. 

As complexas interdependências acrescentam um novo nível ao problema da demo
cracia, visto que é necessário que os cidadãos, especialmente aqueles organizados em 



partidos políticos e/ou em grupos de interesse, sejam eles mesmos parte integrante das redes 
transnacionais de influências. Ainda que se possa desenhar um mapa em torno do Brasil, 
um grande número de pessoas dentro e fora dele possuem uma relação próxima e direta 
com o processo de accountability. Os custos da autarquia hoje são extremamente altos e 
país nenhum faz mais isto. 

O que temos estudado, neste sentido, relaciona-se à Comunidade Européia, onde se 
observa uma visão exagerada do que assinalamos anteriormente, mas que nos parece a 
manifestação mais concreta em termos de tentativa de se tirar proveito da globalização, 
mas ainda é uma tentativa limitada: trata-se da regionalização. Uma das perguntas que os 
europeus se fazem é se é possível traçar linhas que não se definam em volta dos países; 
mas nem todos por lá estão aceitando que se faça isto, já existindo inclusive grupos políticos 
reagindo a esta colocação. 

A pergunta que cabe é se podem ser observadas disparidades sistêmicas na 
globalização, já qué dos anos 50 para cá os intercâmbios e a rapidez de trocas nos 
negócios, no turismo, nos intercasamentos e nos investimentos são muito mais intensos 
dentro da Comunidade Européia, ainda que existam exceções importantes, como é o 
caso dos ingleses. A indagação deveria se referir à possibilidade de limitar ou de 
explorar as consistências nas disparidades sistêmicas do processo de globalização com 
a finalidade de realimentar a igualdade necessária capaz de controlar as porcentagens 
de trocas no nível das capacidades internas hoje existentes na Comunidade. A resposta 
é ainda a incerteza, mas uma das coisas que estão se tornando evidentes refere-se à 
capacidade de fazer sucesso em termos de política. Aonde não fizeram sucesso foi em 
termos da democracia: o Parlamento Europeu manifesta-se menos que os governos 
nacionais. 

A 'porta da frente' dos países europeus é a democracia nacional que não é controlada, 
ainda que esta não possa assegurar que o primeiro ministro da França seja o responsável 
pelo franco francês, pois esta não é mais uma moeda nacional corrente. Ou seja, a 
democracia nacional torna-se uma tecnocracia formal. A existência de quaisquer respon
sabilidade não é feita para a ascensão dos cidadãos organizados. É feita para grupos de 
interesse específicos, normalmente grupos de interesse de negócios organizados num 
determinado setor da produção e com uma capacidade superior à do próprio processo 
democrático. A democracia se coloca na defensiva. 

Este processo não é unilinear ou em uma única direção. O que acontece na Europa é 
que ao mesmo tempo em que existe esta transferência de governos de nível nacional para 
o supranacional sem que exista muita democracia, isto ocorre até o momento em que se 
apresentam no nível subnacional novas associações e questionamentos a respeito da 
democracia. A Europa não está somente integrada ao nível supranacional, mas também 
desintegrada no nível subnacional. Os questionamentos a respeito de uma autoridade maior, 
de autoridades para regiões nos países, para prefeituras e para o processo subnacional 
parecem estar acontecendo ao mesmo tempo. 

A resposta à globalização tem sido, em parte, a de uma organização real para o nível 
europeu, mas também a de uma desintegração no nível subnacional e a de questionamentos 
em busca de uma proximidade maior entre estes dois níveis. A palavra-chave no jargão 



europeu é: subsidiariedade. Tem sido o tema mais significativo, atualmente, no intuito de 
acoplar a democracia à globalização. Subsidiariedade é um princípio político pelo qual 
procura-se ajuntar à igualdade o princípio de interdependência; pelo qual teriam-se dife
rentes leis escalonadas por nível de governo, ao invés de apenas um governo nacional. 
Haveria, assim, leis de governo que vão do global ao supranacional, regional, subnacional 
etc. Conseqüentemente, a política deveria ser feita no nível em que esta acontece e dentro 
das possibilidades ê daquilo que é desejável para os cidadãos individualmente. Deveria 
existir, então, alguma preferência no modo de se fazer política no nível do cidadão, o qual 
significaria a entrega, neste nível de governo, da administração de qualquer bem público, 
seja este bom ou ruim. A maneira pela qual este princípio de subsidiariedade - que está 
escrito na Constituição européia - será interpretado é a disputa central, na Europa, entre os 
diversos níveis da política: internacional, supranacional, subnacional etc. 

Uma discussão similar está acontecendo nos E.U.A. sem que ninguém saiba o por 
quê. Os americanos não entendem estes elaborados conceitos europeus, que lhes parecem 
extremamente complicados. Mas neste contexto americano reacionário e atual, a versão 
nacional que prevalece é a de uma devolução de poderes aos estados e às prefeituras e a de 
uma diminuição das responsabilidades do Estado nacional. 

Mas há uma suposição, feita por Fiori, que fizemos também quando estudamos a 
democratização de Portugal e os resultados das primeiras eleições naquele país, além do papel 
que estas teriam para a consolidação da democracia. Era a de que, dado o processo de 
democratização, os atores e, particularmente, o partido que foi o principal responsável por esta 
mudança e que ganhou as founding elections, teria uma vantagem permanente sobre os outros. 
Ou seja, ingressaria-se numa época de estabilidade política e de previsibilidade eleitoral. Assim, 
ao antever os votos dos diversos partidos, com esta hipótese, erramos em todos os resultados. 

O erro se explica por dois motivos: a votação foi estimada a partir das preferências 
associadas à estrutura social de Portugal; foram usados os resultados da votação e prefe
rências partidárias da Itália, na transição deste país à democracia. Mas o que foi observado 
posteriormente à quinta e à sexta eleição em Portugal foi que os resultados foram 
exatamente os que tínhamos previsto para as eleições de 1975. A explicação é que em 
prematuras etapas de democratização os votantes não são necessariamente capazes de votar 
de acordo com suas preferências sociologicamente determinadas. 

De um lado, porque as pessoas não votam pelo partido que preferem que ganhe as 
eleições, mas contra o partido que não querem no poder. Isto é chamado de "voto 
defensivo" e foi o que aconteceu em Portugal. De outro lado, os resultados destas founding 
elections não foram a revelação de uma preferência mais ou menos estável da população 
portuguesa; o que os portugueses não desejavam era que o Partido Comunista fosse o vence
dor do pleito; as eleições foram um ato estratégico. 

Dos dezoito países estudados que tiveram o que chamamos de founding elections, apenas 
em dois deles - na antiga Tcheco-Eslováquia e no Chile - o partido que venceu a eleição inicial 
foi capaz de triunfar na segunda eleição. Nos países restantes aconteceu o oposto do que 
havíamos previsto. De fato, foi uma enorme desvantagem vencer a primeira eleição, já que, 
quando isto ocorreu, tal partido nunca mais conseguiu ganhar as eleições subseqüentes. 



Estas apreciações se justificam pela afirmação de José Luis Fiori a respeito do atual 
contexto internacional, no qual uma das condições indispensáveis que um país precisa para 
a implementação das macropolíticas econômicas é a de um "acordo de expectativas de 
estabilidade" que possibilite formar investidores e especuladores para a manutenção do 
mercado. Na verdade, temos um certo paradoxo: isto se desenvolveu bem para os italianos, 
japoneses, irlandeses e outros povos onde após a democratização mantinha-se a expectativa 
de uma equipe estável no poder por um longo período de tempo. Mas não é uma 
característica dos processos recentes de democratização, onde o que acontece é precisa
mente o oposto. Não vemos uma contradição, mas um paradoxo entre a necessidade de 
importante continuidade política de um governo para o seguinte e as expectativas 
de estabilidade para manter a economia sem inflação. Porém, há razões para se esperar uma 
rotatividade muito grande no poder. Ou seja, teria que se combinar, de alguma maneira, 
ambas as expectativas. Isto sugere uma mudança muito mais abrangente, além da exigência 
de ser flexíveis, para não dizer criativos, na democratização. 

Neste sentido, é muito difícil aplicar no presente as lições do passado, por dois motivos: 

• O primeiro é que em Estados com sistemas democráticos avançados existem hoje 
grandes mudanças no papel dos partidos políticos e na própria natureza destes. O 
principal ponto é que os partidos não podem mais desenhar políticas para o futuro; 
melhorar as suas performances, como o fizeram no período após a Primeira e Segunda 
Guerra Mundial. Os partidos não têm, para as pessoas, o mesmo significado que tiveram 
no passado. É impossível considerar partidos políticos, apoiados na fidelidade partidária, 
enquanto referenciais simbólicos na relação dos indivíduos com as realidades nacionais. 
Os partidos hoje não são mais válidos; não se deve, portanto, esperar muito dos mesmos. 
No entanto, em grande parte da literatura, por nós considerada "ortodoxa" há uma 
supervalorização dos partidos, enquanto canais de atuação, para alcançar a estabilidade 
econômica e a identificação das pessoas com os mesmos. Mas até naqueles países onde 
historicamente os sistemas partidários são estáveis, estes estão se desmoronando; as 
pessoas não têm mais a mesma relação fixa com os partidos como costumavam ter. 

• A principal razão de criar-se rapidamente uma insatisfação com os democratizadores e/ou 
vencedores das founding elections é a extensão da responsabilidade aos cidadãos pelos 
atos de governo. Os governos terão que pagar um preço extremamente alto pela 
democratização ou, dito de outra maneira, com a democratização origina-se um processo 
de desestruturação em vários níveis. Às vezes tratam-se de níveis de desestruturação 
extremamente altos, como na Europa Oriental, onde estes essencialmente significam uma 
completa transformação do sistema econômico, até como em outros casos onde a 
estabilização significou um desconforto econômico muito grande, como na Argentina e 
no Peru, permanecendo a antiga Tcheco-Eslováquia e o Chile como exceções, já que 
nestes países a maioria dos indicadores econômicos melhoraram. 

Estes dois pontos - a fraqueza na importância dos partidos no processo político e o 
atrelamento das expectativas populares às performances econômicas dos governos - obrigam a 
pensar as perspectivas dos processos de democratização presentes com uma grande flexibilidade. 

Em relação ao papel do fator internacional na análise das recentes democracias, nos 
estudos realizados com Guillermo O'Donnell, Fernando Henrique Cardoso e Luciano 



Martins, chegamos à conclusão de que as transições à democracia nas décadas de 70 e 80 
não tinham nenhuma relação orgânica com o sistema internacional, ainda que quanto a isto 
houvesse países com diferentes graus de relacionamento. Escrevemos, então, que essen
cialmente as transições à democracia eram um assunto doméstico. Embora tenha havido 
fatores internacionais que exerceram alguma incidência, as condições dominantes apoia
vam-se no peso preponderante dos fatores locais. 

Nossa compreensão sobre esta questão passou a adquirir outra dimensão com as transi
ções na Europa Oriental, nas quais o fator internacional foi extremamente importante. Não há 
um só analista da Europa Oriental que desconheça a famosa comunicação telefônica entre 
Iaroslevsky (primeiro ministro da Polônia) e Gorbachev, na qual este último não dá a suficiente 
importância ao andamento das eleições polonesas. Naquela época a União Soviética era 
indiferente aos resultados das eleições na Europa Oriental, incluindo a própria aceitação de que 
um partido não comunista vencesse as eleições. Este foi um grande erro de Gorbachev. 

Cabe perguntar: qual a natureza desse novo sistema internacional e qual o seu papel 
para a consolidação da democracia? Certamente, na Europa do sul, em Portugal, na Espanha 
e na Grécia isto ficou muito claro. Todos estes países tinham seu ingresso prometido na 
Comunidade Européia na medida em que cumprissem com certas condições, condições 
estas que não eram explicitadas. Atualmente, está sendo enviado a todos os governos da 
Europa Oriental um manual de aproximadamente 350 páginas que literalmente especifica, 
com riqueza de detalhes, quais itens são necessários satisfazer no caso de existir a 
expectativa de se candidatar a ser país-membro. Tal manual não existia nos anos 70. O que 
havia era uma certa expectativa, por parte dos países-membros, de ter algum tipo de 
democracia consolidada ou relativamente estável. 

Gostaríamos de sugerir duas ou três hipóteses a respeito dessa mudança internacional: 

• A primeira delas pode ser encontrada no trabalho de Samuel Huntington. Trata-se da 
noção de "ondas de democratizações", que se tornam exemplos enquanto modelos, 
positivos ou negativos, para serem imitados ou rejeitados; essa é uma hipótese correta 
de difusão. Ou seja, a natureza essencial do sistema internacional é um mecanismo de 
difusão no qual certas experiências se transformam quando usadas por outros. Assim, 
por exemplo, Portugal serviu como um modelo negativo para a Espanha: uma grande 
parte do que ocorreu neste país ocorreu porque os espanhóis desejavam evitar o que 
estava acontecendo em território lusitano. Na Europa Oriental, nos dias de hoje, temos 
detectado, através de entrevistas integrantes de nosso trabalho naquela região, que eles 
não querem se transformar em uma Argentina. Por alguma razão que não podemos 
explicar exatamente, a Argentina é um modelo negativo para os países do Leste. Talvez 
tenha a ver com a imagem de Adam Przeworski, ou mais simplesmente com os seus 
intelectuais. Vêem a Argentina como exemplo de um país permanentemente incapaz, 
com um alto nível literário e várias outras coisas que podem ser encontradas na Europa 
Oriental, ou seja, um perfil altamente sofisticado e obviamente urbanizado, com 
sociedades bastante homogêneas, mas que não consegue estabelecer regras para 
governar. É um tipo de democracia permanentemente não consolidada. Então eles 
discutem, especialmente os poloneses, sobre o perigo de uma "argentinização" 
da Europa Oriental. 



A natureza do sistema internacional é a de um sistema de difusão de modelos onde, 
devido à revolução tecnológica, especialmente na área das comunicações, essas 
difusões são muito mais espalhadas, muito mais rápidas e muito mais detalhadas 
do que jamais foram até então. Não temos nenhuma forma de testar a difusão, 
exceto conversando com as pessoas, perguntando o que pensam, como obtiveram 
a informação e a quem escutam. Na Europa Oriental todos sabem a história e a 
seqüência de eventos relacionados ao programa de TV mais famoso transmitido 
em emissora húngara e retransmitido para toda aquela região. Tal programa 
mostrava um 'buraco' na fronteira da Alemanha Oriental pelo qual os alemães 
conseguiam passar para a Hungria para então entrar na Alemanha Ocidental, 
contrariamente ao acordo entre os dois primeiros países para impedir este fato. Esta 
hipótese de difusão de modelos inclui também outras coisas, tais como políticas 
públicas ou instituições, em particular. 

• A segunda hipótese refere-se a uma questão sobre a qual não tínhamos nenhuma 
suspeita de sua dimensão, mas que passou a ser de extrema importância e pode ser 
considerada um bom exemplo da necessidade que quaisquer teoria - seja sobre 
mudanças de regime, democratização ou política pública - tem de ser sensível a efeitos 
dinâmicos. Nos referimos a "conseqüências não intencionadas". A mais importante 
"conseqüência não intencionada" do sistema internacional tem sido o surgimento e o 
desenvolvimento das organizações não-governamentais (ONGs), envolvendo a demo
cratização e a política pública. Essas mesmas ONGs, no passado, não sabiam o que 
fazer. A título de exemplo, na época em que estudávamos a transição em Portugal 
entrevistando os membros dos partidos políticos, descobrimos que todos aqueles 
partidos tinham a mesma máquina de escrever, de procedência sueca. Estas máquinas 
eram enviadas pelo governo sueco através de sabe-se qual ONG. Os estrangeiros 
estavam envolvidos com isto, mas não havia como se saber. Hoje em dia, seja aonde 
for que haja processos de democratização ou esforços por consolidar democracias 
recentes, tais países serão invadidos por todos os tipos de ONGs. 

Isto constitui uma mudança no ambiente internacional, onde elementos não-gover
namentais são vastamente fortalecidos por redes de comunicação (networks) às quais 
já nos referimos antes. Há dois anos houve na Guatemala uma tentativa de golpe " à 
Fujimori"que foi contido basicamente pelas ONGs. As pessoas, através de correio 
eletrônico e de vários outros meios, mobilizaram e organizaram alguma ajuda vinda 
de certos governos, mas, fundamentalmente, foi uma tremenda movimentação de 
grupos privados pressionando os governos nacionais e o governo guatemalteco o 
fator que impediu que acontecesse o golpe. Isto não significa que alguma coisa 
tenha melhorado na Guatemala, mas, ao menos, não piorou como conseqüência 
relacionada à 'derrubada' do regime. 

• Uma terceira hipótese são os chamados "condicionalismos" ou "condicionalida¬ 
des" , que têm um significado específico. Consiste em ações multilaterais, geral
mente através de ONGs. O nível mais eficiente de "condicionalidade" para a Europa 
é a Comunidade Européia e o Conselho Europeu. Estas duas ONGs trabalhando juntas 
estabelecem um arranjo muito interessante de condicionalidades. Tal mecanismo não 
é dependente da boa vontade dos governos de quaisquer um dos países europeus. É um 



caso multilateral o que o faz vastamente mais importante porque é impossível, desta 
maneira, atribuir responsabilidades, por exemplo, como no caso dos interesses 
franceses as maquinações dos alemães ou de quem quer que seja. É a Comunidade 
Européia, como organização coletiva, que interfere sobre os interesses nacionais. Neste 
caso, avançou-se ainda com a criação do novo Banco Europeu (EBRD), versão regional 
do Banco Mundial sustentado sobre uma "condicionalidade" sem segredos. A "con
dicionalidade" é explícita: não serão feitos empréstimos se os países não seguirem uma 
extensa lista de prioridades; dentre elas, eleições livres e justas, liberdade de expressão 
e liberdade de associação. 

Mas o aspecto mais fascinante dessa forma de "condicionalidade" é a Corte Européia 
de Justiça, que executa uma lista relativamente comum de normas em relação à política 
social nos Estados-membros. O mais fascinante é que isto se aplica também aos Estados 
não-membros. Tal fato é completamente contrário à maneira em que normalmente opera 
o sistema internacional. Há um conjunto de normas classificadas pela Corte Européia; 
normas que não estão em nenhum tratado, elas são consideradas simplesmente normas de 
respeito às leis. Encontramos um exemplo interessante de como estes procedimentos 
podem significar um custo, às vezes, muito alto para os países sob influência da Comuni
dade. A exigência feita pela Corte Européia ao sistema de seguridade inglês custou a este 
país vários milhões de libras. O sistema de seguridade inglês diferencia a idade e as 
condições de aposentadorias para homens e mulheres. Assim sendo, os ingleses foram 
forçados a mudar internamente todo o sistema de pensões para equalizar as diferenças. 
Afortunadamente, para este país a mudança foi feita para o futuro, pois caso tivesse sido 
retroativa o sistema teria falido. 

Decisões dessa natureza estão sendo tomadas todos os dias na política de saúde e nas 
políticas sociais. A aplicação dessas leis tem um efeito enorme sobre os governos, não 
fazendo muita diferença não ser país-membro, já que, ainda que os países não sejam 
membros, a legislação tem que se adequar às normas européias. Os países são então 
forçados a mudar aspectos de seu sistema, de maneira a se manter competitivos, ter produtos 
regularizados e certificados - mesmo que o país não tenha participado na elaboração das 
normas em relação aos produtos ou o que quer que seja. Trata-se de novas regras 
internacionais que vão além da aceitação de tratados. Abdicar da responsabilidade de 
alguma área da política, em particular, porque algum tratado assim o exige, tem sido a 
modalidade prevalecente nas relações internacionais. Mas na Comunidade Européia isto 
acontece sem que efetivamente exista a possibilidade de escolha por parte dos países 
envolvidos. Cabe ressaltar que não existe nada similar em nenhuma outra parte do mundo. 

Neste contexto se encontra a Área de Livre Comércio da América do Norte, mas de 
uma maneira completamente oposta à da Comunidade. Para os E.U.A. é uma aberração 
que a Corte Suprema Americana tenha que obedecer a decisões de quaisquer outra Corte. 
Entretanto, para conseguir que o Tratado de Livre Comércio seja aprovado pelo Congresso 
foram criadas duas novas comissões paralelas: uma para casos laborais e outra para 
problemas ambientais. A intenção óbvia foi forçar o México a se conformar com as normas 
americanas. Os mexicanos não ficaram muito entusiasmados, mas não tiveram outra 
escolha. O interessante é que estas regulamentações estão sendo atualmente usadas não 
apenas contra os mexicanos, mas também contra os americanos, existindo a possibilidade 



agora de que certos aspectos desta lei venham a ser questionados pelo próprio México e 
pelo Canadá, que de fato têm uma legislação mais progressista. Mas alguma coisa tem sido 
criada, mesmo nessa área de livre comércio extremamente primitiva. Ironicamente dire
cionado a controlar práticas do México, o Tratado de Livre Comércio, na verdade, é usado 
também para controlar práticas dos E.U.A. Novamente "condicionalidade" é a palavra-
chave no momento atual. 

Finalmente, talvez o maior efeito a longo prazo, no caso da Europa - veremos se isto 
acontecerá no caso da América do Norte - , é a maneira em que o contexto internacional 
começa a reestruturar as políticas internas desses países, particularmente, através de duas 
formas: a criação de equipes por níveis nacionais de agregação, pois a área mais importante 
neste nível tem sido a política agrária e; as mudanças nas equipes internas dos países, com 
a finalidade de participar na elaboração de diretivas em relação à política social, à política 
de saúde e a outras. O que está acontecendo é que as equipes internas, no nível nacional, 
estão sendo influenciadas por normas e expectativas européias. 

A Área de Livre Comércio da América do Norte está tendo uma influência substancial 
na desintegração do corporativismo mexicano. A estrutura oficial de interesses nacionais 
está incapacitada de alinhar-se efetivamente com grupos de interesses interativos, na 
medida em que está se criando todo tipo de novos grupos de interesse e, conseqüentemente, 
novas alianças naquele país. 

Esses modelos políticos se generalizam, como resultado destes processos, trazendo uma 
grande mudança na natureza do sistema internacional. A natureza das relações internacionais 
não está completamente formada no nível internacional e, então, os países interagem através 
das fronteiras para afetar uns aos outros. Embora a Organização dos Estados Americanos (OEA) 
não seja nada semelhante à Comunidade Européia, ou mesmo ao Conselho Europeu, não há 
motivo para que processos similares não possam vir a se desenvolver no contexto do MERCOSUL, 
ou eventualmente o Chile se juntar à Área de Livre Comércio da América do Norte, tal como 
aconteceu com a Europa Oriental em relação à Comunidade Européia. 

O que ocorreu ao se chamar de literatura comparada de políticas públicas se susten
tava em democracias estáveis e correlacionava temas substantivos, tais como igualdade e 
pobreza, com estruturas relativamente estáveis. Isto pode ser feito muito bem com os países 
e com o banco de dados da Organization For Economic Co-Operation And Development 
(OECD), considerando-se os inputs e outputs como caixas de entrada e de saída das questões 
que afetam a política pública. A literatura sobre corporativismo faz isto: analisa os 
interesses organizados e as relações resultantes. Hoje, os resultados substantivos são 
considerados como outcomes para diferenciar saídas de resultados, sendo os ' 'resultados'' 
tudo aquilo que realmente muda no nível da população. Exemplificando, pode-se gastar 
muito dinheiro em um programa social sem que este produza mais eqüidade, assim como 
apresentar efeitos escorregadios ou não intencionados da política. 

A literatura sobre democratização, diferentemente da literatura sobre política com
parada, não trabalha nem pode analisar estruturas estáveis. Esta literatura trata sobre as 
escolhas incertas, na medida em que não é possível saber se tais escolhas vão ou não 
produzir algum efeito. Citando o mestre Maquiavel, as grandes variáveis para nós são 
"fortuna" e "vir tude", entendendo por "fortuna" as conseqüências não intencionadas, 



alguma coisa que vai acontecer mas que freqüentemente não é o que as pessoas esperam, 
e por "vi r tude" aquelas decisões muito discretas ou únicas, mas que ao serem encaminha
das numa direção específica podem produzir resultados inesperados. 

No trabalho aqui mencionado sobre o que é ou não democracia, consideramos que 
esta não necessariamente é administrada de uma forma mais eficiente do que a autocracia, 
embora uma melhor administração possa vir a ocorrer no decorrer de um longo período, 
devido ao fato de ser mais fácil mudar estruturas nas democracias que nas autocracias. Uma 
outra consideração é a de que a democracia não é necessariamente mais justa socialmente 
que a autocracia, pelo menos a curto prazo. Cremos que o desemprego é o problema maior 
para os países com democracias recentes. No entanto, a extensão das reformas torna-se 
muito diferente no caso dos países da Europa Oriental que precisam lidar com o desem
prego, ao contrário da América Latina, onde as estruturas internas do Estado têm que lidar, 
também, com níveis absolutos de pobreza. 

Em relação ao Brasil acreditamos que, ainda que a transição esteja concluída, não 
existe uma democracia consolidada, na medida em que não há a confiança necessária nas 
instituições básicas e nas regras do jogo. Conseqüentemente, ainda existem muitas coisas 
a serem alcançadas em termos de consolidação. Se esta pode ser feita apesar da Reforma 
do Estado, ou se os brasileiros podem usar esta Reforma como uma ajuda para consolidar 
a democracia, é uma questão em aberto. 

Nas palavras de José Luís Fiori, do Instituto de Medicina Social da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (IMS/UERJ), parece haver, no conceito de consolidação da 
democracia, a suposição de uma irreverssibilidade do processo de democratização ou, 
então, a idéia de que a soma de anos e mais anos vão transformando as coisas em 
irreverssíveis, mas não é bem assim. Algo similar acontece com o conceito de globalização-
conceito este que ainda não acabou de ser elaborado -, principalmente porque faz referência 
a processos que estão em franco andamento. É difícil fazer uma associação entre essa 
imensa complexidade que não se vê com clareza - a globalização - e esse outro universo 
de problemas, que é o da consolidação democrática. 

Mas o processo de globalização já é rigorosamente irreverssível e de natureza predomi
nantemente financeira, embora contenha aspectos produtivos, tecnológicos e comerciais abso
lutamente decisivos. Ante esse processo de globalização desenvolvido aceleradamente desde 
1985 e direcionado pelo aspecto financeiro, já foram tomadas decisões em vários países, 
decisões estas que nos dizem respeito. A questão que interessa discutir é como se coloca o 
problema da governabilidade democrática nesses ajustes de tipo passivo, onde se transfere para 
os mercados externos a maior cota de responsabilidade pelo processo eventual ou virtual de 
retomada de algum crescimento que viabilize o atual exercício de governo. É o mundo 
desregulado, inclusive na periferia. Quais os efeitos políticos sobre a governabilidade 
democrática produzida pela nova geoeconomia monetária mundial? 

Atualmente, entre quatrocentas e quinhentas empresas detêm uma cota altíssima de 
poder sobre acesso a mercados, controle tecnológico e decisões de investimento. O que 
essas realidades impõem na direção dos países periféricos para cada uma dessas zonas 
monetárias? De fato, obrigam a uma convergência crescente da gestão macroeconômica 
dos países periféricos de cada uma dessa zonas. A situação que se apresenta, caso não ocorra 



nenhum tipo de coordenação entre o Japão, a Europa e os E.U.A., ou alguma imposição 
clara de hegemonia, de uns sobre os outros, é que os países periféricos aderentes e 
convertidos às políticas deflacionárias terão que manter essas mesmas políticas por longos 
períodos de tempo; porque a tendência será a de um crescimento muito lento em nível 
internacional, sem coordenação entre essas três potências. Esta gestão macroeconômica 
restringe os espaços de qualquer outra possibilidade de políticas setoriais, sejam estas de 
tipo industrial, sejam de tipo social. 

O problema mais grave, segundo Fiori, já assinalado pelo cientista político americano 
Robert Gilpin, 2 é que os instrumentos de política econômica que restaram aos governos se 
restringem ao controle sobre o capital de investimento, tecnologia produtiva e acesso aos 
mercados. Neste quadro, as economias em desenvolvimento contam com pouquíssimo ou 
nenhum poder, ou fonte de poder, para participar da luta pela divisão internacional do 
produto. No plano interno dessas sociedades, os governos estão compelidos a um esforço 
enorme para reverter as expectativas dos capitais internos e redirecionar esses capitais, 
nesta era globalizada financeiramente, na direção do investimento produtivo. Trata-se de 
uma utopia pela qual se tem que batalhar. 

A questão que se coloca é a credibilidade para o capital - expectativas e tempo. A 
autoridade pública responsável pela política econômica e por todas as regras construídas 
para seduzir os capitais a investir, precisará realizar um esforço monumental para reprodu
zir o status quo. Teoricamente, trataria de se eliminar toda e qualquer possibilidade de 
alteração das regras que originaram instituições econômicas recriadas depois da reforma 
liberal. Mas, para que isso aconteça, teria que ser excluída toda possibilidade de incerteza 
no cenário político, onde mudanças de autoridade podem querer alterar as regras. Não 
somente estas têm que ser estáveis, as autoridades também. Daí que as regras políticas se 
façam para a reeleição dos governos. Assim, governos liberal-conservadores duram dez, 
doze ou quatorze anos, como é o caso de Felipe Gonzalez, na Espanha. Ou seja, toma-se 
necessário haver menos eleições para que se tenha menos instabilidade no horizonte. 

I N T E R N A C I O N A L E L O C A L ; P Ú B L I C O E P R I V A D O ; D E M O C R A C I A 
P O L Í T I C A E D E M O C R A C I A S O C I A L ; A N T I N O M I A S A R E V E R ? 

Diversamente, o professor Luis Alberto Gomez de Souza, do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Econômico e Social ( I B R A D E S / C e n t r o João XXIII) sugere que se coloque 
sob suspeita as análises que, ao reduzir os atores internacionais às potências mais fortes e 
às grandes empresas econômicas, afirmam uma certa inevitabilidade da atual dominação. 
Fica implícito nestas análises, como suposto, a manutenção da atual correlação de forças 
que, então, tautologicamente, reaparece nos resultados de curto e médio prazos. Não há 
lugar, assim, para a entrada de novos fatores, novas situações e crises inesperadas. 
Entretanto, o impossível a curto prazo pode deixar de sê-lo a longo prazo. E, inversamente, 
o provável, hoje, pode desaparecer sem deixar traços, amanhã. A História está em aberto 

2 GILPIN, R. Nova ordem política e econômica mundial. In: MARTINS, L. & REIS VELLOSO, J. P. dos. Ordem 
Mundial em Questão. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1993. 



e não se constrói apenas pelas projeções das tendências atuais. Ondas de longa duração 
apresentam, muitas vezes, curvas até certo ponto imprevisíveis. O professor Schmitter 
indicou, aliás, que os processos históricos não são unilineares, mas abertos. 

Hoje, ao se falar de globalização, fica-se geralmente numa perspectiva econômica 
segundo a qual as decisões permanecem cada vez mais nas mãos dos centros transnacionais 
de poder e as margens de autonomia local parecem desaparecer. É preferível ampliar a 
análise para um quadro mais abrangente e complexo e falar de planetarização, a partir da 
revolução tecnológica dos meios de comunicação e, principalmente, da informática. A esse 
respeito, podemos, aliás, pensar em dois cenários alternativos. Um é o da dominação 
centralizante e massificadora, onde os meios de comunicação veiculam informações 
dirigidas, destroem pluralismos culturais, variedades de opiniões e concentram cada vez 
mais o poder econômico. Outro cenário é o das redes interativas de intercomunicação 
horizontal, através das infovias ou de televisões democratizadas, das redes ligando atores 
e experiências diversificadas, democratizando e difundindo a informação e o conhecimen
to, onde as diversidades locais podem dialogar. A realidade é sempre um composto de 
vários cenários. Mas, em todo o caso, há uma potencialidade democrática e pluralista na 
tecnologia. Compete aos grupos e movimentos sociais e aos diferentes interesses econô
micos, sociais e culturais conseguir o acesso a esses meios. Então, a planetarização pode 
ter uma complementariedade dialética com a dimensão local e com sua diversidade. Aliás, 
o Estado-nação, que cresceu na modernidade, superando os espaços fechados do mundo 
feudal, está de certa maneira em crise, ameaçado pelos dois flancos, o do planetário e o da 
diversidade local ou regional. Theodor Roszak já dizia que as grandes cidades eram too 
big but not big enough, anônimas e enormes, mas também provincianas ao mesmo tempo. 
Assim, de certa maneira, o mesmo acontece com o Estado nacional, nesta virada de milênio. 

Acreditamos que as análises devam ser cada vez mais centradas não nos Estados ou nos 
grandes poderes hegemônicos, mas na sociedade em seu dinamismo, com a emergência de 
novos atores e novas situações. E temos de superar uma dicotomia que vai envelhecendo na 
discussão entre privado e estatal, privatização e estatização. Há que se descobrir como se vai 
construindo uva espaço público que não se reduz ao estatal, e onde novos estilos de decisões 
podem ir se configurando, no diálogo da população e dos movimentos sociais com o Estado. 
E aí podem aparecer novos e inesperados atores que talvez estejam excluídos das grandes 
decisões econômicas, mas que participam da produção de bens materiais e, principalmente, de 
bens simbólicos, no mundo da cultura popular e de tomadas de posições alternativas. 

Nesse sentido, a década de 80 não é a década perdida dos economistas, acostumados a 
só ver a sociedade a partir da arena de forças dominantes. Na América Latina, nestes anos, tem 
havido um enorme fervilhar de atores emergentes e propostas de base alternativas. Frágeis, 
descontínuas, muitas desaparecem, mas são como fios de um tecido social em mutação que 
pode estar preparando novas situações e rupturas à lógica e à hegemonia vigentes. 

Finalmente, duas observações. Quando se fala em sociedade dual, se congela a 
situação e se perde uma visão dinâmica do processo histórico. As situações não correm 
paralelas umas às outras, mas interacionam, se imbricam, se influenciam reciprocamente 
e, delas, brotam novas linhas de força, combinações, alianças e rupturas. Em relação à 
"incerteza limitada" de Schmitter, muito interessante, poderíamos ter diante de nós um 



processo histórico frágil, longo e penoso, mas aberto a novos cenários e a uma saída mais 
participativa e democrática. Teríamos de sair de uma visão de "fim da história" para 
redescobrir utopias concretas ou horizontes históricos possíveis e prováveis. Aliás, ouvindo 
falar do "fim da história" dos neoliberais ou de uma realidade fraturada e sem sentido dos 
pós-modernos, fica sempre a suspeita de que possa ser o próprio sistema que deseja congelar 
a realidade e as análises dela, para não correr riscos de perder seus atuais privilégios. Diante 
dos pessimismos fechados no inevitável e das análises que congelam a realidade, preferi
mos pensar num processo histórico local e planetário, aberto às experimentações, a êxitos 
e fracassos, mas em todo o caso, onde projetos alternativos possam negar as inércias do 
presente e o círculo fechado de uma hegemonia que se defende. E às vezes os próprios 
críticos dessa hegemonia, sem querer, a reforçam e a justificam teoricamente, ao não 
conseguir negar-lhe os pressupostos e ao não saber sair da lógica dominante. 

Na apresentação de Elisa P. Reis, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (IUPERJ), observam-se as dificuldades presentes nas discussões que pretendem 
abordar as relações entre democracia e eqüidade. Neste sentido, Reis lembra que as 
relações, em termos tocquevilianos, entre democracia política e democracia social, é ao 
mesmo tempo estimulante e frustrante. Frustrante, certamente, porque apesar dos esforços 
renovados de teóricos e analistas, no sentido de identificar relações e padrões de interação, 
os resultados de pesquisa permanecem de uma maneira geral inconclusos. Por outro lado, 
há certamente um lado estimulante na insistência em identificar possíveis relações entre 
igualdade política e igualdade social. Esse estímulo deriva tanto da possibilidade de 
enquadrar escolhas políticas em lógicas dilemáticas e opções estratégicas, quanto da 
possibilidade de justificar eticamente tais escolhas políticas e/ou opções estratégicas. 

Assim, apesar de não ter jamais existido um forte consenso quanto aos assim 
chamados "pré-requisitos sociais da democracia", não há dúvida de que a discussão em 
torno desse tema alimentou preferências e forneceu justificativas lógicas e ideológicas para 
planos de governo, programas de desenvolvimento etc. Nos anos 70, Huntington e Joan 
Nelson chegaram a modular estratégias de governabilidade como uma escolha de três entre 
quatro variáveis: crescimento econômico, distribuição social, estabilidade de governo e 
participação política. Dessas quatro variáveis, três poderiam ser maximizadas, mas jamais 
as quatro, argumentavam. Cálculos de trade-off, entre esses objetivos, poderiam servir 
como instrumentos eficientes de escolhas de governo, diziam eles. Em termos gerais, eram 
semelhantes os argumentos invocados para se dizer que o 'bolo' deveria crescer antes de 
ser distribuído, ou que a participação política deveria ser contida em favor da estabilidade 
que, por sua vez, garantiria o crescimento econômico. 

Duas décadas depois, assistimos atualmente a discussões em certo sentido semelhan
tes, mas por outro lado bastante diferentes: quando observamos hoje que se argumenta que 
é preciso conter o crescimento econômico, que é preciso provocar uma recessão, que sanear 
as finanças públicas e promover a estabilidade monetária são prioridades e tc , estamos 
novamente lidando com escolhas trágicas, mas isso não nos diz muito, pois, afinal, política 
é a arte de fazer escolhas trágicas. O que parece interessante explorar aqui é o universo dos 
"bens" ou "valores" que ganham prioridade em momentos históricos particulares. Maxi
mizar crescimento econômico ou estabilidade financeira reflete uma escolha, é claro, mas 
uma escolha balizada/parametrizada por condições dadas e metas culturalmente fixadas. 



Assim, por exemplo, não há dúvidas de que no Brasil de hoje a democracia é mais 
valorizada do que o era há 20 ou 30 anos (mesmo a esquerda, que desprezava a democracia 
'formal', passou a vê-la como um valor). Nesse contexto, qual a importância da incorpo
ração social das massas? Ou melhor, que importância tem o problema da pobreza e da 
desigualdade para a consolidação democrática? 

A julgar pelo survey de elites políticas do qual participamos com outros professores 
do IUPERJ, o problema da pobreza e o da acentuada desigualdade social são considerados 
as ameaças mais sérias à democracia no Brasil. Isso quer dizer que aqueles que tomam as 
decisões relevantes, os que fazem as escolhas políticas trágicas estão propensos a atuar 
nesse front para mudar a situação? Não necessariamente. Primeiro, os membros da elite 
não se sentem responsáveis pelas decisões relevantes nesse front. Consideram que o 
fracasso das políticas sociais é decorrente de falta de vontade política, falta de planejamen
to, falta de compromisso do governo: enfim, a responsabilidade é dos decisores (o peso da 
variável crescimento econômico insatisfatório é muito pequeno na percepção das elites). 
Mas os decisores não são eles mesmos? Sim, mas de certa forma essas elites que revelam 
sensibilidade para a questão social tendem a ver a autoridade pública como diferente e 
alheia a eles. Não há um sentido de responsabilidade pública entre os membros da elite. 

Outro ponto interessante é observarmos como, na percepção deles, o problema da 
pobreza e o da desigualdade ameaçam a democracia. Certamente, não temem a mobilização 
da massa faminta contra a ordem política vigente. A mobilização popular deixou de existir 
como ameaça no imaginário da civilização pós-comunismo. O que se teme são as violações 
individuais da lei e da ordem, as ameaças à propriedade e à integridade física. Enfim, a 
questão da violência é o que mobiliza as elites, a exemplo do que se observa junto à 
população em geral. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos sensíveis à ameaça da 
questão social no Brasil. Todos nos sentimos ameaçados, e isso não gera ipso facto uma 
resposta coletiva. Pelo contrário, cada vez mais as respostas individualizadas ao problema 
se impõem, ante a falência do ato público na provisão de lei e ordem. 

Mas o que queremos aqui ressaltar é como vemos a ameaça à democracia colocada 
pela questão da desigualdade e como a questão da Reforma do Estado ganha destaque nesse 
contexto. Nesse sentido, desejamos primeiro chamar a atenção para a magnitude do 
problema da desigualdade no Brasil. Nosso ponto de vista é o de que, embora a democracia 
possa conviver com muita pobreza e com uma considerável desigualdade, essa convivência 
parece muito mais difícil quando tanto uma como a outra alcançam proporções tão 
exageradas, como se observa no Brasil hoje. 

Quando o hiato entre as chances de vida, as condições do cotidiano e o horizonte de 
expectativa quanto ao futuro dos diferentes setores de uma sociedade é muito acentuado, 
rompem-se as condições básicas para a manutenção de uma ampla solidariedade social. Se 
é verdade que em muitos sentidos se observa um crescimento da solidariedade social no 
Brasil através da expansão do associativismo, também é verdade que entre os mais carentes 
o custo de oportunidade de se associarem parece se elevar. E há sintomas crescentes de 
anomia e alienação entre esses estratos, falta de confiança no futuro, falta de identidade 
coletiva etc. Para esse contingente, a democracia é irrelevante. Sua solidariedade mais 
ampla, com freqüência, não chega sequer até a vizinhança imediata. 



Como sair desse status de impotência social, desse vazio de identidade coletiva? Na 
esteira da revalorização da sociedade civil, do associativismo e do chamado terceiro setor, 
a mobilização filantrópica tem aparecido como uma resposta ao problema da pobreza, da 
desigualdade e, no limite, da generalização da solidariedade. Não resta dúvida de que tais 
respostas têm, sim, certa eficácia, mas é importante salientar também suas limitações: as 
iniciativas filantrópicas não são substitutos perfeitos para direitos de cidadania. Mais 
ainda, elas podem ter um efeito inibidor sobre a formação de identidades coletivas entre 
aqueles cujo o acesso a bens de cidadania é mediatizado pela tutela do terceiro setor. Outros 
problemas que se colocam têm a ver com a transparência, a responsabilidade e a continui
dade das ações desses novos atores híbridos de público e privado. 

Nesse contexto, a questão da Reforma do Estado aparece como ponto nevrálgico do 
problema da eqüidade. Que o Estado precisa 'emagrecer' parece dispensar maiores justi
ficativas. Os problemas de eficiência e eficácia do setor público dispensam comentários 
aqui. Os dados sobre a proporção dos investimentos sociais que chegam ao público alvo 
são amplamente conhecidos. Mas o desafio parece ser mesmo o de se estender a nova 
ideologia da reengenharia para o setor público. Como gerar mais output administrativo de 
uma burocracia pública menor e com um orçamento reduzido? 

Isso teria, provavelmente, que envolver maior descentralização de gestão por um 
lado, mas maior coordenação de tarefas e funções por outro. Nesse sentido, o terceiro setor 
pode vir a ser um elemento importante na estratégia do Estado, mas não um substituto 
desse. Mais ainda, a manutenção de uma clara distinção entre o ator público e o ator privado 
com funções públicas parece condição fundamental. É a autoridade pública que confere 
aos bens de cidadania sua característica distintiva. Do contrário, poderemos ter muitos 
cidadãos virtuosos atuando para combater a pobreza, mas incapazes para generalizar o 
mercado político de cidadãos soberanos. 

Na medida em que os custos de associação são desigualmente distribuídos dentre uma 
sociedade, um setor público reformado é ainda a aposta viável de universalização da 
cidadania e de coordenação de tarefas nesse sentido. 

O L I V R O 

O livro está dividido em três partes, que correspondem, aproximadamente, aos 
grandes eixos que nortearam todo o rico debate do seminário e do qual o resumo 
apresentado representa apenas uma parcela. Como não poderia deixar de ser, em se 
tratando, afinal, de uma reflexão conjunta cuja grande motivação se encontrava no tema 
da política social, o agrupamento dos textos tem por finalidade ordená-los segundo a ênfase 
que dão a determinados fatores que incidem sobre aquela questão. Pois, de um modo ou 
de outro, ela, a política social, está presente em todos. 

Na primeira parte, GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA E QUESTÃO SOCIAL, o ponto de 
convergência consiste no reconhecimento de que é preciso rediscutir a democracia. O 
sentido desta rediscussão é claramente o de chamar a atenção para as implicações antide
mocráticas da modernização conservadora que predomina mundo afora, em particular para 



o empobrecimento que vem gerando, tanto de segmentos sociais quanto de espaços de 
negociação e convivência entre grupos divergentes. Desnecessário salientar a relevância 
de tal abordagem no âmbito de países que, como o Brasil, saíram há pouco de experiências 
autoritárias, mantêm estruturas sociais muito desiguais e não possuem satisfatórios meca
nismos institucionais de compatibilização de interesses. 

Assim, o artigo de Philippe Schmitter, que inicia a coletânea, não só aborda as 
perspectivas da democracia num futuro próximo, analisando os desafios e ameaças em 
curso, como formula alternativas. O Nacional e o Social em Tempos Globais, o texto 
seguinte, de autoria de Fábio Wanderley Reis, se propõe a reexaminar o conteúdo dos 
rótulos Estado Liberal, Projeto Nacional e Questão Social nos marcos das novas tendências 
econômicas e tecnológicas, identificando as contradições embutidas nos supostos (tão 
alardeados quanto falaciosos) consensos em torno do "moderno". A incompatibilidade 
entre exclusão social e democracia é o ponto de partida de Silvia Gerschman em Demo
cracia, Políticas Sociais e Globalização: Relações em Revisão; a autora mostra como os 
processos de globalização da economia e afins despojam a democracia de seu viés societário 
- o que contribui para deslegitimar o Estado de Bem-Estar Social, já acossado por 
crescentes déficits fiscais, perda de eficiência, altos custos e muita burocracia - e relaciona 
as circunstâncias "globais" com a implementação da Reforma Sanitária no Brasil. Encer
rando esta primeira parte, o ensaio de Eduardo Viola, Reflexões sobre as Dimensões da 
Globalização, as Novas Forças Sociopolíticas Transnacionais e a Redefinição do Hori
zonte da Democracia constrói uma tipologia das "novas forças sociopolíticas transnacio
nais" com a qual busca desvendar os horizontes da "governabilidade global", focalizando 
em particular as questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável. 

A segunda parte do livro intitula-se AJUSTE E REFORMA DO ESTADO e o núcleo das 
análises ali incluídas reside, naturalmente, nestas questões. Os artigos discutem, sob 
ângulos diversos, os descaminhos que a concepção dominante de ajuste tem imposto às 
reflexões sobre as instituições de governo e propõem a renovação de certos paradigmas 
conceituais. Desse modo, Maria Alicia Dominguez Ugá, em Ajuste Estrutural, Governa
bilidade e Democracia, revela, por um lado, como os conceitos de governabilidade e 
governança, incorporados ao vocabulário neoliberal no curso de uma já longa trajetória de 
medidas anticrise, se traduzem, concretamente, nas atuais políticas de ajuste e, por outro, 
como o campo conceituai da Ciência Política foi instrumentalizado para justificar o 
paradoxo representado pelo volume de restrições e controles que a abertura da economia 
requer. O trabalho de Amélia Cohn, Notas sobre Estado, Políticas Públicas e Saúde, parte 
da identificação deste paradoxo - políticas de estabilização exigem mais Estado em nome 
do mercado - e, através de uma revisão da literatura recente sobre o tema, assinala a 
especificidade com que se expressa na América Latina. 

No texto que dá prosseguimento à coletânea, o de Eli Diniz (Crise, Governabilidade 
e Reforma do Estado: Em Busca de um Novo Paradigma), a singularização do debate sobre 
Reforma do Estado chega ao Brasil: apreciando o processo de desgaste do aparelho 
governativo por uma ótica que alia, à dimensão externa, condicionantes internos, sugere 
um diagnóstico da crise institucional brasileira centrado no descompasso entre o Estado e 
a sociedade. Para fechar a segunda parte da obra, o ensaio de Marta Arretche, O Mito da 
Descentralização como Indutor de maior Democratização e Eficiência das Políticas 



Públicas, problemática uma das principais plataformas da Reforma do Estado, não só no 
Brasil como no mundo inteiro - a descentralização -, procurando desmistificar algumas 
panacéias associadas à concepção de gestão pública descentralizada. 

Por fim, a terceira parte do livro - O ESTADO DE BEM-ESTAR NO CONTEXTO ATUAL -
reúne textos voltados mais especificamente para a análise dos efeitos que o novo contexto 
econômico traz para a formulação e a implementação das políticas sociais, especialmente 
das políticas de saúde. Aqui, também, lidando com temas situados na fronteira da Economia 
com a Política, os autores, de maneiras diversas, procuram escapar às armadilhas que 
desvirtuam o conhecimento da realidade, e que vêm tanto de abordagens demasiado 
pessimistas em relação ao futuro do Welfare State quanto daquelas que se deixam cegar 
por um otimismo acrítico. 

O artigo de Maria Lucia Werneck Vianna (Política versus Economia: Notas (menos 
pessimistas) Sobre Globalização e Estado de Bem-Estar) enfoca justamente as dificuldades 
que o predomínio de uma visão economicista do processo de globalização traz para o 
estudioso das políticas sociais, na medida em que obscurece a natureza multifacetada das 
mudanças em curso; chamando a atenção para o fato de que, através da política, as 
sociedades desenvolvidas têm resistido às tentativas neoconservadoras de reduzir direitos 
de cidadania conquistados ao longo do século, aponta certas peculiaridades do comporta
mento político dos agentes envolvidos com a política social como os principais óbices à 
implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. 

A subalternização dos aspectos sociais e políticos no debate atual sobre a crise do Welfare 
State é igualmente posta sob suspeita por Célia Almeida; no ensaio Crise Econômica, Crise do 
Welfare State e Reforma Sanitária assinala que, a despeito da convergência dos argumentos 
utilizados - inclusive por analistas de correntes teóricas divergentes - na descrição das 
vicissitudes que afetam os sistemas de Bem-Estar, as respostas dadas pelos diferentes países 
não coincidem, o que ilustra com as reformas ocorridas durante os anos 80, no campo da saúde 
pública, nos E.U.A., Reino Unido, Suécia, Alemanha Ocidental, Itália e Espanha. Ana Luíza 
Viana, em As Políticas Sociais e as Políticas de Saúde no Contexto do Processo de Globali
zação, visita a literatura internacional que, enfocando a questão da globalização e das mudanças 
na esfera da organização da produção, traz à luz algumas conseqüências políticas que incidem 
diretamente sobre a proteção social (sobretudo sobre a área da saúde). Rosa Maria Marques 
conclui o livro com o ensaio A Proteção Social e as Transformações do Mundo do Trabalho: 
Garantia de Mínimos ou Direito de Cidadania?, no qual examina os vínculos que os direitos 
sociais ainda guardam, bem como os que foram suplantados, com suas origens: as relações de 
trabalho no capitalismo industrial. 

Silvia Gerschman & Maria Lucia Werneck Vianna 

Transcrição e tradução do discurso de Schmitter (utilizada nesta Introdução pelas organizadoras), 
condensada e adaptada: Mariana Eva Leis 




