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Parte I 

GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA E QUESTÃO SOCIAL 



Perspectivas da democracia no mundo 
contemporâneo: mais liberal, pré-liberal ou 
pós-liberal? 

Philippe Schmitter 

De um modo geral, as perspectivas da democracia nunca foram tão favoráveis; 
contudo, de um modo mais específico, raramente foi tão difícil discernir o tipo de 
democracia que devemos esperar no futuro. Tudo se passa como, após eliminar do campo 
quase todos os seus oponentes "sistêmicos", os defensores da democracia finalmente 
tenham ficado livres para brigar entre si a respeito do significado e da aplicação de seu 
regime político preferido. 

Enquanto a "onda de democratização" exercia sua poderosa influência, todos os 
tipos de atores tinham o maior o incentivo para subir em suas exóticas e variadas pranchas 
de surfe e, sob a mesma bandeira, conduzi-las em direção à liberdade. Agora, com o mar 
agitado e o sentido de futuras mudanças de regime tendo se tornado menos predizível, a 
excitação de se alcançar um objetivo comum deu lugar a uma consciência ampliada de que 
não apenas a consolidação da democracia é uma tarefa muito mais exigente do que a 
substituição da autocracia, mas também que todos esses autoproclamados 'surfistas da 
democracia' talvez não estejam 'pensando na mesma praia'. 1 

l Obviamente, julgar se a "onda da democratização" terminou ou não, depende fundamentalmente da definição 
do conceito de "ondas políticas". Se ele é usado como uma metáfora frouxa, pretendendo desprezar boa parte 
do movimento em direção oposta, é possível discernir ondas de duração muito longa - quase cem anos no caso 
da "primeira onda", que presumivelmente teve um fluxo ininterrupto de 1828 a 1926! 
Quando, ao contrário, define-se essa noção mais analíticamente, tomando como foco a relação que liga 
incidências de mudanças de regime casualmente interdependentes - todas na mesma direção - então, 
pode-se propor ondas de um alcance temporal e espacial muito mais curto. Eu propus quatro: "Primavera 
da Liberdade" (1848-1852); durante e após a Primeira Guerra Mundial (1914-1922); a conseqüência da 
Segunda Guerra Mundial (1945 até meados da década de 50); e a última, que começou em Portugal em 25 
de abril de 1974. Ver SCHMITTER (1993). 
Essa abordagem também implica que alguns países se democratizaram sem que tenham dado início a uma 
onda ou sido envolvidos por uma, como por exemplo: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça, Bélgica, Países 
Baixos, Noruega e Suécia; e que algumas ondas só tiveram importância local ou regional, como a que afetou 
a América Latina entre o período de 1958 a 1964. Quando também existe probabilidade de que haja mudança 
de regime numa direção democrática ou autocrática, é porque a onda encrispou-se; quando a regressão a 
alguma forma de autocracia é a resposta mais provável, é porque a onda contrária chegou. 



ENFRENTANDO UM CONCEITO INCÔMODO 

Parte do problema está em nosso infeliz costume conceituai de equacionar 
"democracia" com "democracia política moderna, representativa, liberal, tal como 
praticada no interior de Estados-nação". Devemos admitir que é incômodo ficar com 
todos esses adjetivos na cabeça e mais ainda citá-los toda vez que precisamos nos referir 
à democracia. 2 Mas os cientistas políticos, quando não os que fazem política, deveriam 
estar conscientes de que: 

• as democracias "clássicas" que antecederam as atuais (e proviram muitos de seus 
símbolos e justificativas normativas) apresentaram distintas práticas de cidadania 
e accountability; 

• não apenas várias formas "diretas" de democracia continuam existindo, mas 
também há muitos tipos e graus diferentes de "indireção" nas democracias 
representativas contemporâneas; 

• em alguns países, o liberalismo, ou como concepção de liberdade política ou como 
doutrina sobre política econômica, pode ter coincidido com a ascensão da demo
cracia, mas jamais vinculou-se à sua prática de forma imutável ou sem ambigüi
dades - sobretudo desde que a ampliação da democracia incluiu as massas 
populares, dirigentes eleitos pelo voto popular, associações de interesse específi
cas e turbulentos movimentos sociais; 

• é uma questão bastante controvertida se os princípios genericamente democráticos 
de participação, acesso, accountability e competição deveriam se limitar a institui
ções "públicas" ou "políticas" ou ser estendidos, de forma a abrangerem osten
sivamente as instituições "privadas" e "não-políticas" que possuem um impacto 
sobre a sociedade como um todo; 

• finalmente, é um acidente histórico, sem muita coisa a ver com a democracia, que 
suas práticas tenham sido amplamente limitadas a estados, isto é, a um subconjunto 
de unidades territoriais apresentando grandes diferenças quanto a tamanho, nível 
de desenvolvimento, unidade nacional, homogeneidade cultural etc. 

Meu palpite é o de que nas próximas décadas todos esses adjetivos - e talvez outros 
- serão questionados. Longe de estar firmemente assentada em suas bases e práticas, a 
democracia terá que enfrentar desafios imprecedentes. Seu futuro, como já sugeri antes, 
será incrivelmente "tumultuado, incerto e muito acidentado" (Schmitter, 1994). 

2 COLLIER, D. & LEVTTSKY S., da Universidade da Califórnia, Berkeley, reuniram uma lista de nada menos 
do que trezentos adjetivos, os quais foram recentemente acrescentados ao conceito de democracia 
(comunicação pessoal, 24 de julho de 1994). 



EXPLORANDO OS PROVÁVEIS DESAFIOS 

A maior parte desses desafios virá das democracias liberais consolidadas (DLCs) e 
não das neodemocracias recentes (NDRs). Tomando como dado que as últimas enfrenta
rão uma boa parcela de desencanto quando as realizações inevitavelmente não consegui
rem corresponder às expectativas superdimensionadas e o tédio da consolidação substituir 
a estonteante excitação da transição, ainda assim, é quase totalmente inexistente nos cerca 
de cinqüenta casos de tentativas de democratização, desde 1974, qualquer experiência que 
ultrapasse as instituições básicas da democracia liberal. Em toda parte, o motivo predo
minante tem sido o desejo de uma "política normal" - isto é, de copiar as práticas mais 
rotineiras das DLCs. Eventualmente, se não falham de uma vez por todas e regridem a 
alguma forma de autocracia, os políticos e cidadãos dessas neodemocracias podem vir a 
reconhecer os dilemas intrínsecos que atormentam as DLCs e novos arranjos começam a 
ser experimentados. Nesse meio tempo, contudo, eles são totalmente absorvidos pela 
resolução dos muitos e sérios dilemas extrínsecos envolvidos no processo de tornar as 
instituições democráticas mais rotineiras compatíveis com suas circunstâncias sociais, 
econômicas e culturais. Se meu palpite estiver correto, relativamente poucos dos países 
que pegaram essa onda falharão completamente e regridirão a alguma forma de autocracia 
- sobretudo a uma forma de autocracia que constitua um modelo alternativo convincente 
para o desenvolvimento econômico e a estabilidade política. Muitos serão "condenados' ' 
a permanecer democráticos, mesmo que somente alguns poucos se aproveitem de todos 
os benefícios da consolidação do regime. Dos casos remanescentes, isto é, aqueles que 
adotam alguma mescla de dictablanda ou democradura, ou os mais numerosos que 
persistem como "democracias não consolidadas", é improvável surgir qualquer desafio 
maior à democracia. Alguns países maiores e estrategicamente localizados parecem estar 
caindo na última categoria - por exemplo, Argentina, Brasil, Peru, Nigéria, Ucrânia, 
Romênia, Tailândia, Filipinas -, mas pessoalmente duvido que suas práticas gerarão 
grandes experimentos de dentro ou atrairão muita atenção de fora.3 

Assim, será no interior das "democracias políticas modernas, representativas, 
liberais e nacionais" consolidadas que surgirão os maiores desafios. O que determi
nará as perspectivas para a democracia mundo afora será o fato delas conseguirem 
ajustar suas regras e práticas arraigadas ao crescente descontentamento de seus cida
dãos. Pudesse supor que o desencanto, a falta de consolidação do regime e/ou o seu 
total colapso entre as NDRs causarão algum impacto sobre a autoconfiança dos 
democratas ocidentais, e poderiam até mesmo pressionar-lhes mais para a realização 
de reformas políticas e institucionais mais substanciais. No entanto, eles provavelmente 
permanecerão à margem da tarefa de enfrentar o que estiver além da democracia 
"moderna, representativa, liberal, nacional e polít ica". 4 

3 Para uma discussão mais aprofundada e detalhada dessas alternativas e sua relação com distintos modos 
de transição, ver SCHMITTER & KARL ( 1 9 9 2 ) . 

4 Por economia, daqui em diante, falarei apenas em "democracia liberal", ao invés de recorrer à enorme 
gama de adjetivos. Considero isso particularmente apropriado, pois estou convencido de que é a sempre 



Em minha opinião, as fontes de descontentamento nas DLCs não são conjunturais -
mesmo que recentemente tenham se exacerbado devido à diminuição da performance econô
mica e às pressões momentâneas para se ajustarem às mudanças mais amplas no sistema 
internacional. Nem é provável que permaneçam confinadas a um segmento particular do 
espectro político - mesmo se, a curto prazo, tenham tido um grande impacto sobre partidos de 
esquerda e movimentos que defendem maior regulação pública. Dirigirão seu foco, cada vez 
mais, para os princípios fundamentais da democracia liberal "realmente existente": 

• Ênfase exclusiva no cidadão individual e no individualismo, substantivo, proce
dural assim como metodológico. 

• Compromisso com o voluntarismo sob a forma e o conteúdo de participação 
política, assim como no recrutamento de políticos. 

• Afirmação da representação territorial e da competição partidária como provedores 
dos únicos laços legítimos entre o cidadão e o Estado. 

• Confinamento às fronteiras das instituições do Estado nacional e cumplicidade 
(tácita) com o nacionalismo. 

• Indiferença em relação às desigualdades persistentes e sistemáticas tanto no que se 
refere à distribuição de lucros quanto à representação de interesses. 

EXPERIMENTANDO ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS 

Cada um desses princípios é ameaçado por alguma das principais tendências que 
caracterizam o mundo contemporâneo: globalização do comércio e dos sistemas de produção, 
mudança do papel e das fontes de inovação tecnológica, concentração de propriedade, formação 
de blocos comerciais supranacionais e organizações regionais, expansão e interpenetração de 
sistemas de comunicação, aumento da vulnerabilidade a ciclos comerciais, necessidade de reestru
turação industrial, liberalização de instituições financeiras, individuação de situações de vida 
pessoais, e - finalmente, mas não menos importante - aumento da insegurança devido às 
mudanças no papel das Grandes Potências e diminuição da capacidade de governo por parte 
de instituições nacionais. Sabe-se que alguns desses desafios não são novos e que, no passado, 
a democracia liberal conseguiu sobreviver a desafios similares; no entanto, a magnitude e a 
multiplicidade dessas tendências são imprecedentes - como o é a falta de qualquer regime 
alternativo "sistematicamente plausível" para enfrentá-las. 

tênue relação entre liberalismo e democracia que forneceu o núcleo histórico para a viabilidade desse tipo 
de regime genérico, o qual está ocorrendo desembaraçadamente sob condições contemporâneas. Longe de 
oferecer uma solução otimizadora à Pareto, que não pode ser melhorada e, portanto, anunciará o "Fim da 
História", nunca a democracia liberal foi tão vulnerável - mais do que quando a democracia foi sitiada 
pelo Fascismo, o Nacional Socialismo e o Comunismo. Nessas lutas, o resultado deveu-se ao poder militar 
e à interação estratégica, os quais asseguraram a unidade política de fora para dentro; na atual, o resultado 
dependerá de um esforço muito menos predizível para amortecer expectativas e justificar práticas diver
gentes cujo sucesso depende, por sua vez, da superação de crescentes níveis de desunião interna. 



Como Robert Dahl argumentou tão convincentemente, na prática, a democracia já passou 
por várias revoluções, freqüentemente sem que seus patrocinadores estivessem totalmente 
conscientes de estar fazendo isso.5 Ironicamente, assim como a versão liberal com suas 
instituições representativas, sua capacidade para governo de larga-escala e sua cidadania 
massiva (embora passiva, tornou-se predominante e não necessita mais temer a subversão por 
parte de qualquer outro tipo de regime, ele tem que enfrentar a perspectiva de mais uma 
revolução - dessa vez só, e sob o escrutínio de um público muito mais bem-educado e crítico. 

Como o subtítulo desse ensaio sugere, parece haver três respostas possíveis uma reafirmação 
e ampliação do liberalismo ("uma democracia mais liberal''); uma volta a tradições mais antigas 
de republicanismo cívico ("uma democracia pré-liberal"); ou a invenção de novas formas de 
representação e accountability, até agora inéditas, ("uma democracia pós-liberal"). 

D E M O C R A C I A M A I S L I B E R A L ? 

Até agora, a perspectiva mais óbvia pareceria o prevalecimento da antiga estratégia: 
"mais liberalismo - e (implicitamente) menos democracia''. A privatização das empresas 
públicas, a extinção de regulações estatais sobre as profissões, indústrias e serviços, a 
liberalização de fluxos financeiros, a conversão de demandas políticas em reivindicações 
baseadas em direitos, a substituição de direitos coletivos por contribuições individuais, a 
sacralização de direitos de propriedade, a diminuição do tamanho de burocracias públicas 
e emolumentos, descrédito dos "polí t icos" a favor de "empresários", o fortalecimento 
do poder de instituições "técnico-neutras" como Bancos Centrais, às custas daquelas 
consideradas "tendenciosas e políticas". Todas essas modificações têm duas caracterís
ticas em comum: diminuem as expectativas populares em relação ao exercício das 
escolhas públicas, e tornam mais difícil reunir maiorias para superar a resistência de 
minorias, especialmente as bem entrincheiradas e privilegiadas. 

Na história das DLCs, há reconhecidamente uma mescla, mas aquelas mais expostas à 
estratégia de "mais liberalismo" tenderam a ter, proporcionalmente, maiores quedas na 
afluência eleitoral, na afiliação sindical, no prestígio dos políticos, no interesse do cidadão em 
questões públicas, no papel percebido a respeito do Parlamento, na força da identificação 
partidária e na estabilidade das preferências eleitorais. No sentido inverso, viram as taxas de 
litígio aumentar, as acusações de corrupção escalar e as candidaturas antipartidos proliferar. 

Certamente, a questão mais importante é se esse processo de "desdemocratização" vai 
continuar. Sua justificativa continua se sustentando quase que exclusivamente sobre o melhor 
desempenho econômico que, supõe-se, aumenta com um sistema liberalizado de produção e 
distribuição - juntamente com o esforço deliberado em adotar uma forte rejeição normativa da 
política enquanto tal. Mesmo que as vantagens materiais antecipadas emergissem e persistissem 
- em si uma proposição dúbia - Hirschman sugeriu que as sociedades modernas são sujeitas a 

5 Ver DAHL (1989) e também DOWNS (1987). 



mudanças cíclicas em seu envolvimento com objetivos privados e públicos (Hirschman, 
1982). O cinismo dominante que trata escolhas coletivas como opostas a escolhas individuais 
não deve se sustentar e poderia até mesmo se reverter em futuro próximo. 

DEMOCRACIA PRÉ-LIBERAL? 

Se isso ocorrer, há muito tempo existe uma alternativa disponível: a volta às 
práticas e instituições democráticas "pré-l iberais". Defensores da "democracia forte" 
criticaram literalmente todos os cinco princípios liberais básicos delineados acima: 
individualismo, voluntarismo, eleitoralismo, nacionalismo e, especialmente, sua indi
ferença a persistentes desigualdades. 6 A essência do que prescrevem como alternativa é 
o revívio da cidadania, ou seja, do papel dos indivíduos que agem diretamente na esfera 
pública, deliberam coletivamente na formação de preferências e decidem a respeito de uma 
distribuição (presumivelmente) mais igualitária de bens públicos. Mais ainda, essa busca 
de um novo "republicanismo cívico" é geralmente acompanhada de uma firme rejeição 
de várias características que, embora não normativamente intrínsecas à democracia liberal, 
surgiram a partir de sua prática e foram (amplamente) toleradas por ela, tal como a 
profissionalização das elites políticas, a centralização da autoridade estatal, a criação de 
associações de interesse especializadas, a comercialização dos processos eleitorais, a 
trivialização de disputas partidárias, a personalização dos atrativos dos candidatos e a 
manipulação da opinião pública. 

As prescrições específicas dos democratas pré-liberais são muito mais variadas e 
menos consistentes do que o pacote de reformas institucionais e políticas levadas a cabo 
pelos defensores de "mais liberalismo", mas têm um grande alcance: descentralização 
radical e dispersão da autoridade estatal, maior recurso a referendos populares e 
iniciativas plebiscitárias, limites em termos de cargos para representantes eleitos, 
financiamento público de partidos políticos vinculados a limitações estritas sobre 
contribuições privadas, provisões para voto obrigatório, quotas dedicadas a minorias, 
maiores esforços para educação cívica, incentivos para participação em movimentos 
populares, até mesmo seleção aleatória de representantes ao invés de eleições compe
titivas. Esses ainda têm que se consolidar num programa claramente identificável e 
reconhecível - o rótulo americano "liberal de esquerda" me parece ambíguo, se não 
oximorônico, e "socialista liberal" mais ainda - , mas pode se encontrar partes deles 
em vários tratados acadêmicos recentes e nas expressões de distintas facções partidá
rias, tanto à direita assim quanto à esquerda. 7 

6 A expressão'' democracia forte " é de BARBER (1984) e poderia ser considerada a afirmativa mais completa 
e consistente por parte de um teórico contemporâneo a favor do que estou chamando aqui de "democracia 
pré-liberal". 

7 Além de BARBER (1984), anteriormente citado, BEETHAM (1992); BOTWINICK (1990); DRYZEK (1990); 
GOULD (1988); GREEN (1985); MANSBRIDGE (1980); PATEMAN (1970,1985). Provavelmente, o padrinho de 
todos esses é MACPHERSON (1973, 1977). 



Em meu ponto de vista, o pré-liberalismo sofre de varios defeitos incorrigíveis que 
atrapalham sua probabilidade em tomar a iniciativa em relação à resposta mais liberal 
atualmente predominante. Primeiro, ele não possui o tipo de ponto focal dramático que 
"independência nacional" ou "republicanismo" ou "emancipação do trabalhador" ou 
"liberdade de associação" emprestavam aos primeiros liberais democratizadores. Segun
do, ele é conformado mais como uma lista de compras, de queixas relativamente menores 
acerca de práticas existentes do que de um conjunto de medidas que poderiam provocar 
mudanças mais abrangentes nas futuras circunstâncias de vida e, portanto, pelo que 
"realmente" valesse a pena lutar. Terceiro, seus apelos, especialmente no que diz respeito 
à descentralização e desconcentração, ignoram deliberadamente (ou querem abolir) dos 
processos decisorios grandemente ampliados no moderno Estado nacional e o correspon
dente aumento das dependências internacionais - fatos que limitam muito a extensão 
em que a grande participação local e a autonomia poderiam realmente afetar questões 
importantes para o bem-estar de cidadãos individuais. Quarto, defensores da democra
cia pré-liberal preferem ignorar (ou descartar) o papel indispensável que os interme
diários profissionais e as organizações permanentes vieram a desempenhar ao interpre
tarem a grande complexidade da sociedade moderna e ao agirem a favor de seus membros 
individuais. Quinto, e mais importante, o pré-liberalismo faz demandas irreais sobre os 
cidadãos individuais - especialmente sobre seu tempo e capacidade de atenção -, dado o 
ritmo da vida contemporânea e a existência de tantas maneiras mais atraentes de se gastar 
o (restrito) tempo de lazer. 

DEMOCRACIA PÓS-LIBERAL? 

Por essas razões, estou convencido de que no futuro, o tipo e o grau de democracia 
dependerão mais do desenvolvimento de uma alternativa pós-liberal dentro das DLCs do 
que do acúmulo de críticas e propostas dos democratas pré-liberais.8 Essa alternativa tratará 
com menos desdém o que a democracia liberal realizou, procurando ao invés disso e de 
forma autoconsciente, construir a partir dela e ajustar suas práticas à escala ampliada de 
trocas e comunicações que constituem partes irreversíveis de um futuro sistema global. 

Assim sendo, deveriam ser válidas as seguintes afirmativas-nenhuma das quais seria 
aceitável para democratas pré-liberais, ainda que "fortes" ou "comunitários": 

• que o individualismo possessivo, o cálculo racional e uma preferência por bens 
privados persistirá; 

• que " a capacidade humana por altruísmo é limitada'' (Ricardo) e assim permanecerá; 

• que identidades tradicionalmente atribuídas ou comun idades continuarão a sofrer erosão; 

8 Que eu saiba, o termo "pós-liberal" apareceu pela primeira vez em MACPHERSON ( 1 9 7 3 ) . Contudo, nos 
termos desse ensaio, este autor é um claro defensor da' 'democracia pré-liberal''. Por razões que não estão 
claras para mim, o livro Democracy and Capitalism: Property, Community, and Contradictions of 
Economic Life (BOWLES & GINTIS, 1 9 8 6 ) foi traduzido para o francês como La Démocratie Postliberale. 



• que mudanças radicais na distribuição de riqueza ou nos direitos de propriedade 
não podem ser democraticamente sancionados; 

• que os cidadãos atribuem um valor limitado, mas não negativo, à participação política; 

• que os indivíduos têm preferências e são conscientes da necessidade de ação 
coletiva em sua defesa, mas possuem uma capacidade limitada para explorar as 
situações de seu interesse e uma forte tentação de pegar carona nas ações dos outros; 

• que a intermediação organizada entre indivíduos e autoridades chegou para ficar
em parte devido às duas limitações acima e em parte devido à escala ampliada de 
política pública e trocas privadas; 

• que - apesar de suas evidentes imperfeições - partidos políticos, competição 
eleitoral e representação territorial continuarão a ter importância simbólica primá
ria por ligarem os indivíduos ao corpo político; 

• e, finalmente, que os cidadãos estão ansiosos por melhorar o desempenho da 
democracia - se as reformas propostas não gerarem muita incerteza, não custarem 
muito e não violarem nenhum dos pressupostos acima. 

Estas são, reconhecidamente, fortes restrições para se melhorar a qualidade da cidadania 
e a racionalidade de escolhas coletivas em DLCs. Os pós-liberais terão que andar sobre uma 
esticada corda ideológica colocada entre práticas muito arraigadas que poderosos grupos 
continuam a valorizar e algumas promessas não muito bem elaboradas que grupos menos 
poderosos ainda têm que compreender. Mais ainda, eles terão que fazer isso oferecendo 
mudanças de políticas ao mesmo tempo dramáticas e significativas e que possam ser decididas 
e implementadas de acordo com as regras existentes da democracia liberal. 

Esse não é o lugar de desenvolver em detalhes os conteúdos dessa alternativa; de fato, 
tanto quanto eu saiba, dela não existe nenhuma versão abrangente. Ao invés disso, há um 
florescimento de sugestões isoladas de reforma que eventualmente poderiam solidificar-se 
num pacote mais coerente e atraente. Por exemplo, surgiram propostas de júris de cidadãos, 
de sondagens interativas, de estender os direitos de voto a futuras gerações, de vídeo ou 
teledemocracia, de melhores maneiras de iluminar os cidadãos na formação de suas 
preferências, de representação recíproca entre países etc. Desnecessário dizer, nem todos 
são deliberadamente "pós-liberais" na inspiração nem compatíveis entre si. Contudo, 
através da disseminação dessas e de outras idéias, esperançosamente combinadas com o 
experimento em pequena escala, pode se mostrar cada vez mais possível delinear o que 
essa alternativa putativamente pós-liberal poderia parecer. 

Num artigo ainda não publicado, defendi um conjunto de políticas de reformas que 
alterariam substantivamente a estrutura e o comportamento de associações de interesse em 
DLCs. 9 Em minha visão, algumas das mais sérias disfunções da democracia liberal 
remontam à sua capacidade desigual, do ponto de vista sistêmico, para a auto-organização 

9 Não tenho ficado só na defesa da reforma de interesse de associabilidade como o melhor suporte disponível 
para impulsionar mudança nas DLCs. Veja o ensaio de COHEN & ROGERS (1992) e as críticas feitas no 
número especial de Politics & Society, 20(4), 1992, e HIRST (1994). 



de interesses coletivos. Há muito tempo a teoria democrática vem insistindo ou que os 
indivíduos são os únicos atores relevantes ou, em sua versão pluralista americana, em 
assumir casualmente que as organizações comportam-se como se fossem indivíduos. Na 
prática, associações e movimentos específicos deslocaram amplamente os indivíduos da 
maior parte das arenas das políticas e tenderam a incorporar direitos adquiridos e um status 
semipúblico, tornando-se interlocutores privilegiados de autoridades. 

Sem esperanças de eliminar esses intermediários organizacionais porque a diversi
dade de interesses é uma característica intrínseca das sociedades modernas e, em todo caso, 
o remédio seria pior do que a doença, proponho que se tome uma via indireta para a reforma 
por meio do fortalecimento e não do enfraquecimento dessas associações e movimentos. 
Isso criaria uma nova dimensão de "cidadania secundária" para suplementar (e não 
suplantar) a "cidadania primária" dos indivíduos. 

É óbvio que minha estratégia inspira-se em Madison. 1 0 Sua intenção não é proibir 
os que já são ativos na política de interesses de continuar a participar, muito menos 
obrigar os que atualmente são inativos a se mobilizar e menos ainda convencer qualquer 
pessoa que seus interesses são idênticos no "bem público". Trata-se de respeitar e 
fortalecer as diferenças de preferências que prevalecem no interior da cidadania. Ela até 
mesmo provê um lugar para que se reconheça e apoie fontes de diferenciação de interesses 
que poderiam emergir no futuro. Ao invés de tentar eliminar, por meio de regulação ou 
repressão, as desigualdades atualmente entrincheiradas nos lobbies, "grupos de pressão", 
"comitês de ação política" e tc , ela procura distribuir mais uniformemente, entre a 
população, essas mesmas capacidades para a ação coletiva, anulando com isso seu efeito. 
Assim como a solução de Madison para a facção era aumentar a escala da comunidade 
política como um todo e multiplicar os níveis de autoridade dentro dela, minha solução 
seria expandir os recursos e diversificar as bases da associação moderna. 

O cerne do que proponho consiste em três reformas gerais, estreitamente interligadas 
entre si: o estabelecimento de um status semipúblico para as associações de interesse; o 
financiamento dessas associações por meio de contribuições compulsórias e, por fim, a 
distribuição desses fundos por meio de vouchers de cidadania. 

As associações de interesses que quisessem constituir-se segundo maneiras proibidas 
pelas regras de "semipublicidade" ou financiar-se apenas na base de pagamentos voluntá
rios por parte de seus membros, seriam livres para não participarem e ainda assim permane
cerem ativas no sistema político. Contudo, elas não receberiam as contribuições distribuídas 
por vouchers, a menos que concordassem em aderir a certas restrições públicas em relação 
a seus procedimentos e comportamento. Indivíduos poderiam continuar a afiliar-se e 
contribuir para associações e movimentos "não certificados", da maneira e com a quantia 
que preferissem, embora todos (ou mais precisamente, todas as pessoas) tivessem que pagar 

10 Ver MADISON; JAY & HAMILTON ( 1 9 6 1 ) . Como um liberal, Madison certamente não teria aprovado minha 
sugestão nada liberal de impor uma taxação a todos, a fim de conseguir o que poderia ser realizado 
(desigualmente) por meio de ação voluntária. 



uma quantia fixa pela representação de seus interesses e paixões. O slogan dessa reforma 
pós-liberal até poderia ser: Nenhuma Representação sem Taxação! 

C O N C L U I N D O C O M U M P R O B L E M A 

Todas as alternativas à democracia liberal são atormentadas por um sério problema de 
agência. Não importa quão intelectualmente atraentes sejam, geralmente tem sido impossível 
ex-ante especificar quem (ou, melhor, que combinação de atores) apoiaria tais mudanças 
significativas e como elas poderiam ser implementadas com sucesso (e democraticamente). 
Uma vez excluída uma ruptura revolucionária em relação às instituições e regras prévias da 
democracia liberal - como parece ser o caso para o futuro previsível -, as bases sustentáveis de 
apoio social ou político, necessárias para qualquer esforço reformista, tornam-se cada vez 
menos evidentes. Por isso, é quase impossível superestimar a enorme entropia construída na 
estrutura das DLCs contemporâneas e a conseqüente dificuldade em convencer as pessoas a 
aceitarem novas idéias acerca de relações políticas e econômicas mais fundamentais. Para que 
o esforço parecesse recompensado, todas as reformas atualmente embutidas na democracia 
liberal precisaram pelo menos do fantasma, senão da ameaça iminente da revolução. 

Isso torna mais desafiador especificar que outro tipo de crise ou fonte de ameaça 
poderia fazer com que se prestasse suficiente atenção à má atuação de instituições 
existentes, de modo que os cidadãos e seus líderes desejassem assumir o risco e pagar os 
custos de "transitar" para outra situação. Os mais de quarenta casos de tentativas de 
democratização desde 1974 provam que sob certas situações os agentes desejarão, coleti
vamente, promover mudanças de considerável magnitude - mesmo que poucas delas 
tenham sido previstas ex-ante e a combinação dos atores varie bastante de caso para caso, 
assim como os modos de transição (Schmitter & Karl, 1991). 

Mas o que torna a transição nas DLCs muito mais difícil do que nas NDRs é o 
fato de que aqueles que atualmente sabotam o desempenho e, eventualmente, a viabi
lidade da democracia liberal, não são seus inimigos declarados (se fazem algo, esses 
" rad ica i s" - onde eles existem - servem mais para preservar as configurações existentes 
do que para destruí-las). Ao invés disso, eles são aqueles que acreditam que apóiam, 
adaptam-se a e beneficiam-se de práticas estabelecidas. A tarefa da reforma seria 
grandemente facilitada se os extremistas de direita e de esquerda estivessem confessa¬ 
damente procurando substituir essas regras e práticas liberais por alguma outra forma 
de governo, mas atualmente seus esforços são inconseqüentes e não convincentes e, em 
minha opinião, provavelmente permanecerão assim. Onde as grandes ameaças à demo
cracia vêm dos "profissionais normais" - eleitores comuns, cidadãos, deputados, 
representantes de interesses e militantes de movimentos engajados em seus comporta
mentos habituais - será muito mais difícil convencer potenciais agentes-cidadãos da 
necessidade de reformas substanciais. Tudo o que eles experimentam em suas vidas 
cotidianas são "sintomas mórbidos" à Gramsci - um bocado de insatisfação, reclama
ção e sentimento de desfavorecimento - , mas dificilmente o bastante para motivá-los 
a investir numa substancial mudança numa direção pré ou pós-liberal. 

Tradução: Jeni Vaitsman. 
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