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PRIMEIRA PARTE: AUTORITARISMO E TRANSIÇÃO 

 

A AFIRMAÇÃO ELEITORAL DO MDB 

 

As revoluções, com o passar do tempo, produzem instituições que 
transmudam sua inspiração e seu impulso inicial em molduras e preceitos 
para as tarefas do dia-a-dia. Será, talvez, uma peculiaridade da “revolução” 
de 64 – e por subprodutos como este ela talvez acabe merecendo que se lhe 
tirem as aspas – que a verdadeira instituição a resultar dela venha a ser o 
partido que se criou em oposição aos rumos por ela tomados desde a 
primeira hora: a antiinstituição do MDB. 

Com efeito, enquanto tateava em busca da quadratura do círculo de 
sua própria institucionalização – isto é, de uma fórmula que regularizasse e 
estabilizasse o processo político e consagrasse simultaneamente o arbítrio e 
a exclusão – a revolução segregava, com o MDB, um partido que terminou 
por desempenhar várias funções importantes e ganhar substância. Assim, 
servindo, por um lado, de principal expressão organizacional da oposição 
liberal ao regime, o MDB pôde também, aos poucos, atrair a lealdade dos 
setores populares urbanos e atuar como denominador comum simbólico 
capaz de absorver os órfãos não só do antigo PTB, mas também do 
populismo paulista e dos demais partidos e movimentos que se dirigiam a 
tais setores. E essas funções se cumpriram sem os vícios mais óbvios (se se 
quiser, talvez sobretudo pelas poucas oportunidades de se manifestarem) 
que acompanharam, nos antigos partidos, as características cuja fusão o 
MDB realiza: sem o oportunismo do liberalismo udenista, o oficialismo e o 
peleguismo petebistas, a manipulação e o localismo ademaristas etc. Dada a 
natureza do amálgama que o partido veio a realizar e os aspectos positivos 
que marcaram sua atuação nesse sentido, a contaminação pelo 
“fisiologismo” de um Chagas Freitas surge como contrapeso que 
surpreende antes pelo que tem de restrito e possivelmente extirpável com 
relativa facilidade. 

A mitologia dos mentores do regime se viu desmentida em aspectos 
importantes pela trajetória do MDB. Um desses aspectos é o que pretendia 
ver no apoio eleitoral aos partidos e movimentos de cunho popular o mero 
resultado da engabelação de massas eleitorais amorfas por parte de 
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lideranças espúrias. Extirpadas, presumivelmente, tais lideranças, 
“esclarecido” o público através de esforços doutrinários e propagandísticos 
de diversos tipos, a afirmação eleitoral do MDB deixou patente que há algo 
mais consistente em jogo no processo político brasileiro e frustrou as 
esperanças de que o bipartidarismo imposto viesse a ser o arcabouço da 
aquiescência popular ao regime. Não admira, portanto, que o governo seja 
agora o promotor do multipartidarismo e eventualmente da extinção dos 
partidos existentes. 

Seria admirável falta de acuidade política, porém, que as forças 
democráticas da sociedade brasileira fossem levadas pelo apego a mitos de 
outro tipo a fazer o jogo do regime e a abrir mão apressada e levianamente 
do precioso instrumento que o MDB passou a representar. Instituições 
políticas não se fazem por puro ato de vontade, nem da noite para o dia. 
Elas requerem o amadurecimento no embate político, a experiência de 
enfrentar e vencer desafios, a dimensão simbólica que só o transcurso do 
tempo, condição para o amadurecimento, pode propiciar. O MDB tem hoje 
um acervo a exibir relativamente a tais requisitos, e representa um 
instrumento precioso porque esse acervo o torna, em alguma medida, uma 
instituição efetiva. Mas não só isso. Em parte (isto é, descontados os 
excessos fisiológicos), ele é também tanto mais uma instituição efetiva 
justamente como consequência daquilo que faz dele um organismo diverso 
e heterogêneo, complexo e maleável, com perspectivas de continuar a 
apresentar eficácia político-eleitoral nas condições brasileiras da atualidade. 
Buscar os canais de expressão, no processo político brasileiro, de aspirações 
socialistas, por exemplo, é certamente um objetivo legítimo. Seria tolo, 
contudo, que o açodamento nessa direção resultasse em dividir forças em 
proveito apenas da expressão ideologicamente pura e sofisticada de 
intelectuais socialistas. 

Como transparece da dose de “realismo” implícita nessas 
proposições, não se trata de idealizar o atual partido de oposição. Mas um 
partido capaz não somente de ganhar eleições, como também de abrigar e 
fornecer um palanque eficaz a um Fernando Henrique Cardoso provê com 
sobras o antídoto para os Chagas Freitas da vida. Haveria que agradecer a 
Ulysses Guimarães e alguns mais por fazerem política enquanto outros 
faziam muxoxo. 

O Estado de S. Paulo, 20/11/78 
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O MINISTRO E A PANELA DE PRESSÃO 

 

Tivemos recentemente a experiência inédita de ver falar o regime. 
Por certo, nós, da platéia, estamos acostumados, de longa data, às 
declarações bombásticas de chefes militares em que se retoma a retórica 
anticomunista de 1964, ocasionalmente combinada com a reafirmação do 
fundamental compromisso democrático da Revolução. Estamos também 
afeitos ao discurso articulado e fluente de ministros otimistas, geralmente os 
da área econômica. Mas aparentemente nunca, como agora, houve a 
oportunidade de apreciar uma tentativa interna ao regime de avaliar 
analítica e didaticamente – apesar do jargão e do estilo – os problemas que 
o confrontaram em seu desdobramento e que o confrontam numa 
conjuntura dada. Tentativa tanto mais significativa quando provém de seu 
principal mentor, o discreto ministro Golberi do Couto e Silva. 

Certamente tem a ver com o processo de abertura que uma 
manifestação explícita como a da conferência de Golberi na ESG seja 
divulgada pela imprensa. Mas, vindo de onde vem a manifestação, ela é 
naturalmente de interesse pelo que omite tanto quanto pelo que diz, 
enquanto indício e matéria-prima bem como enquanto texto expresso. 

O ministro vê no pós-64 um momento de “centralização” num 
processo secular de alternância entre fases de “sístole” e “diástole” na 
história do país. Parece claro, porém, que as tendências contraditórias que 
essa metáfora fisiológica procura descrever marcam a própria dinâmica 
interna do regime e situam mesmo seu dilema fundamental. O dilema 
transparece não só no fato curioso de que um regime autoritário se 
proponha a si mesmo o objetivo de abrir-se e mudar de natureza, mas 
sobretudo na forma sinuosa e vacilante assumida pelo processo de abertura, 
que encerra patentemente o risco de desaguar em nova fase de rigidez e 
fechamento. 

Não resta ao regime, segundo Golberi, outra opção senão a 
“liberalização democratizante”. A afirmação poderia ser lida como 
correspondendo ao reconhecimento da insatisfação da sociedade com a 
situação existente, e o próprio ministro refere-se, a propósito, à panela de 
pressão em que se teria transformado o organismo nacional. No entanto, 
duas outras afirmações feitas por ele na mesma passagem merecem 
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destaque: em primeiro lugar, a de que momentos muito mais favoráveis à 
abertura política, do ponto de vista da situação econômica, não foram 
anteriormente aproveitados, por motivos, conforme suas palavras, “que aqui 
não nos cabe pesquisar”; em segundo lugar, a de que, se se retardasse ainda 
mais o “processo descentralizador”, as pressões contrárias “voltariam a 
acumular-se aceleradamente, pondo em risco a resistência de todo o 
sistema”. 

Não há dúvida de que a insatisfação da sociedade é bastante real e 
concorre para compor o dilema do abre-fecha em que se debate o regime. 
Ela se revela, por exemplo, nas dificuldades deparadas por este para 
legitimar-se pela via eleitoral. Mas o dilema tem outro lado, crucial para o 
entendimento da opção pela abertura e de suas marchas e contramarchas, 
bem como para a maneira de nos situarmos perante o processo de 
liberalização em curso. Esse outro lado corresponde a parte substancial dos 
motivos que “não cabe pesquisar” da demora em firmar-se aquela opção – 
sendo congruente, porém, com o fato de que a retórica liberalizante esteve 
presente desde os primeiros momentos do pós-64 e foi retomada com vigor 
sempre crescente. Trata-se de que a implantação e a persistência de um 
regime autoritário nas condições que prevalecem em nosso caso, isto é, sem 
que tenha sido possível a emergência da figura de um caudilho que de 
alguma forma o personifique e estabilize, resulta na criação de uma 
permanente ameaça à coesão da corporação militar que o sustenta, fazendo 
desta um partido político e de cada general um candidato potencial à 
Presidência da República. Como a evolução do regime deixa bastante claro 
nas crises surgidas sobretudo nos momentos de sucessão, essa ameaça não 
faz senão crescer com o passar do tempo, dadas as ambições preteridas e as 
frustrações acumuladas. O problema se agrava, além disso, pelo êxito 
mesmo em implantar e desenvolver o aparato de segurança do regime, o 
qual termina por erigir-se em núcleo relativamente autônomo, com 
pretensões de ditar-lhe a ortodoxia. 

A abertura aparece, assim, como saída para o problema da coesão do 
sistema de poder, reduzindo os estímulos à competição e à dissensão 
internas contidos na situação de autoritarismo puro e permitindo 
eventualmente diluir o poder do núcleo extremista por meio da 
regularização do processo político. Dois aspectos, porém, militam contra a 
adesão consequente e sem reservas à estratégia liberalizante e justificam 
uma atitude reticente quanto às perspectivas de êxito do processo em curso. 
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O primeiro é que são fortes demais os interesses criados, há 
demasiado em jogo para que se possa ter pura e simplesmente uma real e 
pronta abdicação do regime. Trata-se de abrir sem escancarar, sobretudo em 
circunstâncias em que as parcelas mais substanciais e crescentes do 
eleitorado, especialmente o eleitorado urbano, se mostram hostis ao regime. 
Por outras palavras, trata-se inequivocamente, com a abertura, de encontrar 
os meios para institucionalizar a “fórmula política” básica do próprio 
regime, com o que ela envolve de visceral desconfiança com respeito aos 
setores populares – e cabe esperar, se o processo de abertura encontra 
condições de desdobrar-se e ter continuidade, todos os casuísmos 
imagináveis. 

O segundo aspecto é o de que, precisamente pelo muito que há em 
jogo, o regime revela no fundo, e paradoxalmente, um alto potencial de 
coesão, que se tem tornado efetivo sempre que a dinâmica dos processos 
internos, em sua articulação com o jogo da sociedade civil, ameaça levar as 
Forças Armadas à cisão real. Para nós, da platéia (que nesta peça não 
podemos, porém, simplesmente ir embora), o problema é que a reafirmação 
da coesão ameaçada tende a consistir na rearticulação do regime pelo 
recurso renovado aos instrumentos de coerção – aos quais a sociedade civil, 
com todo o vigor que possa ter ganho ultimamente, não tem como opor-se – 
e pelo possível ingresso em novo período de “sístole”. 

Em suma, há panelas e panelas. E o drama reside em que aumentar a 
pressão em umas pode ser a condição para aliviar a pressão nas outras. 

Folha de S. Paulo, 2/10/80 
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PARTIDOS, FUSÃO E BOMBAS 

 

Muito do que se tem dito a propósito da chamada reforma partidária 
se tem situado num plano doutrinário. Em áreas oposicionistas, por 
exemplo, ainda quando se ressalve o caráter oportunista ou violento da 
dissolução da estrutura bipartidária recente, tende-se a destacar não só a 
violência contida na própria imposição anterior do bipartidarismo, mas 
também a suposta maior “autenticidade” de uma estrutura multipartidária e 
o que ela teria, assim, de preferível numa perspectiva democrática. 

Essa doutrina, porém, é facilmente contestável, pois a representação 
autêntica dos interesses que ela postula levaria, no limite, a uma 
pulverização indefinida dos partidos. A doutrina só escapa a tal limite por 
meio da suposição de que os partidos, em vez de meramente expressarem 
interesses, também os adicionam ou agregam de alguma forma. Ora, se a 
agregação de interesses é uma função dos partidos, cabe admitir que o 
âmbito ou alcance em que se dará essa agregação é uma questão aberta – e 
que qualquer prescrição de inspiração democrática a respeito tem de estar 
atenta para a correlação de forças e a dinâmica da confrontação e 
composição de interesses em um momento dado. 

Tais problemas, que se imporiam a qualquer discussão sobre partidos 
políticos, ganham especial relevo na cena brasileira com as consequências 
das bombas do Riocentro e com o pacote eleitoral que se prepara. Pois, seja 
como for que se situem no plano doutrinário, os esforços relacionados com 
a criação e consolidação dos novos partidos na área oposicionista têm, em 
geral, ignorado sobranceiramente certos aspectos da conjuntura política do 
país que os últimos acontecimentos colocaram dramaticamente em 
evidência. Assim, é notório – tendo sido mesmo explicitado em 
manifestações como a conferência do ministro Golberi na ESG, alguns 
meses atrás – o conteúdo estratégico que marca a iniciativa da reforma 
partidária, a qual visa a assegurar ao regime maior viabilidade eleitoral 
como instrumento para a realização de objetivos do próprio regime como 
tal. Ora, os partidos oposicionistas em organização, ou as forças 
oposicionistas em geral, têm operado sem questionar, em sua atuação, os 
objetivos estratégicos do governo, e tudo se tem passado, na área das 
oposições, como se a retórica democratizante da “abertura” devesse ser 
tomada ao pé da letra e expressasse as autênticas metas do regime. Por 
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outras palavras, diante das manobras estrategicamente concebidas e 
executadas por parte do governo, a atuação das oposições só não pode ser 
descrita em termos de “candura” porque ela tem como ingrediente, entre 
outros, também os interesses estreitos de lideranças antigas e novas – 
interesses com os quais, precisamente, contaram desde o início os 
estrategistas do regime. 

Sem dúvida, cumpre reconhecer que iniciativas como a reforma 
partidária, e as demais idas e vindas que compõem o jogo da abertura, 
representam respostas a dilemas e dificuldades bem reais que o regime 
passa a enfrentar na medida em que se prolonga a vigência do autoritarismo 
puro ou não-regulado. Duas dessas dificuldades avultam: por um lado, a 
ameaça à coesão da corporação militar que advém de sua transformação em 
arena de competição pelas posições de comando político do país; por outro, 
o problema do controle dos núcleos ou organismos destinados a garantir a 
segurança do regime, que tendem fatalmente a expressar a lógica mais 
íntima deste, como regime autoritário, e a pretender ditar-lhe a ortodoxia. É 
inegável, porém, que os parâmetros do jogo de abertura estão dados pela 
contradição contida na convivência do empenho de minimizar tais 
dificuldades com o de preservar as premissas fundamentais em que se 
assenta o próprio regime. Um aspecto crucial disso, como destacou o vice-
presidente da República, é o de que a abertura “passa pela unidade militar”: 
não apenas o objetivo de manter a unidade militar é uma das motivações 
subjacentes à curiosa abdicação que a abertura consequente representaria, 
mas também, o que é mais importante, a disposição de mantê-la levará a 
corporação militar a cerrar fileiras sempre que as vicissitudes do processo 
produzam circunstâncias que ameacem aprofundar linhas de clivagem 
existentes dentro dela – evidenciando o que há de relativo naquela aparente 
“abdicação” e os limites da própria abertura. 

Tudo parece indicar que o caso das bombas do Riocentro terminou 
por configurar-se como uma dessas ameaças, e que, ao contrário do 
ocorrido em episódios como o da demissão do general Ednardo pelo 
presidente Geisel, o diagnóstico a que chegaram os estrategistas do governo 
foi o de que uma ação drástica envolveria em grau inaceitável o risco de 
que, desta feita, a atualização do potencial de coesão militar viesse a dar-se 
contra a liderança presidencial, e não em torno do presidente. Se isso for 
certo, estaremos vivendo, no momento, uma crise de especial gravidade, 
com perigo real de retrocesso ou fechamento. Em tal conjuntura, a 
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“engenharia” institucional casuística adquire alma nova, e não admira que a 
reforma eleitoral que se delineia vá ganhando contornos cujo cinismo 
poderia parecer impensável em outras circunstâncias. 

Do ponto de vista das forças de oposição, vê-se que o quadro atual 
contém advertências bem claras. No fundamental, elas se referem à 
necessidade de diagnosticar corretamente as linhas maiores de confrontação 
e composição de interesses de que se falou acima, para daí extrair os 
critérios a orientarem a definição do âmbito de agregação de interesses a ser 
buscado nos esforços de construção partidária, ou pelo menos na linha de 
ação dos partidos. Se se justifica a pronta articulação destes no apoio 
trazido à enérgica ação presidencial que se esperava no episódio das 
bombas, como deixarem os partidos oposicionistas de indagar-se sobre 
formas de atuação articulada e eficaz na eventualidade de que, quaisquer 
que sejam seus anseios mais íntimos, o presidente venha a revelar-se atado 
antes pelos compromissos com o “sistema” do que pelo compromisso com a 
democratização? Em última análise, é, com efeito, o tema de alguma forma 
de fusão das oposições que se impõe. Dir-se-á que qualquer proposta de 
consideração desse tema é irrealista, dada a força dos interesses menores 
que se cristalizam em torno das lideranças dispersas. Ou que a própria 
hipótese do êxito de uma ação oposicionista concertada seria self-defeating, 
representando um desafio e a redução do espaço de manobra de um 
adversário cujas disposições (ou áreas) truculentas se exacerbam. Mas é 
justamente a implausibilidade de uma ação concertada, se apreciada do 
ponto de vista dos interesses menores, que garante o peso que ela teria na 
conjuntura brasileira se viesse a efetivar-se – e faz dela um desafio digno de 
lideranças capazes de se alçarem acima do jogo miúdo. Por outro lado, seria 
inútil esperar que a democracia viesse a resultar de uma prudência capaz de 
conviver com bombas terroristas impunes e de entregar a um poder que as 
acoberte os mecanismos institucionais necessários para ganhar eleições. 
Com adversários que adotassem tal postura, os adeptos da eternização do 
autoritarismo não precisariam de amigos.  

Folha de S. Paulo, 2/6/81 



 11 

CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL E PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Oito anos atrás, na transição Médici-Geisel, o ministro Leitão de 
Abreu foi talvez o principal interlocutor do cientista político Samuel 
Huntington, de Harvard, que andou visitando o país. Tratava-se então de 
procurar definir rumos e estratégias para a institucionalização do processo 
político brasileiro. E Huntington, cujos estudos incluem como temas 
destacados os da institucionalização política e da “descompressão” estável 
de sistemas políticos autoritários, teria supostamente muito a sugerir. Sem 
dúvida, Huntington cometera erros sérios de avaliação, como o de ver como 
exemplo por excelência de política institucional bem-sucedida a que se 
executou na Paquistão de Ayub Khan – registrando por escrito essa 
avaliação pouco tempo antes da sangrenta explosão popular que sacudiu 
aquele país e terminou por comprometer de vez até mesmo sua integridade 
territorial. Mas suas ideias dão ênfase à articulação necessária entre os 
mecanismos políticos formais e o substrato representado pelas “forças 
sociais”, e o próprio desenlace do caso paquistanês pode ser visto como 
ilustração dramática da importância de tal articulação. 

Ora, à medida que Leitão de Abreu se torna peça decisiva do governo 
Figueiredo, seria talvez de esperar que essa sensibilidade sociológica viesse 
a impregnar as decisões relativas ao processo de abertura. Em particular, 
que os esforços de implantação dos dispositivos institucionais referentes ao 
processo eleitoral e ao sistema partidário revelassem o reconhecimento da 
necessidade de que tais dispositivos possam amadurecer no desdobramento 
“natural” do processo social, embora, por certo, procurando enquadrar e 
dirigir esse desdobramento. Ao invés disso, porém, o que temos é o caos 
das espertezas casuísticas e os artificialismos impostos: em junho, políticos, 
observadores e o próprio Poder Judiciário não conhecem as regras para a 
eleição de novembro; e as regras conhecidas, como a da vinculação, 
estipulam por decreto que o eleitor brasileiro tem necessariamente não 
apenas de conhecer com nitidez os partidos recém-criados, suas propostas e 
seus integrantes, mas também de preferir os candidatos de um mesmo 
partido. Não admira, assim, que o resultado mais notório dos esforços 
político-institucionais do governo, a esta altura, seja a total incerteza sobre 
o que nos reserva o futuro imediato, incluída a eleição de novembro, e que a 
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única aposta em torno da qual parece haver crescente convergência seja a de 
que a partir de novembro se recomeça tudo – sabe Deus em que rumo. 

Admita-se, com senso de realismo, que o governo procure encontrar 
fórmulas institucionais por meio das quais possa evitar que o processo de 
abertura redunde na pura e simples abdicação do regime. Ainda assim, há 
evidência bastante, na história eleitoral recente do país, a indicar não existir 
fórmula capaz de garantir, por si só, a legitimação eleitoral estável de um 
regime dotado dos traços antipopulares que marcam o atual. É certo, as 
características exibidas pelo eleitorado popular, mesmo em seus segmentos 
urbanos em expansão, não comportam a idealização feita por setores de 
esquerda: trata-se aí de eleitores em sua grande maioria desinformados, 
politicamente alheios e com frequência propensos a se deixarem mesmo 
impregnar, ao nível dos valores verbalizados, pela retórica empregada na 
propaganda governamental. Mas as próprias deficiências no que diz 
respeito ao interesse por questões políticas e ao envolvimento nelas, bem 
como a percepção pouco sofisticada do universo sociopolítico, impedem 
que aqueles traços redundem em apoio eleitoral ao regime. No plano do 
comportamento eleitoral, com efeito, já é bastante claro que as decisões se 
tomam antes com base nos valores latentes envolvidos na contraposição 
simples entre povo e elite, ricos e pobres. E o simplismo mesmo dessa 
percepção é um dos fatores a emprestar relativa consistência e estabilidade 
aos padrões de votação popular: assentada a poeira das perturbações do 
quadro partidário, vislumbrados os novos contornos político-partidários 
daquela contraposição, volta-se, como no populismo de pré-64 ou no MDB 
de pós-64, ao leito “natural”. 

O significado disso parece nítido: do ponto de vista da consciência 
popular, o que temos em operação, na verdade, é uma espécie de 
bipartidarismo tosco e plebiscitário. Daí, vistas as coisas do ângulo do 
regime, o que houve de desastrado na imposição do bipartidarismo, que 
compôs e reforçou no plano institucional o plebiscitarismo latente. Segue-se 
que a tentativa de substituição do bipartidarismo pelo multipartidarismo era, 
ainda do ângulo do regime, um passo óbvio, e que foram de novo 
desastradas as reações espasmódicas de que resultou a eliminação do nítido 
ponto intermediário do espectro político que corresponderia ao PP de 
Tancredo Neves. Não se faz construção institucional com espasmos – nem, 
nas circunstâncias da atualidade brasileira, com a desfrutável substituição 
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do empenho de ganhar eleições estavelmente com a Arena pelo de ganhar 
com o PDS. 

Mas do anterior decorrem consequências também para os demais 
partidos. Se mesmo a implantação do bipartidarismo, apesar da congruência 
deste com certos simplismos da consciência popular, representou 
perturbação que tomou algum tempo para ser assimilada e neutralizada 
eleitoralmente, é claro que a atual transformação do quadro partidário na 
direção do multipartidarismo é um fator muito mais poderoso de confusão 
do eleitorado, como se não bastassem as confusões introduzidas pelas 
regras eleitorais prontas e em fabricação. Ponham-se de lado as oscilações 
de emagrecimento e engorda, em si mesmas, do herdeiro do MDB, as quais 
são reflexo direto das manobras institucionais do regime. As vicissitudes 
que as acompanham, porém, têm perceptível efeito sobre a imagem do 
partido e suas chances eleitorais – a ponto de que a fusão há pouco 
empreendida, prescrita meses atrás como forma de evitar deixar nas mãos 
do governo os trunfos eleitorais, mostre agora mais claramente os seus 
problemas na aparente melhora das perspectivas eleitorais imediatas do 
partido do governo. 

Quanto aos chamados pequenos partidos, não é muito o que se pode 
dizer a partir da rala presença de PTB e PDT na cena política atual. Apesar 
do efeito perturbador ao menos marginal que certamente terão sobre o 
eleitorado popular em função da mensagem trabalhista que em princípio 
compartilham com o PT, é altamente duvidoso que o charme político das 
reminiscências já algo empoeiradas a que atualmente se reduz o seu apelo 
venha a seduzir parcelas significativas dos amplos setores jovens do 
eleitorado. Resta o PT, para o qual as características do eleitorado popular, 
conjugadas às circunstâncias do surgimento do partido, colocam claro 
dilema: ser um partido de proselitismo “pedagógico” de longo prazo, que 
busque precisamente transformar esse eleitorado em hostes de seguidores 
politicamente lúcidos e aguerridos, empenhados nas causas dos 
trabalhadores; ou tratar de beneficiar-se eleitoralmente, em termos mais 
imediatos, da forte atração que a legenda do PT parece ter tudo para exercer 
sobre os setores populares do eleitorado. 

Cabe fazer, porém, duas ponderações. Primeiro, a de que, apesar do 
que têm de peculiar as condições de surgimento do partido e da imagem de 
vanguarda autêntica dos trabalhadores que suas lideranças buscam 
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consolidar, seu potencial de atração eleitoral inclui de maneira decisiva 
entre os fatores que o favorecem as próprias deficiências do eleitorado 
popular acima indicadas – mesmo se se concorda em ver sob luz especial o 
núcleo inicial do partido no ABC paulista. Em segundo lugar, a de que a 
escolha de uma ou outra das pontas do dilema que o partido defronta não 
acarreta automaticamente uma linha determinada, seja de composição ou de 
beligerância, nas relações com outros partidos de oposição com que o PT 
venha a ter de coexistir na atualidade política brasileira: feita a escolha, 
resta fazer política, o que envolve a articulação complexa entre objetivos de 
curto prazo e de longo prazo e as inescapáveis condições da realidade. E 
purismo udenista não resolve. 

Vejamos o que temos pela frente, enquanto o eleitor olha atônito – 
quando olha. 

Folha de S. Paulo, 13/6/82 
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DEMOCRACIA, IDEOLOGIA E BICA D’ÁGUA 

 

Descontadas as mal ensaiadas “improvisações” com que a Rede 
Globo nos tentou passar a imagem de dinamismo em seu noticiário, menos 
mal que as eleições no Brasil se tenham transformado, neste ano, num show 
que dá Ibope. Fomos todos espectadores atentos, e por vezes emocionais e 
irados, da marcha das apurações. Seremos também eleitores conscientes? 

Lula, diante dos resultados obtidos pelo PT, declara ser necessário 
preparar melhor politicamente o povo. O candidato do PDT ao governo de 
Minas, Theotônio dos Santos, lamenta pelos jornais a disposição 
plebiscitária manifestada pelo eleitorado, a substituir-se a uma postura 
politicamente “positiva”. O senador Jarbas Passarinho, do PDS, concorda, 
deplorando que o multipartidarismo não se tenha afirmado e prevendo de 
novo a implosão do PMDB, por julgar impossível que sigam convivendo 
nele forças ideologicamente distintas. 

Assim, convergem todos na suposição de que a política que cabe ver 
como “genuína” ou “autêntica” corresponde a certa ideia latente de “política 
ideológica”, na qual o processo político-eleitoral viria a ser a expressão fiel 
de um eleitorado que, distribuindo-se com clareza ao longo de um eixo 
esquerda-direita, se orientasse ideologicamente perante as questões políticas 
– ou seja, tomasse posição sobre partidos e candidatos com base numa 
percepção universalista e orgânica do mundo sociopolítico, com seus 
núcleos abrangentes de interesses, e não em interesses estreitos e imediatos. 
Naturalmente, os eleitores seriam tanto mais racionais quanto mais 
apresentassem tais características. 

Esse modelo idealizado de política ideológica, muito difundido 
também entre nossos cientistas sociais, é geralmente contraposto de 
maneira cortante a toda uma série de manifestações efetivas da realidade 
política (não apenas brasileira), que não podem então aparecer senão como 
formas “degeneradas”. Clientelismo e máquinas políticas, com suas 
barganhas e bicas d’água eleitoreiras em favelas cariocas que vimos há 
pouco, o clássico pessedismo mineiro e o populismo em suas diversas faces 
são algumas dessas manifestações – às quais seria preciso acrescentar agora 
essa mania de votar no PMDB, entidade partidária de composição 
heterogênea e, portanto, necessariamente espúria. 
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Do ponto de vista governista, o apelo algo súbito à pureza ideológica 
ajusta-se, naturalmente, ao objetivo de minar a força eleitoral com que 
conta a oposição ao regime na medida em que se apresente partidariamente 
coesa. Do ponto de vista dos movimentos partidários supostamente mais à 
esquerda, porém, bem como dos analistas interessados em melhor 
compreender o processo político brasileiro, o recurso não problematizado à 
concepção idealizada e mesmo mistificada de política ideológica acarreta 
ambiguidades pouco confortáveis e cegueira para matizes importantes. 

Dá-se, para começar, na perspectiva do ideário de esquerda, clara 
tensão entre o postulado “realista” que vê nos interesses o fator decisivo do 
processo político – postulado central àquele ideário – e certos componentes 
do modelo idealizado de política ideológica. Por certo, há interesses de 
curto e de longo prazo, assim como mais ou menos amplamente 
compartilhados. Aos movimentos político-partidários de esquerda é 
teoricamente possível, portanto, jogar com o postulado realista e qualificá-
lo em sua relevância. Daí se extrairia a justificação para depositar as 
esperanças na eficácia de um esforço pedagógico e edificante de longo 
prazo, ao cabo do qual viessem a contar no cenário político interesses que 
seriam compartilhados ou se oporiam em termos “adequados” – ou seja, em 
correspondência com as fronteiras das classes sociais. 

Os dois aspectos – o da perspectiva de tempo mais ou menos longa e 
o do maior ou menor alcance social dos interesses em jogo, seu caráter 
“particularista” ou “universalista” – são de grande importância para a 
avaliação do papel dos partidos e da racionalidade de partidos e eleitores. 
Mas é preciso evitar certas confusões. 

Aos partidos, se lhes cabe expressar interesses mais ou menos 
claramente identificáveis em seus contornos sociais, cabe-lhes também, sob 
pena de se pulverizarem indefinidamente na busca de representatividade e 
“autenticidade”, somar ou agregar interesses diferenciados e dar-lhes, 
assim, condições de afirmação eficaz no processo político. A questão da 
avaliação da racionalidade, de sua parte, tem como consideração central 
esse problema de eficácia. E, se é certo que os agentes políticos serão 
provavelmente tanto mais racionais quanto mais se mostrem capazes de 
recorrer a perspectivas de tempo dilatadas e ter em conta o jogo de 
interesses amplos e múltiplos, é fundamental reconhecer que a ação 
racional, ao procurar viabilizar um projeto orientado para o futuro (um fim), 
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não tem como escapar à atenção para as condições do presente, que lhe 
fornecem e em parte lhe ditam os meios. Assim, compete aos partidos 
diagnosticar corretamente a correlação de forças e as linhas maiores de 
confrontação e composição de interesses em qualquer momento dado, para 
daí retirar os critérios a orientarem o alcance da agregação de interesses a 
ser buscada em sua ação. 

Vindo ao caso brasileiro da atualidade, nosso eleitor típico, 
correspondente aos setores populares majoritários, está longe de comportar-
se, mesmo nos centros urbanos, com a sofisticação intelectual requerida 
pelo modelo de política ideológica em sua forma “pura”. Faltam-lhe, 
sabidamente, tanto a perspectiva de tempo quanto a estruturação refinada 
das diversas dimensões do universo sociopolítico e suas relações. E este é, 
certamente, um dado relevante da correlação de forças do momento, sem 
falar do autoritarismo vigente e dos constrangimentos estratégicos 
resultantes. 

Nessa óptica, se os movimentos políticos ao estilo do PT quiserem 
cristalizar-se em partidos viáveis num futuro visível, ser-lhes-á necessário 
precisamente evitar continuar esquecendo o eleitor do presente em nome do 
eleitor (ou trabalhador) do futuro – e não parece haver dúvida de que o 
êxito eleitoral inquestionavelmente maior do PDT em comparação com o 
PT nestas eleições tem a ver, entre outras coisas, com o menor pudor 
ideológico do primeiro na caça ao voto. Não há como negar os ingredientes 
populistas do fenômeno Brizola no Rio de Janeiro, bem como a 
heterogeneidade social de seu apoio eleitoral. 

Mas o eleitor típico de que falamos, em particular o urbano, tem, não 
obstante, certa propensão oposicionista consistente que se associa à 
percepção semi-intuitiva do contraste entre o popular e o elitista, ou mesmo 
simplesmente entre “povo” e “governo”. Essa propensão, que redunda num 
singelo bipartidarismo latente, foi “vestida” institucionalmente pela 
imposição formal do bipartidarismo em 1965, que simplificou as opções e 
permitiu a afirmação mais nítida de certas tendências. 

O MDB foi, sem dúvida, o grande beneficiário desse conjunto de 
circunstâncias. E a indagação maior suscitada pelas feições assumidas pela 
reformulação partidária recente era a de saber se, nas condições de 
desinformação do eleitorado e de perturbação introduzida pela legislação 
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nova e casuística, o PMDB seria capaz de continuar tirando proveito da 
imagem adquirida pelo seu antecessor aos olhos do eleitorado popular. 

Os resultados de 15 de novembro parecem impor a resposta 
afirmativa a tal questão. As ressalvas a serem feitas a essa constatação não 
chegam a afetar sua validade. O apoio obtido pelo PDT, restrito como foi ao 
Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul, deveu-se claramente à presença 
direta de Brizola e a sua força política pessoal, ajudada no Rio de Janeiro 
pelas complexidades peculiares à política daquele estado e as dificuldades 
por elas trazidas (como as oscilações das preferências evidenciaram) a que 
o “povão” pudesse discernir, no entrechoque de partidos e candidatos, o 
lado “dos homens” e o seu próprio lado – que terminou por corresponder a 
Brizola. 

Quanto ao PT e ao apoio relativo que conseguiu obter em São Paulo, 
cumpre reconhecer que temos lá o berço da liderança de Lula e um núcleo 
socioeconomicamente bastante singular – onde certamente se encontram até 
mesmo parcelas significativas de eleitores afins ao modelo ideológico. O 
que não permite esquecer, porém, que foi lá que se deu a vitória mais 
categórica do PMDB. 

Dois pontos relacionados para concluir. Primeiro, o reconhecimento 
de que, nas condições da atualidade brasileira, um partido que se pretenda 
popular tem de ter espaço tanto para a minoria ideológica que se empenha 
nas causas populares quanto para o cidadão em princípio mais facilmente 
recrutável pelos movimentos populistas, estruturas clientelísticas ou 
máquinas políticas. Sem arrogâncias (e ilusões) vanguardistas, impõe-se 
buscar, na convivência assim obtida da sofisticação política com o realismo 
e o imediatismo dos interesses de tipo bica d’água, a produção do 
universalismo e a alteração, na direção democrática, da operação da 
racionalidade. 

Finalmente, pondere-se que a afirmação da democracia e a ocorrência 
de estruturas e mecanismos clientelísticos tendem a dar-se juntas – e não 
sem que uma coisa se ligue à outra, ao contrário do que pretendem alguns. 
Este é um ponto salientado por Eli Diniz em livro recente, ao lembrar, com 
Max Weber, a associação existente entre a emergência do regime 
democrático e o aparecimento do empresariado político – por um lado na 
figura do líder que se profissionaliza como político e passa a viver “a 
política como vocação”, na imagem mais favorável (que teria entre nós no 
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próprio Lula um exemplo recente), por outro na figura negativa do boss 
pragmático e pouco escrupuloso em torno do qual se estruturam as 
máquinas. 

Em vez de assinalar simplesmente a tensão que essa dicotomia 
envolve, tudo parece recomendar que se indague sobre os matizes e 
transições entre os dois pólos. De que maneira, por exemplo, nascentes 
identificações partidárias de natureza inicialmente clientelística poderiam 
redundar eventualmente em estruturação mais “adequada” do mundo 
político, num processo análogo ao da “dialética do populismo” de que 
falava Celso Furtado anos atrás? 

Jornal do Brasil, Caderno Especial, 28/11/82 
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A EMENDA E A ORDEM DO DIA 

 

No Jornal do Brasil de domingo passado, o chargista Michel mostra 
o presidente Figueiredo falando ao país sob a sombra de Tancredo Neves, 
numa alusão ao discurso por este proferido no Rio de Janeiro na véspera da 
fala presidencial. Pelo menos igualmente significativo, porém, é o fato de 
que a mensagem do presidente se tenha divulgado simultaneamente com a 
ordem do dia do general Walter Pires alusiva aos 20 anos do movimento de 
1964. Na mensagem presidencial, a comunicação (bem mais reticente do 
que se esperava...) do encaminhamento ao Congresso da emenda 
constitucional que redundaria em cerrar, de alguma forma, o ciclo iniciado 
há 20 anos. Na ordem do dia do ministro, e em vários pronunciamentos 
concomitantes de outros chefes militares, a equiparação da conjuntura atual 
à que antecedeu o movimento de 64, em que “se traficava o interesse 
nacional”; nos “bastidores” das mobilizações populares, diz o ministro, 
“removidas as caracterizações, percebe-se que o projeto é o mesmo”. 

Essa é a ilustração mais expressiva das incertezas do momento 
político brasileiro, no qual se leva talvez ao ponto mais agudo o dilema que 
caracterizou desde o início o regime vigente. Visto na óptica da crise geral e 
das clivagens produzidas pela sucessão presidencial em marcha, conjugadas 
com os comícios gigantescos pelas eleições diretas (resultado irônico de 20 
anos de esforços mais ou menos “espertos” em busca de legitimação 
eleitoral e popular), o regime não parece ter condições de manter-se. Visto, 
porém, na óptica do complexo de sublevação de que sofrem seus líderes 
mais ortodoxos e que lhe exprime a lógica mais íntima, o regime não pode 
ceder o passo – e certas manifestações em que se patenteia de maneira mais 
evidente o seu desgaste não surgem senão como a confirmação dessa ideia 
aos olhos de lideranças militares decisivas. 

Que fazer? Certamente, é preciso negociar. Mas quem negocia com 
quem, e quais serão realmente os parâmetros da negociação geral? 
Figueiredo, por certo, “negocia” antes de mais nada com o ministro do 
Exército e a liderança militar. E não é nisso uma exceção. Ao contrário, não 
faz mais do que dar consequência a algo que é talvez o principal parâmetro 
a ser tido em conta no jogo geral de negociações e pressões que se vem 
desenvolvendo: o de que se apostará em vão nas clivagens militares. A 
assimilação tranquila, em última análise, da exoneração há pouco ocorrida 
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de Maximiano da Fonseca (mesmo por parte de um Délio Jardim de Matos, 
que parece compartilhar as opiniões a que se deve o afastamento do 
ministro da Marinha) representa apenas a mais recente corroboração do alto 
potencial de coesão das Forças Armadas, já repetidamente posto à prova em 
episódios mais críticos. Dado um fator qualquer de divergência e disputa, 
movimentam-se as figuras envolvidas, uma que outra palavra discordante 
ganha divulgação pela imprensa, eventualmente se extirpa com maior ou 
menor energia o foco real ou potencial de dissidência – e, ao cabo, cerram-
se fileiras, diante do muito que há em jogo e dos grandes riscos do 
confronto aberto. Apesar da óbvia intensificação das dificuldades do regime 
no front da coesão interna, que é parte da singularidade da crise do 
momento e que se ilustra pela manifestação da oficialidade da Marinha na 
demissão de Maximiano, esse padrão leva a temer que, ocorrendo certos 
“cenários” facilmente imagináveis no desdobrar da crise política e 
econômica, o êxito de eventuais iniciativas destinadas a fazer retroceder o 
processo de democratização venha a depender apenas do atrevimento ou da 
determinação com que se executem, produzindo o fato consumado e o 
consequente cerrar fileiras. E não se fará democracia contra a vontade de 
militares coesos, por mobilizada que esteja a chamada “sociedade civil”. 

De outro lado, não parece haver razões para esperar que os fatores 
subjacentes a esse aspecto do nosso impasse institucional sejam sanáveis a 
curto prazo, ainda diante de hipóteses otimistas quanto ao desenlace da 
atual disputa sucessória ou mesmo do processo corrente de abertura. Pois 
nele contracenam, por uma parte, uma sociedade complexa e um eleitorado 
composto em sua maioria de setores populares tendencialmente 
reivindicantes e inconformistas e, por outra, Forças Armadas socialmente 
isoladas e suspicazes, além de propensas (e já agora, ao cabo de 20 anos de 
uso do cachimbo, mais afeitas do que nunca) ao exercício da tutela. 
Considere-se o incidente da agressão recente do general Newton Cruz a um 
jornalista, pondere-se até que ponto a truculência revelada no episódio 
realmente se distinguirá de outros estouvamentos de lideranças militares até 
mesmo mais graúdas (os juízes do Superior Tribunal Militar dispondo-se a 
resistir às “pressões” do Supremo Tribunal Federal...) – e aposte quem 
quiser na estabilidade de uma eventual saída democrática para o presente 
imbróglio, mesmo se de imediato bem-sucedida. 

Eis aí o que parece o desafio fundamental da atualidade política 
brasileira: o de encontrar a criatividade e a inventiva necessárias à 
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recomposição institucional de nossa vida política de maneira a não apenas 
redesenhar formalmente seu enquadramento jurídico, mas antes a fazer do 
novo marco institucional a moldura e o instrumento de um indispensável 
aprendizado de convivência cívica – e sobretudo de convivência de nossas 
Forças Armadas com um processo democrático efetivo e capaz de crescente 
aprimoramento. A experiência de pós-64 ensinou duramente a amplos 
setores da esquerda brasileira importante lição, que oxalá não seja 
esquecida: a da crucial relevância de certas “formalidades” da democracia 
liberal, que podem ser a diferença entre a vida e a morte e a condição para o 
avanço até na direção da democracia social. Que aquela experiência, 
conjugada com a penosa transição que presentemente vivemos (três golpes 
na madeira!), ensine também aos militares brasileiros, como seus 
protagonistas principais, certas lições. Basicamente, a de que não é possível 
tratar-nos indefinidamente a todos seja como recrutas algo estúpidos, seja 
como subversivos reais ou potenciais – mesmo quando declaramos nas 
praças e ruas, como o fazemos agora, que não aceitamos mais a distinção 
entre oposição ao governo e contestação ao regime; que para nós se trata, 
sim, de contestar o regime; e de que estamos fartos – afinal, são 20 anos de 
nossas vidas – de ver ordens do dia ganharem a primeira página dos jornais 
simplesmente por serem ordens do dia, carregadas das eternas advertências. 

Jornal da Tarde, 7/4/84 
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TANCREDO E A DECANTAÇÃO 

 

Estando fora do Brasil no segundo semestre do ano passado e 
procurando acompanhar a política brasileira através de jornais e revistas 
recebidos semanalmente, tinha com frequência a impressão de que o país 
era outro a cada semana. Mais recentemente, com as reviravoltas na cena 
política em seguida à campanha das eleições diretas para presidente, as 
coisas pioraram: os próprios jornais do dia muitas vezes surgiam 
envelhecidos, atropelados pelo noticiário mais ágil do rádio e da televisão, 
ou com as colunas de comentário político já desatualizadas pelas manchetes 
de primeira página. 

No entanto, com toda essa efervescência, cá estamos nós diante de 
um quadro notavelmente próximo, por certos aspectos, do que descreviam 
previsões feitas há tempos: de um lado, o renitente Paulo Maluf como 
provável candidato do PDS à sucessão de Figueiredo; de outro, o 
governador Tancredo Neves como pólo catalisador de um conjunto de 
forças heterogêneas e peça central de um provável governo de transição 
democrática. Uma expressão feliz para caracterizar essa mescla algo 
surpreendente de fluidez e consistência vem sendo posta em uso pelo 
próprio Tancredo, que se tem referido ao processo de “decantação” por que 
passa o jogo político no país. 

A indagação crucial que isso sugere é a de qual a perspectiva de 
tempo a ser adotada para a avaliação adequada do processo. Como saber se 
as tendências que agora se mostram mais densas e plausíveis não serão 
senão flutuações de um ciclo mais amplo? Quais serão os elementos reais 
de consistência e solidez a se revelarem no processo de “decantação” 
quando apreciado a mais longo prazo? 

Há, naturalmente, incertezas para o futuro imediato. Afinal, longuíssimos 
meses transcorrerão entre as convenções do próximo fim de semana e a eleição e 
eventual posse de um novo governo. Um reduzido Colégio Eleitoral sujeito a 
pressões de todo tipo e os problemas inerentes à composição de forças 
oposicionistas e dissidentes em torno de uma chapa improvável – eis alguns dos 
fatores mais óbvios de incerteza. Cabe acrescentar, porém, que não seria o caso 
de descontar inteiramente as chances de que o “sistema”, mesmo reduzido a um 
bunker acossado de todos os lados (ou por isso mesmo), venha a recompor-se no 
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desespero e a reagir, em determinadas circunstâncias, com eficácia ao menos 
temporária, em que a ação “dura” poderia ser seguida da retomada da retórica 
aberturista, com a inauguração de um novo ciclo de curta duração. Sem pretender 
que este seja o rumo provável dos acontecimentos, uma advertência didática 
nesse sentido se teve na maneira pela qual, na votação da emenda Dante de 
Oliveira, o clima eufórico da campanha das eleições diretas se viu substituído, 
num par de dias, pelas tropelias brasilienses do general Newton Cruz, executadas 
diante do pasmo e impotência da nação de novo sob censura. Depois de tudo, os 
instrumentos legais de exceção continuam a existir. 

Mas afastemos as hipóteses mais sombrias, e aceitemos que a inegável 
desmoralização resultante da crise geral que vivemos efetivamente empurre o 
“sistema” a admitir como inevitável, de imediato, um novo governo fatalmente 
comprometido com a liquidação do próprio regime (embora viabilizado e 
composto em parte por crias políticas dele). É preciso atentar, ainda assim, para o 
fato de que as condições sociais gerais que levaram a l964 não foram abolidas 
nesses 20 anos. De certos ângulos, podem mesmo ter-se agravado, na medida em 
que a insatisfação popular há muito contida e focos antigos e novos de 
mobilização política passam agora a defrontar-se com a desconfiança e os 
temores de Forças Armadas longamente afeitas ao exercício da tutela – e 
equipadas para ele. Por outras palavras, continuam vigentes, em princípio, 
condições propícias ao jogo em que populismo e pretorianismo... se nutrem 
reciprocamente, e a questão é saber se a “decantação” ulterior do processo 
político brasileiro simplesmente as reativará, ou se nos levará além delas. 

A resposta está necessariamente nas possibilidades de êxito de um esforço 
de construção institucional capaz de lançar bases estáveis de convivência 
democrática. E o drama consiste em que, como qualquer ação política que vá 
além da defesa de interesses imediatos, esse esforço se debate num dilema: se 
visa a desdobrar-se em consequências num horizonte de longo prazo, não pode, 
contudo, senão manobrar nos limites dos constrangimentos impostos nas 
conjunturas que se sucedem – às vezes com fortes raízes num passado mais ou 
menos longo. O dilema requer, como parece claro, que as forças efetivamente 
empenhadas na transição saibam encontrar o equilíbrio apropriado entre ousadia 
e firmeza, de um lado, e senso de realismo, de outro. Esperemos que esse 
equilíbrio não escasseie demasiado nos tempos delicados que temos pela frente. 
E que, para começar, Tancredo tenha saúde. 

Jornal da Tarde, 10/8/84 
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O GRAVE BRASIL DE TANCREDO 

 

Acostumamo-nos a pensar o Brasil como país de cínicos e 
espertalhões. E, longe de vermos nisso algo a lamentar, essa suposta 
característica surgia aos nossos olhos numa luz favorável, como parte da 
simpática síndrome da malandragem, do jogo de cintura, do jeitinho e da 
aptidão para o futebol e o Carnaval. O caldo resultante, pensávamos, 
fatalmente dissolveria em risada e gozação o apego a valores mais “nobres” 
de qualquer tipo, que pudessem eventualmente servir de base a esforços 
construtivos de fôlego. 

Presenciamos, porém, a derrota do cinismo. Habituados a associar 
vibração coletiva com, no máximo, Copa do Mundo, descobrimos na 
campanha das eleições diretas, um tanto encabulados, um país capaz de 
emoção cívica. Na eleição de Tancredo, vimos (tentando 
macunaimicamente, por vezes, resistir à empolgação) o povo reapropriar-se 
sem pudor dos símbolos do país, cantar e bisar o Hino Nacional, cobrir-se e 
enrolar-se com a Bandeira – e exibir com ela, sim, o jogo de cintura, 
sambando embandeirado rumo ao Congresso. E vemos agora, na morte do 
presidente, a comoção grave e unânime, e como que o espírito singelo de 
São João del Rei que se apossa de todos. 

Menos mal. Pois, se buscamos assegurar a transição a uma 
democracia estável, cumpre reconhecer que não se faz democracia com 
cinismo. Este se traduz antes em vale-tudo e inviabilidade de regras reais, e 
é irmão gêmeo, politicamente, da corrupção, do aventureirismo e do 
golpismo. Por certo, não se trata de substituir o cinismo por qualquer forma 
de ingenuidade patrioteira, nem de deixar de reconhecer que a política é, 
antes de tudo, jogo de interesses. Mas a presença dos interesses, por si 
mesma, não faz dela um jogo “sujo” – com a condição, precisamente, de 
que esteja lastreada em certos compromissos e convergências básicas a 
traduzirem-se em instituições que mereçam o nome e se revelem capazes de 
processar com efetividade e isenção o jogo dos interesses. 

Tancredo foi fator decisivo para que se tornasse possível ao país 
superar o cinismo (e sem perda do bom-humor: para um povo disposto a 
reaproximar-se da Bandeira para sambar com ela, um presidente que não 
confundia dignidade e autoridade com truculência e casmurrice, e sabia rir 
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gostosamente). Tanto instrumentalmente, por sua competência e habilidade 
em compor interesses, como simbolicamente, por sua biografia de 
equilíbrio e coerência, sua contribuição foi crucial. Como encarar, agora, a 
necessidade de seguir sem ele? 

Ora, Tancredo chega ao fim como o mito em que soube erigir-se e 
que a morte permite situar em sua dimensão de grandeza. Assim, se 
desaparece como homem e líder, avulta em sua condição de símbolo, e tem 
ainda importante papel a cumprir em tal condição. O fenômeno único de 
psicologia coletiva que Tancredo representa na história do país, ao expirar 
cercado do respeito e mesmo do carinho de toda a população, não pode ser 
minimizado em sua significação. Ao contrário, tem de ser referência 
necessária da atuação dos que o sucedem com alguma parcela de 
responsabilidade. 

Impõe-se o senso da história – a percepção de que, se a presente 
encruzilhada envolve grandes dificuldades, representa igualmente singular 
oportunidade que se poderia perder. Não se pode pretender que o povo 
testemunhe emocionado a tragédia de Tancredo e acompanhe em seguida, 
pela imprensa, fofocas miúdas de disputas espertas. Na ausência de 
Tancredo, o presidente é Sarney, e o resto é golpe. Da mesma forma, se há 
decisões difíceis de conteúdo político e econômico, envolvendo embates de 
interesses, há também parâmetros e compromissos bastante claros, 
incluindo os enunciados em várias ocasiões pelo próprio Tancredo, capazes 
em princípio de balizar seu encaminhamento razoável. 

Que os responsáveis se entendam. Trata-se de construir instituições, 
com visão larga. Queremos toda a gravidade e circunspecção. Queremos 
mesmo solenidade, a solenidade requerida pela dolorosa fundação de uma  

República genuinamente nova e que possa estender-se às gerações 
futuras. Estamos emocionados, proclamamos e reclamamos nossa emoção – 
e recusamos, enquanto esperamos a volta do bom-humor, vê-la aviltada no 
reles jogo míope do poder, com o espectro de novas truculências e 
carrancas ao fundo. 

Jornal da Tarde, 23/4/85 
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A CONSTITUIÇÃO E SEU LASTRO 

 

Como a festa que o adolescente espera ansioso e que resulta em 
frustração, nossa ansiada Assembléia Constituinte chegou e, passado certo 
desencanto que sucede a toda aspiração que de uma forma ou de outra se 
alcança, é agora vista por muitos como ameaçando desandar de vez. Parte 
substancial do desalento com respeito a ela tem certamente a ver com os 
mecanismos de deliberação que decidiu adotar e com os resultados até aqui 
produzidos por esses mecanismos: a opção por abrir mão de um projeto 
orgânico como ponto de partida, a atuação desordenada e “catártica”, como 
pretende o deputado Nelson Jobim, de constituintes distribuídos por 
numerosas comissões e subcomissões, a “sistematização” até agora limitada 
regimentalmente a justapor o produto do trabalho das comissões e a 
escoimá-lo das incoerências mais patentes... E todos reclamam de um 
projeto “ruim” de constituição. 

Mas outros aspectos da insatisfação manifestada exprimem 
preconceitos que sem dúvida não são politicamente neutros ou inocentes. 
Assim, muito do que se alega está perpassado de certo ideal de “cultura” 
que faz lembrar o lado pior do udenismo de outrora e que é invocado para 
apontar o suposto despreparo dos nossos constituintes de hoje. Pondo de 
lado tais alegações, e sem negar a importância de que a constituição tenha, 
ao cabo, uma redação formalmente consistente e conforme à canônica do 
saber jurídico, é claro que o que está em jogo não é a questão algo estética 
de saber se vamos ter uma constituição “orgânica”, “avançada” e 
abstratamente “boa”. A pergunta crucial, que se coloca para todos que se 
sentem afetados, é simples e dramática: boa para quem? 

Tudo gira, naturalmente, em torno do diagnóstico que se faça da 
situação que vivemos presentemente no país e do significado a atribuir, em 
consequência, à Assembléia Constituinte. A perspectiva dominante é mais 
ou menos a de que, superado um momento espúrio da vida nacional, trata-
se agora de arrumar a casa. Tende-se a esquecer, porém, que o problema da 
arrumação da casa está longe de ser um problema técnico que possa ser 
tratado consensualmente e cuja solução pudesse consistir em chamar 
arrumadeiras competentes e dar-lhes instruções que resultem do consenso. 
Em vez disso, a arrumação da casa é o problema político decisivo – e foi 
precisamente em função de dificuldades decorrentes da questão 
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fundamental de como arrumar a casa que vivemos recentemente o período 
autoritário. Nessa óptica, o fato de estarmos diante da tarefa de elaborar 
uma nova constituição, tanto quanto a experiência autoritária há pouco 
superada que a motivou diretamente, pode ser visto como sendo talvez a 
expressão e a catalisação de impasses fundamentais, antes que uma razão 
para otimismo quanto ao encaminhamento e solução dos problemas 
correspondentes. Disso não decorre que seja o caso de lamentar a própria 
ideia de convocar e eleger uma Assembléia Constituinte, pois não há 
alternativa ao esforço de buscar resolver os problemas no plano 
institucional. Mas sim decorrem algumas observações importantes quanto 
ao que caberia esperar da nova constituição e quanto às disposições a serem 
adotadas pelos diferentes núcleos de interesses em suas reivindicações 
constitucionais. 

Penso que a ponderação mais importante é a de que não se faz 
revolução com Assembléia Constituinte. Ainda que se possa conceber, sem 
dúvida, que uma constituição que resulte de um processo revolucionário e o 
culmine institucionalmente tenha em princípio melhores condições de êxito, 
essa ideia não é senão a consequência de outra mais básica: a de que uma 
constituição bem-sucedida requer lastro adequado nas condições estruturais 
e nas relações reais de poder que se dão na sociedade. Ora, não temos, em 
nosso caso (seja como for que se prefira avaliar esta constatação, de 
maneira positiva ou negativa), nenhum processo revolucionário de 
terraplenagem para a construção de um edifício constitucional em que se 
redesenhassem profundamente as relações sociais. Daí que os setores 
empenhados em que se obtenha uma constituição “avançada” e 
“progressista”, embora devam naturalmente afirmar-se e pôr à prova, por 
assim dizer, os limites do possível, devem também estar atentos para os 
requisitos de viabilidade da nova constituição nas condições brasileiras e 
para o caráter de compromisso que terá necessariamente de marcá-la se se 
quiser justificar a esperança de que ela venha a enquadrar de modo efetivo o 
processo político do país. 

Essa perspectiva de realismo e prudência tem, porém, uma 
contraface. É bastante claro que a aposta de que estejamos elaborando, 
neste momento, uma constituição capaz de durar séculos é uma aposta 
precária, e que teremos sorte se ela vier a durar alguns decênios. Tal 
ceticismo se justifica pelas mesmas razões que levam a ver a atual 
Constituinte como possivelmente a expressão de dificuldades fundamentais: 
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em sentido sociológico mais denso, em que se trata da reacomodação nas 
relações entre categorias e classes sociais como consequência da 
transformação socioeconômica do país, nosso “problema constitucional” 
não se encontra resolvido nem em vias de resolver-se prontamente. Basta 
considerar que, enquanto certos temas conjunturais críticos contaminam 
talvez impropriamente os debates constitucionais, o anverso da medalha é 
que algumas das questões mais candentes a dividirem os constituintes, 
como parlamentarismo ou presidencialismo, nem sequer existem como 
questões reais para a grande maioria alheia e desinformada do eleitorado 
que os escolheu e lhes deu o mandato. Além disso, recém-saídos do 
autoritarismo militarista, as notícias sobre os trabalhos da Constituinte se 
mesclam para nós, nos jornais, com declarações como a do general 
Ururahy, que, com a responsabilidade de comandante de uma região militar, 
constata que “ainda” não chegou a hora de os militares intervirem no 
processo político, mas atribui disciplinadamente a decisão sobre a 
oportunidade dessa intervenção ao ministro do Exército... 

Tudo isso deveria acrescentar, creio, certa desmitificação da tarefa de 
elaborar a nova constituição e uma saudável redução da perspectiva de 
tempo: não se trabalha para o milênio, mas para o futuro próximo. Daí que 
coubesse talvez adotar uma postura experimental perante a tarefa da 
Constituinte, a qual estaria guiada pela preocupação modesta que se poderia 
expressar em termos de evitar que a próxima assembléia constituinte tivesse 
de partir do mesmo ponto. A condição para isso seria que a dose adequada 
de ousadia e inventividade se combinasse com a consciência agudamente 
realista dos limites e responsabilidades impostos à nossa geração. 

Não creio que essa seja a perspectiva sequer de uma minoria de 
nossos constituintes. Mas talvez as dificuldades resultantes da fase 
“catártica” dos trabalhos influenciem favoravelmente a instância final do 
plenário. Depois, se as muitas crises simultâneas amainarem, quem sabe a 
nova constituição nos ajuda a transitar para um futuro de democracia sem 
sobressaltos – e portanto sem assembléias constituintes. 

Jornal da Tarde, 28/7/87 
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SIMONSEN, IDEOLOGIA E PRAGMATISMO 

 

O documento que o ex-ministro Mário Henrique Simonsen fez 
publicar há pouco (“O Risco de Optar pelo Atraso”, Veja, no. 997, 
14/10/1987) merece atenção por vários aspectos. Um deles, obviamente, é o 
acerto de muitas das advertências contidas em seus enunciados. Outro 
aspecto de interesse é o fato em si de que uma autoridade econômica 
destacada do regime autoritário recente já se sinta à vontade para vir a 
público com tal rompante. A consideração decisiva a respeito é 
provavelmente a deterioração resultante da dinâmica da Nova República, 
que, afinal, já permite até mesmo rompantes do ex-presidente Figueiredo 
em nome da saúde econômica nacional e da democracia. De qualquer 
modo, é inegável que Simonsen, diferentemente de alguns de seus colegas, 
soube preservar uma autoridade pessoal que não se esgota em suas 
qualidades intelectuais. 

A característica talvez mais saliente do documento é o tom mordaz de 
quem se propõe dizer verdades duras a ouvintes não apenas iludidos, mas 
obtusos. Esta, naturalmente, é uma arma frequente do discurso de intenção 
prática e política, que entre nós tem sido usada sobretudo por intelectuais e 
políticos situados à direita. Contra o sonho das esquerdas, as duras réplicas 
do feijão e dos requisitos factuais imperiosos de sua obtenção. Ou, na forma 
que a proposição assume de maneira explícita no documento de Simonsen: 
contra o mito, a farsa e a ideologia, a necessidade de lidar pragmaticamente 
com os fatos. Dois elementos adicionais se ligam com esse aspecto da 
denúncia de Simonsen: por um lado, os “economistas do PMDB” 
apresentados como ideólogos e, por outro, o nacionalismo como fator ou 
foco por excelência de ilusão ideológica. 

Deixemos de lado a dificuldade da simetria que se pode apontar no 
uso político da pretensão de objetividade (ideológico é sempre o discurso 
do adversário). Além disso, não há como negar as canduras que 
frequentemente se ligam com o nacionalismo erigido em valor 
inquestionável e a confusão mental daí resultante, que tendem a bloquear a 
capacidade de reflexão crítica de muitos dos nossos cientistas sociais – 
incluindo, sem dúvida, os economistas. Eu próprio presenciei, em simpósio 
internacional de alguns anos atrás, um intercâmbio entre economistas que 
ilustra exemplarmente o efeito mencionado: depois de ouvir um economista 
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americano “brasilianista” traçar minucioso diagnóstico da crise econômica 
brasileira e derivar dele certos prognósticos e um conjunto de 
recomendações, um de nossos conhecidos economistas (do PMDB...) 
declarava, em seu comentário, estar inteiramente de acordo com o 
diagnóstico e os prognósticos, mas não poder concordar igualmente com as 
recomendações – não por razões analíticas, mas porque elas envolviam, 
alegava, limitações à autonomia nacional. Isso equivale, naturalmente, a 
introduzir na discussão o sentido do pecado. E as confusões envolvidas 
ficam tanto mais evidentes quando se tem em conta que vivíamos ainda sob 
o regime autoritário e que, portanto, aqueles que teriam sua autonomia 
supostamente cerceada eram sobretudo as autoridades econômicas do 
regime, ou seja, gente que tende a surgir, aos olhos do PMDB, como 
incluindo os principais vilões econômicos do nosso passado recente. 

Mas justamente o reconhecimento dessa “contaminação” ideológica 
da óptica dos economistas torna curiosa certa ramificação das proposições 
de Simonsen. Trata-se de que, na perspectiva do ex-ministro, os “fatos” a 
exigirem consideração pragmática e eventuais medidas realistas nas 
dificuldades da atualidade brasileira não são senão os que dizem respeito à 
esfera econômica e aos constrangimentos que dela resultam. Em contraste, 
as questões da política aparecem sob a luz de um moralismo difuso: embora 
ligado a limitações quanto à lucidez na apreciação dos fatos, o problema 
real seria, em última análise, o de evitar as falhas de caráter que se associam 
com a “farsa” e com a propensão corrupta a aproveitar-se dos “favores” e 
“benesses” do Estado e que resultam, em particular, no “capitalismo 
cartorial”, cujo vírus se mostra capaz de corromper até mesmo os 
imigrantes inicialmente responsáveis pela implantação do “verdadeiro 
capitalismo” entre nós, contra a aristocracia cafeicultora cartorial e 
“chinfrim”... 

Ora, não há razão para imaginar que o capitalista “verdadeiro” que 
busca o lucro e o agente que se move no âmbito (ou na vizinhança) do 
Estado ou da política sejam feitos de massas diferentes – os motivos de um 
vistos como um simples fato a ser tratado como tal e os do outro tomados 
como em princípio suspeitos e provavelmente viciosos. E a observação de 
que os filhos de imigrantes bem-sucedidos como capitalistas “verdadeiros” 
se ajustam pronta e gostosamente às oportunidades cartoriais que se lhes 
oferecem não vem senão corroborar a semelhança das duas categorias. Sem 
dúvida, há tradições (mais do que meros “cacoetes culturais”, como as 
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desqualifica Simonsen) e estruturas que se mostram menos e mais 
favoráveis ao dinamismo capitalista. Convém lembrar, porém, que estão 
longe de ser claras as fronteiras entre o nefando cartorialismo que se aponta 
em nossa história, por um lado, e, por outro, a complexa articulação entre os 
interesses econômicos privados e o Estado expandido que acompanha o 
dinamismo capitalista dos países ocidentais economicamente avançados 
(quer se pense na “tecnoestrutura” de que nos fala John Kenneth Galbraith 
há tempos ou no “neocorporativismo” que tanto tem ocupado, mais 
recentemente, os cientistas sociais desses países). Também a lógica 
complexa e contraditória do próprio dinamismo capitalista, na qual se 
produzem atores organizacionais poderosos e empenhados no controle das 
condições de seu ambiente, induz a expansão do Estado e sua articulação 
corporativa com interesses privados. E mesmo o refluxo que se observa 
agora, com o neoconservadorismo e a crise do estado de bem-estar, não 
pode ser avaliado senão como vicissitude incerta de uma trajetória marcada 
decisivamente por aqueles traços.  

O crucial, contudo, é que também na esfera do contexto sociopolítico 
geral em que se desenvolvem as atividades econômicas se trata de fatos – e 
que não cabe opor-lhes o mero voluntarismo moralizante (a mera denúncia 
ideológica?) e ansiar por um Estado que, identificado com a corrupção e o 
mal, reflua, talvez, ao “estado mínimo” dos sonhos liberais. Admitamos que 
Simonsen tem razão em muito do que diz ou sugere sobre a dimensão 
política de nossa crise: isso significaria antes de mais nada que seu 
documento contém, por detrás da diatribe moralizante, um diagnóstico a ser 
levado a sério como diagnóstico – e que há fatos e dados de nossa realidade 
política a serem tratados como tal em qualquer tentativa de agir com 
eficácia para modificá-la. 

As consequências talvez não sejam do gosto de Simonsen: quer por 
“cacoete” cultural ou imperativo funcional, o Estado está conosco para ficar 
– e é provavelmente bom que esteja, por mais que possa recomendar-se esta 
ou aquela privatização de empresa; o desafio não é acima de tudo o de 
conter pura e simplesmente o Estado, mas sim o de construí-lo (ou 
reconstruí-lo) de maneira adequada, o que é condição para assegurar mesmo 
o seu caráter responsável e a sua contenção democrática; e não se fará 
construção institucional efetiva se o esforço correspondente incorporar 
como condição de êxito a de que os agentes políticos sejam virtuosos, 
cívicos e altruístas. Pelas mesmas razões que ligam o relativo sucesso da 
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ciência econômica como disciplina de orientação prática a seus 
pressupostos realistas (a motivação de lucro e o egoísmo são fatos da 
vida...), é preciso reconhecer que as condições para a construção de uma 
democracia brasileira autêntica são antes de tudo as condições que aí estão 
diante dos nossos olhos. Também aqui a viabilização do sonho da 
democracia depende do feijão do cartorialismo e quejandos – não, 
naturalmente, para erigir tais traços negativos em virtudes, mas para 
processá-los institucionalmente com realismo. 

Lamentavelmente, não há qualquer indício de que os nossos 
constituintes estejam mais próximos de tal perspectiva do que Simonsen. 

Jornal do Brasil, 22/10/87 
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COLLOR E AS DUAS CRISES 

 

É possível falar, no quadro de dificuldades vividas pelo país, de duas 
crises distintas. Uma (de caráter mais conjuntural, mesmo se prolongada) é 
a crise econômico-financeira, que se manifesta em inflação, estagnação, 
dívidas interna e externa etc. Se esta nos pesa e faz sofrer, a outra é 
certamente mais profunda e duradoura. Ela pode ser descrita como 
correspondendo ao nosso problema constitucional não resolvido, o qual se 
encontra subjacente à instabilidade político-institucional que vem 
caracterizando a vida brasileira há várias décadas. Na perspectiva desta 
segunda crise, o fato de termos estado recentemente às voltas com a 
elaboração de uma nova Constituição é antes um sintoma negativo do uma 
razão de otimismo, associado como se acha com a experiência autoritária da 
qual mal saímos e que foi provavelmente a expressão mais dramática de 
nossa crise constitucional. De outro lado, a constatação de que o 
autoritarismo foi capaz de promover grande expansão econômica deixa 
claro que efetivamente as duas crises não se confundem. 

As raízes da duradoura crise constitucional se encontram no processo 
secular de transformação estrutural do país e nos grandes desajustes que o 
acompanham. Em primeiro lugar, desajustes sociais, onde se trata antes de 
tudo da coexistência entre a prosperidade da minoria plenamente integrada 
ao desenvolvimento capitalista do país e as precariedades ou mesmo a 
destituição de parcelas majoritárias da população. Mas esse desajuste social 
se traduz em consequências políticas ligadas diretamente à instabilidade 
institucional em que a crise constitucional se expressa. Pois se a lógica do 
processo de desenvolvimento econômico tem sido emperrada e excludente, 
a lógica da democracia política é inevitavelmente expansiva e 
incorporadora. Daí que já tenhamos atualmente 82 milhões de eleitores e 
que o processo eleitoral, pelo peso dos estratos populares, represente a 
única dimensão da vida nacional onde decisões de crucial importância 
escapam em grande medida ao controle das elites socioeconômicas. A 
consequência é que aquele processo, na óptica da lógica supostamente 
“sadia” das exigências do sistema econômico, se torne em princípio 
suspeito e passível de ser questionado em seus resultados. Pois o eleitorado 
popular, carente de educação e socialmente marginalizado, se mostra 
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sensível à sedução de lideranças populistas em geral pouco confiáveis – e, 
temem as elites, talvez mesmo às mensagens propriamente radicais. 

Como avaliar, na perspectiva dessas duas crises, a sucessão 
presidencial que ocorre no momento? Não há razão para esperar, em 
princípio, que o governo Collor deva falhar no combate à crise econômica. 
Em conformidade com alguns aspectos do simplismo que se difundiu e 
virou moda, segundo o qual os verdadeiros problemas do país se situam na 
contraposição entre o “moderno” e o “tradicional” (ou “atrasado”), cumpre 
mesmo reconhecer que certas dificuldades prementes em que nos 
debatemos dificilmente teriam equacionamento adequado nos termos do 
desgastado manual da esquerda brasileira, e que Collor terá provavelmente 
melhores condições de enfrentá-las do que alguns de seus concorrentes (é o 
caso, por exemplo, de certo nacionalismo míope e rombudo, que não parece 
necessário temer da parte de Collor). E é sem dúvida uma indagação em 
aberto a de que tipo de consequência o eventual êxito (ou fracasso) do 
governo Collor no plano econômico poderá ter, a prazo mais longo, no que 
se refere à nossa crise constitucional mais profunda, especialmente tendo-se 
em conta a capacidade de penetração populista que Collor já demonstrou. 

Mas há outro ângulo: o de que, ponderadas as coisas do ponto de 
vista da crise constitucional, a vitória de Collor na última eleição 
representou o adiamento de um teste real de nossa democracia – teste este 
que se teria tido com a vitória do PT no segundo turno. Não pretendo 
sustentar, a respeito, que teria sido preferível a vitória do PT. Na verdade, 
acho que a democracia brasileira recém-restaurada não resistiria ao teste, 
que este teria sido provavelmente demasiado precoce. É difícil visualizar, 
neste momento do processo político brasileiro, um Lula (e aliados como 
Brizola...) chegando à Presidência da República, governando sem mais 
durante cinco anos e passando a faixa ao sucessor num quadro de 
normalidade. 

Mas se escapamos, assim, das prováveis consequências negativas do 
teste, é preciso ponderar que isso significa justamente que nossa democracia 
não se acha consolidada, o que é outra maneira de dizer que o problema 
constitucional subsiste sem solução confiável, não obstante a Constituição 
novinha em folha (ou por isso mesmo, como sugerido). Um governo petista 
teria representado uma aposta de altos riscos, mas também de altos prêmios 
do ponto de vista de seu significado constitucional: contando de antemão 
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com poucas chances de desenlace feliz, a eventualidade de tal desenlace 
significaria que se teria alcançado um novo patamar no desdobrar do 
processo brasileiro, com a superação do veto (explícito ou latente, mas 
indiscutivelmente efetivo ao longo do nosso pretorianismo republicano) ao 
acesso de certas forças ao poder e com real aprendizado de convívio 
institucional. Com Collor, continuamos, naturalmente, a correr riscos; mas 
certamente não corremos os mesmos riscos. E o apoio aliviado que lhe 
trazem certos baluartes da opinião conservadora no país é indício bem claro 
disso. 

Tais conjecturas talvez pareçam ociosas. Creio, ao contrário, que elas 
contêm advertências oportunas. No fundamental, a de que a estabilização 
democrática do país não tem como evitar um compromisso que é 
forçosamente social – nem os desdobramentos políticos que daí decorrem. 
Por certo, no longo prazo o estabelecimento desse compromisso não pode 
ser tomado senão como correspondendo ao ideal da combinação da 
democracia política com a democracia social. No prazo menos longo, 
porém, não apenas devemos conviver com a constatação de que o fosso 
social brasileiro continuará a existir; é preciso também ter em conta que os 
avanços iniciais na promoção social dos setores agora marginalizados 
provavelmente redundarão eles próprios antes no agravamento do que no 
amortecimento do conflito social subjacente ao nosso problema 
constitucional não resolvido. É isso o que mostra, para tomar um exemplo 
momentoso, o próprio processo de que o PT é um produto, no qual 
transformações estruturais e ocupacionais devidas ao dinamismo econômico 
promovido pelo regime autoritário redundaram em movimentos sindicais e 
partidários autônomos e afirmativos. E a expressão político-organizacional 
da dimensão social de nossa crise maior está aí para ficar e crescer em 
vigor. 

Nesse quadro, uma alternativa se abre para as posições 
conservadoras. Elas podem continuar apostando no recurso intermitente aos 
regimes de força e, quando calhar, a um populismo domesticável e 
“palatável” (com os perigos próprios, mesmo do ponto de vista 
conservador, das incertezas do populismo: veja-se a retórica antielite e 
plebiscitária do presidente eleito). Ou podem reconhecer que a realização 
bem-sucedida de um compromisso que, sendo democrático, contemple de 
maneira adequada os próprios interesses conservadores requer a assimilação 
e a consolidação de um partido de raízes populares capaz de substituir-se à 
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fluidez populista e de canalizar estavelmente a participação político-
eleitoral das camadas majoritárias da população. Como se sabe, nos países 
de maior tradição liberal-democrática tal papel foi com frequência 
cumprido por partidos originalmente revolucionários, que aprenderam, no 
processo, a conviver pragmaticamente com o capitalismo (e já agora até 
mesmo a avaliar doutrinariamente de maneira positiva essa convivência). 
Nas condições da atualidade brasileira, com mais razão, as próprias 
características do eleitorado popular que ocasionam o populismo tornam 
também inevitável que os prospectos eleitorais favoráveis de um partido 
como o PT tenham muito pouco a ver com o teor ideológico de seu discurso 
oficial – e impõem que tal partido, se quiser êxito eleitoral continuado, 
trate, contrariamente ao temor das elites antes mencionado, de suavizar a 
rigidez e a agressividade de sua postura. Descontadas certas “vanguardas” 
aguerridas, a ampla semelhança observada entre os eleitores de um Collor e 
um Lula quando se entra na faixa das dezenas de milhões de votos 
necessárias para se ganhar uma eleição presidencial traz claro respaldo à 
aposta aí contida. 

Folha de S. Paulo, 12/3/90 
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MERCADO, BALA ÚNICA, INFLAÇÃO E MORALISMO 

 

No marco dos cem dias do governo Collor, um aspecto da 
administração que se vem executando certamente merece destaque. Trata-se 
das consequências do paradoxo (que o choque do Plano Collor compartilha 
com outros anteriores, mas leva a uma espécie de paroxismo) contido na 
tentativa de criar um novo jogo de mercado por meio da intervenção 
dramática do poder estatal. Partindo-se do diagnóstico do caráter vicioso 
exibido pelos processos supostamente espontâneos do mercado, faz-se 
intervenção deliberada e de grande alcance em nome do objetivo de 
produzir nova espontaneidade, não mais viciosa, mas virtuosa. 

O que há de paradoxal e equívoco nisso fica bem claro nas 
suposições contrastantes que se revelam em certas declarações de 
importantes autoridades governamentais. De um lado, a referência do 
presidente à “bala única” de que disporia no combate à inflação envolve 
nitidamente o reconhecimento de que os processos espontâneos do 
mercado, por viciosos que se tenham tornado, são também viscosos e 
resistentes – donde a consequência de que a intervenção apareça como 
problemática e delicada, com alto risco de frustrar-se e agravar as 
dificuldades. Ora, não há dúvida de que os fatores de psicologia coletiva 
que se têm designado como a “cultura inflacionária” são parte decisiva 
dessa viscosidade, e a intervenção governamental, se pretendia ser 
consequente, devia forçosamente ter tais fatores em conta desde o início. 
No entanto, o que se observa é o espanto das autoridades perante a 
constatação de que eles continuam a operar. E o governo age como o 
exorcista perplexo com a resistência do demônio, uma vez executados 
apropriadamente os rituais. 

Temos, assim, a estranha declaração do presidente do Banco Central 
segundo a qual a inflação que continuamos a ter é “gratuita” ou sem causas, 
pois todos os fatores (econômicos?) se encontram sob controle. Ora, como a 
inflação aí está, é claro que os fatores que efetivamente produzem a inflação 
(sociopsicológicos?) não estão sob controle. Mas haverá fatores produtores 
de inflação que possam ser tratados como não-econômicos (ou não-
fatores...) por um economista empenhado em debelar a inflação, para não 
falar do presidente do Banco Central? Que ciência econômica é essa que se 
concebe à margem da psicologia coletiva, ou que trata problemas de 
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psicologia coletiva obviamente relevantes do ponto de vista econômico em 
termos de uma espécie de perversão moral que não lhe diria respeito? 

Com efeito, há um vago e curioso moralismo em jogo nos 
desdobramentos do paradoxo indicado. Ele se mostra na insistente 
exortação governamental de que os agentes econômicos “colaborem” com o 
plano, provavelmente tomando suas decisões econômicas do dia-a-dia de 
maneira altruísta ou cívica. Ou nos edificantes convites feitos pelo 
secretário Antônio Kandir, em aparições na televisão nos primeiros dias do 
governo Collor, no sentido de que as pessoas se comportassem 
“normalmente” em suas atividades econômicas – em seguida à intervenção 
talvez mais anormal do Estado na vida econômica brasileira. O que se pede 
é algo como uma “conversão”, agora que um governo seriamente 
empenhado em conter a inflação se acha a postos e desenvolve seus rituais 
bem-intencionados. E o que se presume, contrariamente ao realismo 
característico da ciência econômica e aos supostos envolvidos na ideia da 
“bala única”, é que as pessoas não calculem em função da percepção da 
estrutura de riscos e oportunidades que defrontam – percepção esta por 
força condicionada, naturalmente, não só pelas ações mais ou menos 
recentes do próprio governo, mas também pelo quadro inflacionário 
anterior e o complexo e talvez insolúvel jogo de coordenação de 
expectativas que dele resulta se se pretende deixar aos agentes econômicos 
dispersos (ao mercado) as ações requeridas pela superação da inflação. O 
caráter insolúvel desse jogo se traduz em que o mercado, do qual a 
psicologia coletiva é parte integrante, não tem como passar por si mesmo do 
círculo vicioso ao círculo virtuoso, ou talvez só possa fazê-lo a um custo 
inadmissível. 

A alternativa consiste em alterar de maneira conveniente a própria 
estrutura objetiva de riscos e oportunidades que se oferece ao cálculo 
realista dos agentes, tal como se deu no primeiro momento com o 
congelamento dos ativos financeiros, e tratar de manter sob controle estrito 
essa estrutura alterada. Tal alternativa, porém, acarreta duas sérias 
dificuldades. Primeiro, a de que, na medida em que se prolongue, ela 
redundará necessariamente em comprometer o objetivo de produzir nova 
espontaneidade ou de ensejar o jogo livre do mercado – de um mercado 
supostamente restaurado em suas virtudes. Por outro lado, a de que, 
envolvendo a exacerbação do componente politicamente autoritário da 
administração econômica, ela supõe a criação e a manipulação 
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(realísticas...) de condições políticas adequadas. Se a esfera política está ela 
própria sujeita ao mesmo paradoxo nas relações entre moralismo ou 
utopismo transformador, por uma parte, e realismo mais ou menos matreiro 
dos agentes, por outra, a deficiência de verdadeiro realismo que se constata 
na administração econômica pode terminar por abrir as portas a certo tipo 
de realismo excessivo na política, até porque pode pretender respaldá-lo na 
moralidade de imperiosas razões de administração econômica. E aí é que se 
dão, talvez, as incertezas e os riscos maiores dos próximos mil e muitos 
dias. 

Folha de S. Paulo, 24/6/90 
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A ESTRANHA DERROCADA DO SOCIALISMO 

 

Certos aspectos paradoxais do processo em curso nos países do leste 
europeu e na União Soviética se tornam especialmente nítidos quando esse 
processo é examinado à luz de velhas análises de Samuel Huntington, 
cientista político norte-americano que se tornou conhecido entre nós nos 
tempos da “descompressão” inicial do regime de 1964. Tais aspectos 
introduzem matizes de grande importância para a apreciação do significado 
geral dos eventos recentes. 

O interesse das análises de Huntington consiste basicamente na 
reavaliação favorável por ele feita, ainda na década de 60, do sistema 
político soviético – e na complicada mescla de erros e acertos que a 
reavaliação revela conter. Ela se funda num deslocamento de ênfase que o 
conservadorismo realista de Huntington lhe inspira no estudo dos sistemas 
políticos: em vez de destacar seu caráter mais ou menos democrático, 
parece-lhe decisiva a capacidade que os sistemas políticos revelem de 
construir e operar instituições fortes e estáveis. Democrática ou não, a 
União Soviética teria sabido construir uma aparelhagem institucional capaz 
de processar de maneira adequada, embora com suas peculiaridades 
próprias, os problemas com que se defrontava – e esse traço ofereceria claro 
contraste com a instabilidade “pretoriana” característica, por exemplo, dos 
países latino-americanos, onde os militares têm sido, de maneira aberta ou 
latente, os árbitros políticos decisivos. Em texto publicado já em 1970 e 
dedicado à dinâmica institucional dos sistemas de partido único, essa 
perspectiva geral ganha alguns contornos específicos: Huntington discute aí 
a “consolidação” ocorrida no caso da União Soviética, destacando aspectos 
como a erosão ou perda de importância da ideologia e sua substituição por 
certo pragmatismo, o que é visto como “um sinal não de decadência, mas de 
estabilidade”, e como algo que se associaria com “a vitalidade de longo 
prazo do sistema”. 

Diante do processo que culmina nos eventos de agosto, o que há de 
equivocado nessa avaliação parece gritantemente evidente. Em primeiro 
lugar, aquele processo desvenda um crucial fator de instabilidade que de 
alguma forma se liga com a própria demanda de democratização do sistema 
autoritário anterior, o que mostra a clara impropriedade da dissociação 
pretendida entre a democracia e as perspectivas de estabilidade 
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institucional: estabilidade verdadeira, ao cabo, só em condições 
democráticas. Além disso, no momento em que o Partido Comunista decide 
pela sua própria dissolução, não há como deixar de sorrir diante da tese da 
estabilidade e vitalidade de longo prazo do sistema de partido único. Mas 
isso será tudo? Certamente não. E os paradoxos de Huntington parecem 
altamente relevantes para a discussão do ineditismo da situação vivida pela 
União Soviética. 

A observação fundamental a destacar é a de que esse ineditismo se 
mostra antes de mais nada em algo claramente afim ao vigor institucional 
assinalado por Huntington: não obstante as proporções da crise em que a 
União Soviética se vê submersa, a profunda reformulação do país e do 
regime (que redunda na reformulação das regras mesmas do jogo político-
econômico) se dá em termos político-institucionais que têm sabido evitar o 
vale-tudo pretoriano e a violência. Assim, se é inegável o fracasso 
econômico da experiência socialista na União Soviética e em seus satélites, 
os aspectos político-institucionais do processo em andamento indicam 
fortemente que há algo singular e importante a recuperar nessa experiência, 
e que são quando nada precipitadas as tentativas de reduzir aquele processo 
à mera “latino-americanização”. Afinal, quando, na história mundial, um 
sistema político-econômico levou a cabo reformulações de tal alcance e 
ritmo de forma tão amena? Sem dúvida, não se pode excluir a possibilidade 
de que as coisas acabem por desandar, e um golpe burocrático-militar bem-
sucedido parecia até há pouco uma boa aposta. Mas o fracasso retumbante 
do golpe de agosto é a melhor corroboração de que o processo global 
encerra um componente efetivo de vigor institucional. E, com toda a ironia 
aí contida, não é despropositada a indagação de em que medida a própria 
abdicação do partido, ao invés de representar a negação da lógica de 
desideologização e consolidação que Huntington aponta, não será antes a 
sua exacerbação paroxística. Pois o teste decisivo da consistência e vigor 
das instituições políticas é certamente sua capacidade de auto-reformulação. 
No limite, instituições políticas efetivas são aquelas capazes de fazer nada 
menos do que revoluções pacíficas, na linha da “subversão permanente” 
que Roberto Mangabeira Unger reclamava há alguns anos (com boas razões 
doutrinárias, ainda que com paupérrimas razões em termos de uma 
sociologia política realística da atualidade brasileira) como algo a ser 
instaurado por nossa Constituição de 1988. 
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Seria preciso indagar, assim, como se dá que um sistema autoritário 
aparentemente monolítico tenha podido engendrar, em momentos 
sucessivos, as lideranças renovadoras de um Kruschev e especialmente um 
Gorbachev. Por mais que se pondere o efeito das dificuldades econômicas, 
não há como excluir o papel exercido por um elemento de desígnio e 
intencionalidade institucional que está longe de ajustar-se à imagem de 
monolitismo sinistro – e que torna apropriado lembrar, depois de tudo, a 
afinidade última existente entre o ideário socialista e o anseio democrático. 
Por outra parte, será mesmo o caso de estranhar que o golpe de agosto tenha 
terminado em patuscada de uns tantos generais embriagados? Caberia 
realmente assimilar o exército vermelho da luta contra o nazismo e da 
tradição de decênios de disciplina sob o comando institucional do partido a 
nossos exércitos latino-americanos, e esperar dele a eficiência golpista 
“chilena” e a disposição de atuar ilegalmente contra a população moscovita 
com a mesma determinação com que agira no passado, por ordem de um 
partido coeso, contra húngaros ou tcheco-eslovacos? 

Isso leva a apreciar alguns aspectos salientes dos perigos contidos no 
processo em curso. Sem dúvida, parte importante das razões de que tenha 
sido possível empreender em termos político-institucionais a guinada de 
auto-transformação radical na União Soviética (em contraste marcante com 
a truculência do desenlace em casos como o do Chile em 1973, em que a 
guinada se procurava fazer na direção capitalismo-socialismo) deve-se a 
que no caso soviético não existiam, fora do estado-partido, focos 
autônomos de poder que pudessem opor-se a seus desígnios (rigidamente 
conservadores antes, mudancistas agora). Na verdade, era justamente o 
exército, o detentor das armas, o único foco potencial de poder alternativo. 
Mas o exército se via sob o controle do partido, e não dispunha, 
obviamente, do importante ponto de apoio alternativo representado pelos 
interesses empresariais no capitalismo latino-americano politicamente 
instável. Naturalmente, a dissolução do partido apresentou-se a Gorbachev, 
a certa altura, como medida necessária para não ser pura e simplesmente 
atropelado pelos acontecimentos na efervescência revanchista do pós-golpe. 
Mas cumpre ter presente o que resta de razão a um Roy Medvedev, que 
apontou naquela medida um erro. Os desafios da combinação da profunda 
crise econômica e social com os problemas de reorganização no convívio 
das nacionalidades e etnias podem revelar-se excessivos para uma 
institucionalidade totalmente passada a limpo. E o desdobrar do processo 
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pode vir a fazer que as forças armadas como tal surjam eventualmente 
como a alternativa ao caos numa situação em que se criam condições para a 
sua autonomia institucional, aí sim com efetiva “latino-americanização”. 

Seja como for, a efervescência popular e populista que acarreta o 
desmantelamento do partido realça o paradoxo crucial que a dinâmica do 
processo soviético compartilha com qualquer processo em que se busque 
combinar institucionalidade democrática e mobilização popular intensa – e 
especialmente qualquer processo de transição mais ou menos 
revolucionária em que uma dinâmica fatalmente expansiva e mobilizadora 
pretenda resultar em instituições democráticas estáveis. Se o teste final da 
consistência institucional democrática de uma sociedade é a capacidade de 
auto-revolucionar-se e a abertura à “subversão permanente”, a lógica dessa 
subversão é inerentemente hostil a qualquer enquadramento institucional 
dado e propícia ao conformismo plebiscitário e à unanimidade que tendem a 
brotar da efusão psicológica das multidões mobilizadas. Assim, talvez não 
houvesse alternativa a procurar, de alguma forma, zerar e começar de novo, 
sobretudo se tais efeitos se combinam com o desgaste e a falência do 
receituário de administração econômica do “socialismo real”. 

Resta a questão das implicações da atual derrocada do ponto de vista 
doutrinário referido a um ideal que, além de democrático, se pretende 
também socialista, como corresponde a importantes correntes de opinião de 
esquerda agora desalentadas e perplexas. Se os paradoxos de Huntington 
são mais do que meros equívocos de um analista obtuso, eles parecem 
indicar algo que surge com força por detrás das formas assumidas por certa 
contraposição polêmica entre capitalismo e socialismo: a necessidade de 
reconhecer que a eventual sustentação do ideal socialista agora tão 
duramente posto em xeque não tem como dar-se se o socialismo é reduzido 
a erigir a intencionalidade política estatal e o vigor institucional 
“huntingtoniano” que lhe corresponde. Seria necessário também construir 
as condições que assegurassem a capacidade de afirmação e de decisão 
autônoma para agentes dispersos, quer se trate dos indivíduos como tal ou 
de indivíduos voluntariamente agregados em associações e iniciativas 
coletivas múltiplas. Em síntese: combinar estado com mercado. Assim 
como não se fez senão capitalismo “selvagem”, contraditório e socialmente 
perverso sem uma dose importante de “socialismo”, tampouco caberia 
pretender fazer socialismo minimamente fiel a suas inspirações 
democráticas fundamentais sem uma dose significativa de “capitalismo”. 
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Tratar-se-ia ainda, com tal combinação, de algo distinto da social-
democracia? De qualquer modo, ela certamente comporta muitos 
equilíbrios diferentes entre os elementos de desígnio estatal ou coletivo e de 
autonomia dos agentes privados – e contém, assim, amplo espaço para a 
criatividade político-institucional de lideranças bem-intencionadas. 

Jornal do Brasil, Caderno “Ideias”, 17/11/1991 
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PLEBISCITARISMO E PLEBISCITO 

 

Leôncio Martins Rodrigues manifestou há pouco, na Folha de S. 
Paulo, opinião oposta à experimentação institucional. De minha parte, acho, 
ao contrário, que não temos senão a alternativa de experimentar – e, se não 
o fizermos deliberada e tão lucidamente quanto possível, corremos o risco 
de fazê-lo à força, como nos exercícios institucionais da ditadura recente. 
Mas deploro as circunstâncias de nosso plebiscito de abril próximo, que me 
parecem justificar grandes dúvidas. 

Tomo aqui um aspecto central do confronto entre presidencialismo 
parlamentarismo. Creio que a razão principal a justificar a aposta no 
parlamentarismo nas condições da atualidade brasileira é a neutralização do 
populismo e do fator de instabilidade político-institucional que representa. 
Esse é o ganho óbvio da eliminação do caráter plebiscitário inerente ao 
presidencialismo. Com a vinculação orgânica da chefia do poder executivo 
ao parlamento, o parlamentarismo faria desaparecer a relação direta do 
chefe do governo com a massa eleitoral, substituindo-a pela mediação 
realizada pelo jogo articulado de lideranças e forças partidárias no âmbito 
do poder legislativo. A ênfase dada pelos parlamentaristas ao incremento da 
“função governativa”, ou da eficiência governamental, liga-se também com 
isso, destacando os inconvenientes envolvidos no “governo dividido” 
(expressão crescentemente utilizada pelos próprios analistas americanos a 
respeito de seu presidencialismo supostamente bem-sucedido) que resulta 
da legitimação popular direta tanto do presidente quanto do Congresso, com 
a correspondente autonomia dos poderes. 

O problema é que nesse aspecto de neutralização dos fatores propícios ao 
populismo pode ser vista também a principal razão contra o parlamentarismo, e 
não a favor: há nele, patentemente, certo sabor de “disfranchisement”, ou de 
redução do poder real do voto do eleitor. Na atual conjuntura brasileira, essa 
implicação se revela na dificuldade de se propor o parlamentarismo “puro” 
diante do vigor adquirido precisamente pela legitimidade plebiscitária da 
eleição direta do presidente, especialmente com a campanha recente das 
“diretas-já”. E, dada a nossa estrutura social desigual, pode-se pretender que há 
boas razões para a preservação desse componente plebiscitário, já que o 
momento das eleições presidenciais diretas se torna entre nós o grande momento 
(talvez o único) em que o povão marginalizado é chamado a tomar uma decisão 
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de real importância, ou em que tem voz a “Índia” de nossa Belíndia dual. O 
ponto crucial da questão – e o que ela tem de dilacerante – consiste em que 
justamente aí está o foco persistente do populismo brasileiro, no qual o processo 
eleitoral deixa de articular-se “apropriadamente” com as estruturas orgânicas da 
sociedade econômica e civil e do processo político-partidário. 

Se temos em conta que o populismo produz não apenas as lideranças 
personalistas variadas e mais ou menos espúrias, mas eventualmente também as 
exasperadas reações de autoritarismo militarista às incertezas e à fluidez que 
brotam dele, não seria preciso cinismo para se propor a solução parlamentarista 
“pura” em nome do apego autêntico aos valores democráticos. Contudo, ainda 
que se aceite essa posição como analiticamente bem fundada, ela é demasiado 
tortuosa para ter viabilidade político-eleitoral: não se pode defender em plebiscito 
o antiplebiscitarismo... A consequência é que muita gente seja levada a acender 
uma vela a Deus e outra ao diabo, e a opção dominante das forças 
parlamentaristas é, ao que tudo indica, a saída mista que consagra a eleição 
direta do presidente. Mas os paradoxos de tal saída são evidentes. Ou se 
pretende fazer do presidente uma figura inteiramente simbólica e algo 
decorativa, caso em que a proposta de eleição direta se torna fraudulenta (além 
de não escapar de todo ao inconveniente da dualidade de focos de poder, pois é 
difícil imaginar que essa pretensão de castração da autoridade presidencial, que 
manteria sua legitimação plebiscitária, fosse bem-sucedida nas circunstâncias do 
país). Ou se procura preservar para o presidente algum poder institucional mais 
ou menos importante (o que parece ser realmente a tendência: como ter nele um 
chefe de estado sem dar-lhe, por exemplo, o comando efetivo das forças 
armadas?). Mas neste caso não só se frustraria a decisiva motivação 
antiplebiscitária da iniciativa parlamentarista: na verdade estaríamos mesmo 
piorando as coisas, pois estaríamos instaurando institucionalmente a duplicidade 
de responsabilidades no próprio plano dos encargos e atribuições 
tradicionalmente ligados ao poder executivo. 

Não admira que, segundo as pesquisas, a proporção de indecisos 
aumente, presumivelmente entre os que se informam sobre o debate – pois os 
demais são indecisos desde o início, e o simples desenho da cédula pode 
certamente ser crucial entre eles. É patente o perigo de que a grande decisão de 
abril venha a ser a mera resultante espúria de acomodações, confusão e miopias 
agregadas. Com quais consequências? 

Folha de S. Paulo, 11/2/93 
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SÃO PAULO, REPRESENTAÇÃO E PLEBISCITO 

 

Um tema saliente das discussões relacionadas com o plebiscito de abril é a 
questão da necessidade (afirmada agora por parlamentaristas e presidencialistas) 
de reforma do sistema eleitoral de maneira a tornar a Câmara de Deputados mais 
adequadamente representativa da população dos estados brasileiros. Em 
particular, destaca-se a falta de correspondência entre o número de votos 
necessários para eleger um deputado paulista e um deputado dos estados do 
Norte e do Centro-Oeste, o que é visto como inaceitável desigualdade dos 
cidadãos de diferentes unidades da federação brasileira. 

Há um aspecto bem óbvio pelo qual essa avaliação parece justificar-se. 
Não pretendo negar a conveniência de ajustes nas regras atuais, nem fazer o 
elogio da motivação das iniciativas dos governos militares a respeito. Mas a 
discussão tem sido pouco atenta para outros aspectos importantes da questão. 

O ponto principal é que, se a federação corresponde a algum valor 
real a ser concretizado ou preservado, a representação dos diferentes estados 
não tem por que pretender ser igualitária no sentido da representação 
estritamente proporcional das populações envolvidas. Ao contrário, o princípio 
básico da forma federativa de organização corresponde ao que alguns 
estudiosos contemporâneos (especialmente Arend Lijphart) têm chamado 
de modelo “consociativo” ou “consensual” de organização e representação, 
por contraste com o modelo majoritário. O modelo consociativo seria mais 
adequado, e mesmo se imporia normativamente, nos casos em que 
coletividades abrangentes (nacionais) se apresentam como sociedades 
“plurais” em algum aspecto relevante, achando-se divididas em grupos ou 
coletividades parciais que se diferenciam em torno de características 
importantes na conformação da própria identidade pessoal dos seus membros 
e talvez de seus valores profundos: grupos étnico-linguísticos, grupos 
religiosos, eventualmente grupos regionais etc. A ideia envolvida é a de 
que, na medida em que as divisões sociais correspondam a coisas de tal 
importância (que não seriam passíveis de barganhas em torno de maiorias 
ou minorias ocasionais), as decisões adotadas pela coletividade nacional não 
poderiam orientar-se por critérios meramente majoritários ou plebiscitários, 
arriscando, assim, colocar longamente ou permanentemente em desvantagem 
numérica os interesses maiores de uma ou outra das categorias em questão. Daí 
a preocupação de que o princípio de igualdade se aplique na representação 
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das categoriais como tal, com consequências que resultam necessariamente, 
no nível dos membros individuais de cada categoria, em desigualdades do tipo 
da que se tem destacado a propósito da representação dos nossos estados. 

Ora, o federalismo é provavelmente a forma mais clássica e o exemplo por 
excelência de recurso ao princípio envolvido no modelo consociativo – e não faz 
sentido, em princípio, pretender aplicar à organização federativa o igualitarismo 
majoritário ou plebiscitário que se vem apregoando com tanto furor. 
Naturalmente, o Senado tem sido, em nossa aparelhagem institucional, o lugar 
especialmente reservado à aplicação do princípio consociativo. Contudo, além de 
que isso não justifica por si só que ele seja inteiramente ignorado na Câmara de 
Deputados, o furor plebiscitário e proporcionalista se torna tanto mais 
problemático diante da proposta de introdução do parlamentarismo e das 
incertezas quanto à manutenção do Senado como órgão dotado de poder 
efetivo – que é realmente que estaremos aprovando, quanto a isso, no plebiscito 
de abril? O proporcionalismo igualitarista e plebiscitário a respeito da 
representação dos estados tampouco se coaduna bem com o empenho, que se vai 
tornando consensual, de restringir o número de partidos por meio de regras 
mais ou menos artificiais: se vamos ser proporcionalistas estritos, por que 
pretender restringir a representação dos votos obtidos por qualquer partido, 
pequeno que seja? Para os parlamentaristas, porém, há ainda outra 
inconsistência, pois o plebiscitarismo a que se apegam na representação 
estadual se conjuga mal com o antiplebiscitarismo que é da essência da própria 
iniciativa parlamentarista, que busca neutralizar a relação plebiscitária do chefe 
do governo com o eleitorado. 

Claro, é possível indagar até que ponto nosso federalismo corresponde 
a realidades sociopsicológicas profundas e importantes – estaremos 
dispostos a abrir mão dele? De qualquer forma, ao contrário da ligação que 
Francisco Weffort pretendeu estabelecer há pouco entre o caráter estritamente 
proporcional da representação e o vigor do federalismo, assegurar a 
representação estritamente proporcional para São Paulo num parlamentarismo 
unicameral (especialmente cortando-se a possibilidade do apelo ao conjunto 
do eleitorado nacional pelos candidatos em eleições presidenciais diretas) 
redundaria em reforçar significativamente a influência dos interesses 
paulistas (que já é decisiva) sobre o governo federal – e talvez em entregá-lo 
de vez a São Paulo. 

Folha de S. Paulo, 5/3/93 
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SEGUNDA PARTE: DEMOCRACIA, ELEITORADO E 
REFORMAS 

 

REFORMA DO ESTADO E SOCIALISMO DE PÁRIAS 

 

Marc Blondel, líder da Força Operária da França, declarou no início 
de dezembro, a propósito do plano governamental que deflagrou a crise no 
país, que “ficou claro para os franceses que se pretende transferir o custo da 
proteção social das empresas para os salários”.  

Essa avaliação encontra ressonância nas análises de estudiosos 
europeus a respeito das duras realidades da dinâmica neoliberal da 
atualidade. Fritz Scharpf, por exemplo, resume laboriosos estudos sobre a 
inviabilização do keynesianismo e as crises recentes das social-democracias 
européias com a recomendação irônica de um “socialismo numa só classe”: 
dada a necessidade inelutável de assegurar altos retornos aos investimentos 
e de aprimorar as estratégias produtivas nas novas condições tecnológicas, a 
redistribuição possível estaria restrita às fileiras dos próprios trabalhadores, 
com os recursos fluindo dos mais bem pagos para os demais. A única 
alternativa seria a fatal divisão dos trabalhadores entre “ins” e “outs”, estes 
incluindo os desempregados permanentes, os que só conseguem emprego 
de tempo parcial, os jovens que nunca se empregam... 

O quadro que daí emerge é significativamente complementado pelos 
dados de pesquisa relativa à crise francesa divulgados pela imprensa 
brasileira. Eles mostram que avassaladoras maiorias de franceses atribuem 
responsabilidade decisiva pelos problemas que atormentam o país às elites 
– políticos, banqueiros, grandes empresários.  

No caso brasileiro, é provavelmente supérfluo ressaltar a maneira 
pela qual as novas tendências liberalizantes da dinâmica econômica e seus 
efeitos excludentes se compõem com velhos fatores de desigualdade social 
e com a estrutura de castas, em sentido bem real, que herdamos do nosso 
passado escravista. A dramática intensificação da violência urbana é a 
consequência mais gritante dessa combinação perversa, em particular na 
mais “democrática” de nossas cidades, o Rio de Janeiro, onde riqueza e 
miséria há muito se justapõem espacialmente e convivem. 




