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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. 
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Mas vale registrar algo menos óbvio. Analogamente ao que ocorre na 
França, também entre nós as pesquisas revelam a imagem negativa das 
elites que prevalece junto à população em geral. A imprensa tem relatado 
com frequência a desconfiança a respeito das lideranças políticas que os 
institutos de opinião pública captam em seus levantamentos. Mas dados 
recentes de investigação executada por cientistas sociais em São Paulo e 
Minas trazem revelações talvez mais surpreendentes. Eles mostram que o 
empresariado e as associações empresariais compartilham com as 
lideranças políticas as avaliações intensamente negativas da população 
quanto a sua seriedade e confiabilidade. 

Há mais, porém. Em qualquer estrato socioeconômico da população 
(como os que se expressam em níveis educacionais distintos), a 
desconfiança com respeito aos empresários é tanto maior quanto mais alto é 
o nível de informação geral e de sofisticação política das pessoas. Carlos 
Castello Branco costumava citar Milton Campos e a distinção que este 
usualmente fazia entre o eleitorado e a opinião pública, a qual incluiria 
apenas as camadas mais conscientes e atentas dos eleitores. Os dados em 
questão deixam claro que o descrédito do empresariado ocorre entre nós 
sobretudo naquela faixa que merece inequivocamente ser qualificada com 
propriedade como a opinião pública. O que por certo torna o fenômeno 
potencialmente mais rico de consequências. 

O ethos liberal que penetrou a vida política brasileira convive no 
momento com a intensa exposição pública de formas diversas de generosa 
intimidade estatal com interesses empresariais e financeiros. Seria talvez de 
esperar, em certa óptica, que o empenho de reforma do Estado incluísse a 
preocupação com tais problemas, mas não há sinal disso. Que pensar da 
reforma do Estado na perspectiva dos fatos acima assinalados?  

Uma ponderação crucial: a constatação de que as novas tendências 
espontâneas da economia mundial dificultam a ação do Estado (compondo 
as condições da inviabilização do keynesianismo de que fala Scharpf) não 
tem por que ser vista como significando que o próprio Estado deva agir de 
maneira a exacerbar os efeitos dessa dinâmica espontânea, autocerceando-
se e eventualmente incapacitando-se de vez para intervir na economia e na 
sociedade.  

Cumpre reconhecer que metas como o equilíbrio fiscal e a eliminação 
das gorduras e do ritualismo burocráticos da máquina estatal, apesar de todo 
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o alarido de “reinvenção do governo”, são, ao cabo, banais, mesmo que não 
facilmente realizáveis. O desafio real a demandar soluções inventivas e 
criativas é o de como combinar a realização dessas metas banais com a 
implantação do Estado capaz de atender com eficiência aos dramas e 
carências resultantes da dinâmica econômica espontânea – e que não se 
limite ao socialismo de párias da proteção social brasileira atual. Como 
fazer do Estado, por exemplo, um instrumento efetivo do mutirão 
educacional que necessitamos? 

Claro, pode-se assumir a postura de pretender que, havendo 
dinamismo econômico, a exclusão social algum dia se corrigirá por si 
mesma. Mas como conciliar tal postura com o reconhecimento de que os 
próprios interesses empresariais, e portanto a saúde econômica do país, 
impõem a necessidade de que o Estado (convicções liberais à parte) 
continue a administrar o capitalismo, e que daí seguirá fatalmente 
resultando aquela embaraçosa intimidade? Faltarão, então, razões para 
esperar que se dissipe a desconfiança quanto a políticos e empresários em 
conluio. A que custos? 

Folha de S. Paulo, 25/1/1996 
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FACES DO ESTADO 

 

Três formas de atuação do Estado podem ser destacadas em 
correspondência com sua expansão funcional: o Estado-empresário, o 
Estado administrador do capitalismo e o Estado social. Elas se articulam de 
maneira mais ou menos complexa. 

A atuação empresarial do Estado é a que recebe as críticas mais 
severas nestes tempos de redescoberto dinamismo do mercado. Há aqui 
distorções evidentes a justificar as críticas, mas é com frequência difícil 
separar os aspectos perversos do ânimo empresarial do Estado de suas 
legítimas ações administrativas e sociais. O Estado que provê incentivos (ou 
empréstimos a juros negativos do BNDES, por exemplo) é certamente 
festejado por muitos dos arautos do enxugamento estatal, que podem 
pretender ver aí administração eficiente. Mas também se festeja o Estado 
que provê infra-estrutura e empreitadas – e aqui já é mais intensa a diluição 
das linhas que separam as diferentes formas de ação estatal. 

Quanto à administração do capitalismo, há nela um aspecto que 
alguns verão como “técnico”, onde se trata de neutralizar crises, buscar 
estabilidade econômica e financeira e, em geral, condições propícias à 
atividade empresarial. Por si mesmo, esse aspecto supostamente técnico, 
requerendo ação complexa do Estado, comporta o questionamento da 
possibilidade de conciliar a demanda de eficiência estatal com a ideia de um 
“Estado mínimo”. Surge ainda, porém, a questão de como esse aspecto se 
liga com a atuação social do Estado. Pois parte crucial da tarefa de criação 
de condições propícias à atividade empresarial redunda na neutralização ou 
supressão dos conflitos sociais, especialmente o conflito entre capital e 
trabalho. 

A ação estatal a respeito tem envolvido importante componente de 
redistribuição de ganhos econômicos entre setores ou classes sociais. A 
social-democracia é a forma clássica dos arranjos sociais correspondentes. 
Nela, a combinação de políticas econômicas keynesianas com os 
mecanismos do welfare state realiza a fusão da administração do 
capitalismo com a orientação social do Estado. Por outro lado, a 
organicidade que assim se procura obter ganha uma espécie de expressão 
gráfica nas estruturas de cunho corporativo em que o Estado social-
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democrático patrocina e chancela o entendimento de empresários e 
trabalhadores em torno de questões de política econômica e social de 
importância. 

Do ponto de vista político-doutrinário, a questão central que tais 
assuntos situam é a da autonomia do Estado em relação à sociedade e à 
multiplicidade dos interesses que a compõem. Alguns, apegados à noção de 
soberania popular e à ideia de “povo” como conjunto homogêneo de 
cidadãos, sustentam que o Estado, para ser democrático, não pode ser 
autônomo perante a sociedade. Outros, atentos para as desigualdades 
sociais, apontam a necessidade de assegurar a autonomia do Estado como 
meio de evitar que sua subordinação à sociedade redunde, na verdade, em 
subordiná-lo aos interesses privados mais poderosos e eventualmente 
transformá-lo no célebre “comitê executivo” de certos interesses. Nesta 
segunda perspectiva, a democracia envolve necessariamente um 
componente de paternalismo por parte do Estado (que não responderia 
apenas à capacidade diferencial de pressão dos diversos interesses), e a 
problemática social da igualdade ou desigualdade surge, não como um 
complemento algo excrescente e supérfluo na discussão da democracia, mas 
como algo que lhe é essencial. A democracia será social ou não será 
democracia – não poderá persistir como tal. 

Tudo isso tem, naturalmente, consequências importantes para a 
avaliação das tendências atuais. Que os mecanismos espontâneos a operar 
no plano econômico-tecnológico resultem no fortalecimento do mercado e 
em sua vigorosa afirmação transnacional, corroendo ao mesmo tempo os 
fatores da organicidade acima destacada, é algo que pode ser objeto de 
simples constatação objetiva: trata-se de fatos com que se há de lidar como 
tal. Contudo, que se entenda que o Estado, em decorrência, tem de redefinir 
seu papel em termos de algo como o mero envolvimento eficiente na 
competição por capitais voláteis e o abandono de qualquer compromisso 
social mais efetivo e consequente – estamos aqui diante de inadmissível 
abdicação intelectual e inaceitável renúncia aos valores democráticos, cuja 
natureza não é alterada pela ponderação de que as circunstâncias novas 
tornam a atuação adequada mais difícil para o próprio Estado. 

O Tempo, 6/4/1997 
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VOTO FACULTATIVO? 

 

 Os defensores da introdução do voto facultativo têm recorrido, em 
termos de princípios doutrinários, ao argumento de que o voto seria um 
direito do cidadão, e não um dever a ser cumprido por ele. Essa posição, 
entretanto, carece de razões que a sustentem. Ela é claramente tributária da 
tendência a conceber a própria cidadania como envolvendo exclusivamente 
direitos (a concepção liberal ou “civil” da cidadania), em detrimento de seu 
componente de deveres ou obrigações (a concepção clássica ou “cívica” da 
cidadania). Naturalmente, é impossível falar com propriedade dos direitos 
de alguém sem contemplar os deveres correspondentes, e o desafio por 
excelência da democracia contemporânea é justamente o de combinar a 
garantia da afirmação de um ideal liberal ou civil de autonomia, atenta para 
os direitos do cidadão, com o enraizamento e a difusão do civismo e do 
sentido de responsabilidade pública. E não há por que negar ao voto o 
significado também de dever cívico. 

A oposição ao voto facultativo ganha maior força à luz de certas 
constatações reiteradas de sociologia eleitoral. Tais constatações se referem 
sobretudo ao fato de que os recursos de ordem intelectual e motivacional 
requeridos para o apropriado exercício da cidadania ocorrem em graus 
diferentes nos diversos estratos socioeconômicos da população, ou nas 
diversas classes sociais. Assim, quanto menos favorável a posição 
socioeconômica, menor a probabilidade de que as pessoas sejam portadoras 
da informação e da sofisticação intelectual adequadas não apenas para se 
disporem à participação civicamente motivada no processo político, mas 
mesmo para a simples percepção da importância desse processo do ponto de 
vista dos seus próprios interesses pessoais ou grupais. A consequência geral 
é que, na vigência do voto facultativo, se tenha uma espécie de 
disfranchisement popular, ou a renúncia popular ao sufrágio: sem a 
obrigatoriedade, são os setores populares aqueles que em maior medida 
deixam de comparecer às eleições e de recorrer ao instrumento do voto. 
Não há dúvida de que essa tendência, que se encontra por toda parte, se 
afirmaria também no Brasil. Até porque os dados pertinentes já mostram a 
existência, entre nós, de formas diversas de desproporcional exclusão 
popular do sufrágio mesmo com o voto obrigatório. 
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Claro, com certa dose de cinismo pode-se ver nessa provável 
renúncia um fator talvez favorável à estabilidade política: se as camadas 
destituídas e pouco educadas (a “Índia” de nossa Belíndia) se auto-excluem, 
cabe talvez esperar condições menos propícias ao populismo e suas 
sequelas. Ocorre, porém, que o momento eleitoral é o grande momento de 
afirmação popular em nossa sociedade dual – e é bem evidente o caráter 
perverso de se pretender apostar numa forma adicional de exclusão popular 
como eventual solução para os problemas político-institucionais do país. 
Lembremos que a dificuldade de legitimação eleitoral do regime autoritário 
recente, com sua marca nitidamente antipopular, figura com destaque entre 
as razões de sua inviabilização e derrocada final, evidenciando a face 
positiva dos próprios fatores que tornam nossa sociedade elitista 
eleitoralmente propensa ao populismo. 

De outro lado, tem-se também recorrido ao argumento de que a 
introdução do voto facultativo resultaria em desestimular a operação dos 
mecanismos de tipo clientelístico na política brasileira. Contudo, esse 
argumento parece envolver claro erro de avaliação. Ao contrário do que ele 
sustenta, a provável redução da participação eleitoral geral das camadas 
populares criará condições nas quais o eventual êxito dos candidatos em 
mobilizá-las por qualquer meio disponível poderá efetivamente fazer 
diferença em termos de resultados eleitorais – e os mecanismos 
clientelísticos são um instrumento óbvio de mobilização nas condições de 
precária consistência política do nosso eleitorado popular.  

 

O Tempo, 20/4/1997 
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AÇÃO E DECANTAÇÃO 

 

Um traço marcante dos debates a respeito das reformas políticas tem 
sido o ânimo beligerante com que, a propósito de temas cuja complexidade 
desafia os conhecimentos disponíveis e os recursos analíticos, os 
contendores se têm atirado à defesa de posições, fazendo do problema 
institucional brasileiro um estranho Fla-Flu em que se confrontam 
presidencialistas e parlamentaristas, “proporcionalistas” e “distritalistas”... 

A disputa principia com a questão da viabilidade, ou mesmo 
necessidade, da própria reforma institucional. Os adeptos da “engenharia 
política”, confiantes na possibilidade de êxito da ação que se vale dos meios 
legais, enfrentam-se aqui com os de inclinação burkeana, atentos para a 
viscosidade e resiliência da realidade social em que a vida política se 
assenta. É certamente saudável desconfiar do reformismo demasiado 
pressuroso. Tancredo Neves costumava lembrar a necessidade de permitir a 
“decantação” de certos processos políticos, e o desafio da adequada 
institucionalização política é o de como obter que os dispositivos legais, 
passíveis de manipulação artificial e artificiosa, lancem raízes efetivas no 
contexto social a que correspondem – e que as leis “peguem”.  

Isso impõe esforço de realismo e o máximo de acuidade possível nos 
diagnósticos; mas não pode redundar em que se abdique de agir no nível 
legal, e cumpre reconhecer o papel condicionante que essa ação pode 
desempenhar – reconhecer, vale dizer, a existência de algo que cabe ver 
como ação de construção institucional. A perspectiva adequada é 
provavelmente a que se dá conta da dialética própria dessa ação, a qual, 
buscando efeitos contextuais de longo prazo, não pode senão desenvolver-
se nas incertezas do presente e da “artificial” manipulação legal, 
envolvendo sempre um elemento de aposta. 

Alguns aspectos polêmicos da questão dos partidos ilustram os 
matizes do problema geral. O tema da fidelidade partidária exemplifica o 
caso em que esforços legais (a imposição de que se cogita, atando 
legalmente os políticos a seus partidos) estarão provavelmente fadados ao 
insucesso. Se temos partidos “fisiológicos”, não há razão para imaginar que 
a criação da obrigatoriedade legal da fidelidade venha a fazer deles partidos 
consistentes e eventualmente “ideológicos” no melhor sentido da palavra: 
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eles serão antes partidos fisiológicos constrangidos a certo tipo de disciplina 
– e prontos a agir fisiologicamente sempre que a oportunidade se apresente. 
O problema da consistência de nossos partidos seria exemplo de problema 
sem solução fora de certa “decantação” sociopsicológica, a ser alcançada 
permitido-se a criação de identificações partidárias estáveis entre os 
eleitores, com a superação da fluidez partidária que os trambolhões e 
vicissitudes maiores do processo político têm produzido. Lembre-se que, 
apesar das eternas denúncias de amorfismo partidário no Brasil, o 
“transformismo” de agora, em que os políticos se transferem sem mais de 
um partido a outro, não ocorria no período pós-45, quando UDN e PSD 
vieram a ser focos estáveis e “quentes” de lealdades, sem falar da expansão 
eleitoral continuada do PTB. 

De outro lado, a imposição do bipartidarismo durante o regime de 
1964 ilustra a relevância que iniciativas “artificiais” podem adquirir, dadas 
as circunstâncias apropriadas. Aponta-se com alguma frequência, como 
suposta prova de nossa debilidade partidária, a singularidade representada 
pela nova estrutura partidária nascida da redemocratização brasileira 
quando confrontada com o caso de outros países da América do Sul, onde 
os partidos anteriores ao autoritarismo se reafirmaram e continuaram a 
canalizar o processo político. Ora, uma clara razão para esse contraste 
consiste justamente no fato de que o autoritarismo brasileiro, ao criar a 
camisa de força do bipartidarismo, fez do MDB um instrumento legal a que 
se podia recorrer para a luta contra o próprio regime. A consequência foi 
secretar, por assim dizer, um partido de oposição que terminou por tornar-se 
vigoroso aos olhos do eleitorado e por condicionar fatalmente a retomada 
posterior da vida partidária “normal” – ainda que, talvez em parte por 
miopia de nossas lideranças, o desmantelamento gradual do partido-frente 
que o MDB representou viesse a ser ele mesmo um fator adicional de 
instabilidade. 

O Tempo, 11/5/1997 
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LUCROS E PERDAS 

 

Seja como for que se deva avaliar a qualidade da gestão que vem 
executando, o ministro Bresser Pereira tem sido, numa profusão de artigos e 
ensaios, o grande mentor da reflexão a respeito da reforma do Estado. O 
cerne filosófico da perspectiva por ele apresentada é provavelmente a ideia 
de uma reconstituição da cidadania por meio da garantia do que tem 
proposto chamar de direitos “públicos” ou “republicanos”. Tratar-se-ia aí de 
evitar os males resultantes da apropriação privada do Estado por interesses 
diversos, males estes que tendem a agravar-se com a expansão patrimonial 
do Estado moderno.  

Há confusões importantes, que levam Bresser a explorar algumas 
formas de “violência contra a coisa pública” (com destaque para as “ações 
judiciais injustas ou infundadas contra o Estado”) e que revelam, na 
verdade, certo jacobinismo tecnocrático talvez inerente, em alguma medida, 
à ocupação de cargos governamentais. Se pomos de lado as confusões, o 
que há de consistente na análise permite falar de duas formas relevantes de 
apropriação privada do Estado (além de uma terceira que pode ser 
considerada arcaica, produzindo o Estado oligárquico). A primeira delas é o 
autoritarismo, em que temos o controle político do aparelho do Estado por 
um grupo ou outro, assegurando o usufruto dos recursos de que o Estado 
dispõe. A outra é a corrupção pura e simples, na qual, sem que se chegue a 
ter o controle privado do Estado como tal, há práticas mais ou menos 
difundidas que redundam na apropriação privada de recursos públicos. 

Para além do que Bresser tem a dizer a respeito, a consideração 
dessas duas formas permite situar o dilema sempre presente no 
relacionamento do Estado com os interesses que se dão na sociedade e em 
torno do qual gira o próprio problema da democracia. Podemos falar aqui 
de uma escala delimitada por dois pontos extremos: de um lado, o Estado 
inteiramente aberto à multiplicidade dos interesses sociais e inerme diante 
deles – e que termina “balcanizado” e apropriado em termos “corporativos” 
e “fisiológicos” pelos interesses dispersos, tornando-se incapaz de agir de 
maneira consistente na busca de objetivos públicos; de outro lado 
(frequentemente como consequência da deterioração da dinâmica assim 
instaurada), a condição em que certo foco poderoso de interesses, 
personificado ou respaldado pelos militares, passa a controlar 
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autoritariamente o Estado e a pretender definir por si mesmo o interesse 
público. É possível dizer que a meta da democracia autêntica corresponde 
ao ponto de equilíbrio entre esses extremos, onde um Estado sensível à 
diversidade dos interesses sociais disporá da autonomia institucional que 
lhe permita distanciar-se das pressões diretas, fazendo delas insumos para a 
definição de objetivos públicos a serem perseguidos com organicidade e 
eficiência. 

Mas a teoria política está longe de ser clara a respeito da questão da 
autonomia do Estado. Pois há tanto os que negam a desejabilidade de 
qualquer autonomia, apegados a um ideal de “soberania popular” como 
elemento decisivo da democracia, quanto os que afirmam que a democracia 
exige a autonomia, como condição de que o Estado não se transforme no 
agente deste ou daquele interesse poderoso. Subjacentes a essas 
perspectivas contrastantes estão concepções distintas sobre a natureza da 
própria sociedade, vista pelos primeiros como uma espécie de “público” 
homogêneo e idealizado e pelos últimos como uma estrutura estratificada e 
desigual. Se reconhecemos o maior realismo desta segunda perspectiva, a 
questão que fica é a de se, na sociedade desigual, poderemos de fato ter um 
Estado autônomo, independentemente da implantação mais ou menos firme 
de seu caráter formalmente democrático. 

A crise atual dramatiza a relevância da questão. Como a jornalista 
Eleonora de Lucena destacava com saboroso cinismo há poucos dias na 
Folha de S. Paulo (sendo glosada em seguida com aprovação pelo deputado 
Delfim Netto em carta ao jornal), a retórica dominante do neoliberalismo 
(ou “mercadismo”, como prefere Delfim) vale, sem dúvida, para os 
momentos de prosperidade e lucros, quando os ganhos são devidamente 
privatizados. Mas, chegada a crise, que venham as maciças intervenções do 
Estado, e que o dinheiro público ajude a socializar as perdas. A ironia, para 
os “menos iguais”, é que a lógica do sistema não lhes permite senão desejar 
que assim seja, sob pena de pagarem um preço ainda mais alto. Sem falar 
da ironia de um Delfim a denunciá-lo. 

O Tempo, 30/11/1997 
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TOLERÂNCIA 

 

Uma dimensão relevante da questão de moralismo versus realismo 
em política é o de que a perspectiva moralista apresenta afinidade com certa 
concepção da política como devendo ser “ideológica”, no sentido mais 
nobre do termo. Nessa concepção, supõe-se que os agentes políticos, em 
vez de se deixarem conduzir por meros (ou vis) interesses, pautem suas 
ações pela referência a “valores”, entendidos como orientações 
compartilhadas solidariamente por amplas categorias sociais ou como 
maneiras de definir, no limite, o próprio “bem público”.  

De um ponto de vista doutrinário ou normativo, o problema com essa 
concepção é que, a menos que se imagine uma improvável sociedade 
inteiramente coesa e de singular grau de consenso entre os seus membros, 
diferentes categorias sociais de qualquer tipo tenderão a ter valores diversos 
e eventualmente antagônicos. Ora, os valores são, por definição (isso é 
certamente um dos traços que os distinguem dos interesses), pontos de 
referência aos quais as pessoas tendem a aderir de maneira rígida e 
inflexível. Como condicionam, com frequência, a própria identidade dos 
indivíduos e grupos, eles são avessos a se constituírem em objeto de 
negociação e barganha, e a coexistência de grupos ou categorias que aderem 
a valores diferentes se torna um fator de tensão e eventualmente de conflito 
aberto. 

A consequência importante, que pode parecer surpreendente a quem 
abomina o realismo em política, é que isso compromete as chances de 
instauração bem-sucedida da própria democracia. Um aspecto crucial é o de 
que, numa sociedade cindida pela adesão vigorosa a valores diversos, a 
própria regra da maioria tende a perder legitimidade: qualquer decisão 
política baseada no voto majoritário dos que preferem determinada opção (e 
que em muitos casos, na verdade, não atribuem maior importância ao 
assunto em questão) corre o risco de resultar na frustração das “preferências 
intensas” de determinada minoria – ou seja, de preferências que, dizendo 
respeito a valores aos quais se adere vigorosamente, assim como não podem 
ser objeto de barganha, tampouco deveriam ficar ao sabor de maiorias ou 
minorias ocasionais. Se a minha própria identidade como membro de um 
grupo minoritário está em jogo, contar cabeças não será, aos meus olhos, a 
forma adequada de tomar decisões coletivas. 
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Em contraste, se há o predomínio do pragmatismo dos interesses, 
torna-se possível, a respeito da maior parte dos assuntos, decidir com base 
em negociações e barganhas que, ao contrário dos valores, convidam a 
atitudes flexíveis e à disposição ocasional a perder aqui (ou agora) para 
ganhar acolá (ou amanhã). Tal pragmatismo flexível se revela um 
ingrediente crucial da operação exitosa da democracia. No fundo, é essa 
condição pragmática que se trata de instaurar com a busca de algo que surge 
inequivocamente como virtude mesmo na óptica moralista: a tolerância 
democrática, a qual supõe justamente que se tenham estabelecido, com base 
num substrato mais ou menos “ralo” de solidariedade e convergência, os 
requisitos institucionais para que os assuntos relativos a identidades e 
valores (diferenças étnicas, religiosas, regionais... e ideológicas) sejam 
excluídos da agenda política, ao invés de nela ocuparem lugar de destaque. 
E aí reside certamente o segredo e o desafio da boa construção institucional. 

Seria impróprio, naturalmente, ver nisso o elogio da lassidão moral e 
da corrupção. Pois subsiste o problema de disciplinar e regular as 
transações, e a implantação de um aparato legal efetivo, com seu substrato 
comunitário, é parte indispensável daquela construção institucional. Mais 
importante é a qualificação que se faz necessário introduzir diante do 
cenário que a atualidade mundial nos impõe com força, no qual os 
mecanismos de mercado e o jogo cada vez mais livre dos interesses tendem 
a diluir os focos de solidariedade e identidade de algum tipo em cuja 
ausência é impossível construir instituições. Como suprir tais deficiências, 
de maneira a evitar que o jogo dos interesses redunde em condenar à derrota 
e à frustração não apenas minorias, mas talvez mesmo grandes maiorias? 

O Tempo, 5/4/1998 
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ANTIPOLÍTICA 

 

No império atual da competitividade como aspiração e lema, a velha 
questão da escolha entre acumulação capitalista e redistribuição social, 
entre fazer crescer o bolo e tratar de distribuí-lo igualitariamente, resolve-se 
sem dúvida em favor da acumulação. Ora, se cabe apostar nos 
automatismos engendrados pela competição no plano do mercado para 
obter acumulação, a redistribuição supõe desígnio coletivo capaz de 
expressar-se como tal, ou seja, supõe ação governamental. As tendências 
atuais envolvem claramente, portanto, a opção pelo privatismo e a renúncia 
à política. 

Isso se articula de maneira complexa com o tema da democracia. Um 
aspecto saliente é o de que esta, apegando-se ao valor da autonomia dos 
agentes individuais, tem importante ponto de contato com o espontaneísmo 
e a anarquia do mercado, e é ilusório pretender construir democracia sem a 
afirmação do princípio do mercado. Mas a operação anárquica de qualquer 
mercado real não pode senão resultar em desigualdades e hierarquias, ou 
seja, na introdução de um elemento de poder, oposto ao desiderato da 
autonomia individual, no próprio plano das relações privadas. É igualmente 
ilusório, assim, se não se quer abrir mão da democracia, pretender fugir da 
política e deixar de lado o problema de um desígnio coletivo capaz de 
balancear as distorções da operação concreta do princípio autonomista do 
mercado. Queremos anarquia, sim, mas há de ser uma anarquia organizada. 

De outra parte, a ideia de um Estado que age em prol do “interesse 
público”, tomado como conciliação e superação dos egoísmos particulares, 
é ela própria uma estilização irrealista. Na verdade, é pelo menos tão 
legítimo conceber o Estado como agente que com frequência se vê antes 
forçado a maior ou menor submissão aos diversos focos de interesses 
presentes na sociedade e que se mostra sensível aos diferentes recursos de 
poder que eles exibem e manipulam. Nessa óptica, não obstante a 
necessidade de assegurar responsabilidade governamental, a existência de 
um grau importante de autonomia do Estado surge como algo afim à 
democracia. 

Ora, essa autonomia depende de um jogo em que o poder do Estado é 
tanto resultado quanto instrumento da redução das desigualdades sociais. 
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Em contraste com as condições prevalecentes nos igualitários experimentos 
social-democráticos e na articulação neocorporativa dos interesses de 
empresários e trabalhadores, em que surgia espaço para decisiva ação 
administrativa e social do Estado, este se vê agora devolvido ao 
relacionamento com uma arena socioeconômica cujas desigualdades 
crescem, bem como instado e em alguma medida compelido a agir de 
maneira que as reforça. Assim, o comprometimento da democracia social é 
também o solapamento das condições de autonomia do Estado e da própria 
democracia como tal. 

O socialismo, tal como nos foi dado conhecê-lo nos países de 
“socialismo real”, cometeu o erro de pretender valer-se do autoritarismo 
estatal e da negação do mercado para fazer democracia social, o que se 
acompanhava de vaga expectativa de que daí fosse possível, de alguma 
forma, transitar para a democracia política, entendida em termos da 
anarquia sociabilizada e harmoniosa, capaz de prescindir do próprio Estado. 
O regime autoritário brasileiro de 1964 propiciou o surgimento de peculiar 
variante dessa perspectiva na posição que alguns sustentaram a certa altura, 
segundo a qual seria possível fazer aposta análoga no autoritarismo estatal, 
em nome do desenvolvimento e da democracia social, em circunstâncias em 
que as disposições dos titulares do Estado perante o mercado exibiam 
ambiguidades: associação inequívoca com interesses capitalistas e 
empresariais, mas regulação e papel econômico ativo do Estado, talvez com 
crescente autonomia deste, donde se chegou a supor (com Carlos Estevam 
Martins, por exemplo) caber esperar que o autoritarismo viesse em dado 
momento a mudar socialmente de sinal e passar a hostilizar os interesses até 
então dominantes. Já o erro atual é bem claro: a expectativa de fazer (ou 
manter) a democracia sem fazer política em sentido mais exigente, sem 
reconhecer a necessidade de uma intencionalidade de maior alcance que se 
empenhe em criar as condições sociais da própria democracia. 

Por certo, há fatos que, favorecendo o mercado, parecem impelir 
igualmente na direção da antipolítica e da abdicação correspondente. Mas 
erigi-los em valores é mera ideologia míope, e cumpre denunciá-la. 

O Tempo, 24/5/1998 
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MÃOS INVISÍVEIS 

 

Em certa passagem de um belo livro de alguns anos atrás, 
Capitalismo e Social-Democracia, Adam Przeworski examina a 
possibilidade de se ter controle adequado da economia capitalista, capaz de 
fornecer resposta para o problema do suprimento de capital, isto é, de 
assegurar investimento e crescimento da produtividade, em termos 
diferentes da fornecida pela “economia da oferta”, que resultaria em 
redistribuir renda em favor dos mais ricos e desmantelar os serviços 
governamentais. Sua discussão aponta para a combinação de forte taxação 
sobre os lucros com a introdução de isenções e incentivos vários para os 
investimentos, num sistema que recompensaria estes últimos e não a 
riqueza como tal. Segue-se, porém, uma qualificação de monta: a de que, 
não existindo critérios consensuais para avaliar os investimentos por meio 
da consideração conjunta de seus efeitos em termos sociais e ambientais, de 
saúde e segurança etc., bem como de lucratividade, o controle qualitativo 
exercido sobre o investimento poderia levar a que o processo de decisão 
fosse excessivamente influenciado pelos caprichos de “burocratas 
governamentais” em resposta a pressões políticas. Assim se correria o risco 
de a “racionalidade do mercado” ver-se substituída pela difusão daquilo que 
certa literatura de língua inglesa tem designado como rent-seeking, ou seja, 
a busca de ganhos privados junto ao Estado ou por meio dele. 

Apesar de matizes importantes que seria possível considerar no que 
Przeworski tem a dizer sobre o assunto, essa qualificação introduz de 
maneira nítida um problema que se encontra recorrentemente nas 
discussões sobre Estado e mercado. Pois o mercado é o reino por excelência 
da busca de ganhos privados, e é curioso contrapô-lo como algo positivo 
(racional) à eventual rent-seeking permitida pelo ação governamental 
explicitamente orientada pelo empenho de controle do mercado em nome 
do interesse público. De forma mais caricatural, a mesma posição básica 
surge com frequência nas análises políticas feitas pelos economistas: sendo 
grandes realistas em assuntos econômicos, seu ponto de partida em 
discussões da política envolve clara idealização desta, a qual, frustrando-se 
inevitavelmente, dá lugar a vulgares e insistentes denúncias moralistas. 

A ponderação a ser contraposta é a de que se, em nome do realismo, 
admitimos o egoísmo privado, não parece haver como pretender que esse 
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egoísmo se detenha diante do Estado. Afinal, o Estado é um dado do 
ambiente em que o capitalista motivado pelo ganho privado atua, dado este 
a ser manipulado como qualquer outro. A dificuldade se agrava diante da 
aposta na atuação benigna da “mão invisível” que as posturas hostis à 
intervenção estatal frequentemente envolvem: se cabe supor que o bem 
público seja extraído pela “mão invisível” do jogo dos interesses privados 
na ausência do Estado, por que não supor que ela venha a atuar da mesma 
forma na presença do Estado? Se se quer ser consistente, tudo o que se faria 
necessário para esse resultado seria que o Estado não fosse a máquina coesa 
e disciplinada capaz de perseguir desígnios próprios (públicos?) ou 
objetivos fixados “por cima” e à revelia do jogo de interesses parciais, e de 
assim perturbar a dinâmica espontânea. Mas é evidente o caráter paradoxal 
dessa posição, que redundaria em apostar na transformação do próprio 
Estado numa espécie de mercado, aberto ao mais desbragado rent-seeking. 

Que fazer? Partindo de supostos realistas, que terão de aplicar-se 
tanto aos agentes privados quanto aos próprios agentes do Estado, impõe-se 
reconhecer a necessidade de atuar no plano do Estado e por meio dele, se 
não se opta pela estratégia mais que duvidosa da reforma moral da 
sociedade. A tarefa vai então consistir, em boa medida, em como defender o 
Estado, que deve necessariamente ser sensível se vai ser democrático, da 
sanha de agentes diversos em busca de ganhos privados, e como assegurar, 
portanto, a indispensável autonomia do Estado aberto e sensível. A busca de 
uma democracia que não abdique da eficiência vai exigir, assim, não a 
simples contenção ou minimização do Estado, mas o esforço de construir 
uma institucionalidade suficientemente complexa para, contando com a 
operação do mercado dos interesses no plano convencionalmente político 
tanto quanto no econômico, mostrar-se capaz de perseguir suas próprias 
metas democraticamente fixadas. 

O Tempo, 31/5/1998 
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CIVISMO E CINISMO 

 

Estamos recorrentemente envolvidos na discussão sobre ética e 
política. A perspectiva usual a respeito é doutrinária ou valorativa. Como 
nas polêmicas suscitadas, meses atrás, pela aula magna do presidente 
Fernando Henrique em Brasília, o que aí se indaga é qual deve ser a postura 
dos agentes no âmbito da política, isto é, qual o equilíbrio a ser buscado 
entre o apego a normas éticas e seu eventual abandono ou relaxamento em 
nome do realismo ou da eficácia. 

Mas há outra perspectiva, característica da sociologia política de 
orientação empírica. Ela indaga quais são os fatos relevantes, ou como é 
que as pessoas costumam de fato agir. O comportamento efetivo dos 
agentes políticos será melhor apreendido por modelos analíticos em que se 
destaque o papel condicionante das normas e da “cultura política” ou por 
aqueles que ressaltem o cálculo orientado pelos meros interesses? Aqui 
também temos embates vigorosos, com os especialistas tendendo a aderir 
seja à linha “culturalista” e normativa, seja à linha “realista”. 

Dados produzidos em pesquisas realizadas na UFMG em anos 
recentes apontam matizes algo surpreendentes quanto à questão, com claras 
implicações para o plano das recomendações doutrinárias e sua viabilidade. 
Tomados em amostras de categorias diversas da população brasileira (e não 
há razão para pretender que as observações correspondam a uma 
peculiaridade nossa), eles evidenciam, para começar, que níveis mais altos 
de informação e sofisticação intelectual se acham associados, em condições 
normais, com maior propensão ao comportamento orientado por normas ou 
valores solidários, cívicos ou éticos. Essa constatação, contudo, se 
complementa com outra grandemente reveladora: a de que, na ocorrência de 
circunstâncias que deixem patente o caráter inócuo ou ineficaz da postura 
cívica (ou em que o indivíduo de orientação cívica tenda a aparecer apenas 
como ingênuo ou “otário”), quanto maiores a informação e a sofisticação, 
tanto maior a propensão a substituir a postura cívica pela disposição à 
defesa desembaraçada ou cínica do interesse próprio. 

Dois aspectos merecem realce. Em primeiro lugar, em vez da 
contraposição cortante entre a referência a normas e o cálculo racional de 
interesses que muitas discussões tendem a supor, o que os dados revelam é 
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um padrão de articulação complexa entre a maior ou menor adesão a 
normas, de um lado, e, de outro, um elemento crucial para o cálculo e as 
feições por ele assumidas, ou seja, o elemento intelectual ou cognitivo, a 
informação em sentido amplo. Em segundo lugar, os dados indicam 
também, como parte desse padrão, a importância de situações em que a 
atuação do fator cognitivo (das percepções e expectativas) torna 
simplesmente irrelevantes e inoperantes mesmo as normas a que 
convencionalmente de fato se adere, determinando o predomínio de 
considerações orientadas pelos interesses.  

Na discussão dessas questões, é usual contrapor o caso dos países de 
democracia consolidada, supostamente caracterizados pela vigência das 
normas e de uma “cultura cívica”, ao dos países “pretorianos” como o 
nosso, marcados pelo vale-tudo do jogo “fisiológico” dos interesses e 
carentes, imagina-se, de uma espécie de “conversão” coletiva e da difusão 
do civismo. Ora, os mecanismos sugeridos pelos dados considerados 
indicam que não há razão para ver a vigência da “cultura cívica”, por si só, 
como obstáculo à atuação do cálculo guiado por interesses – e chamam a 
atenção, em especial, para a provável lógica subjacente a fenômenos como 
a deterioração das disposições democráticas em situações de crise. Quanto 
ao nosso duradouro pretorianismo fisiológico, eles sugerem que a superação 
dessa condição e o enraizamento efetivo das instituições democráticas não 
dependem apenas (ou sequer principalmente) de que normas cívicas e éticas 
sejam difundidas e assimiladas, mas antes de um difícil jogo de 
coordenação em que as percepções e expectativas venham a convergir de 
maneira consistente em direção propícia. 

O Tempo, 26/7/1998 
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O PERFIL DO ELEITOR 

 

Tenho falado do impacto de fatores de ordem cognitiva ou intelectual 
sobre o comportamento do eleitor brasileiro. A consideração de tais fatores, 
feita frequentemente de maneira pouco atenta, dá margem a duas 
perspectivas quanto à questão da orientação do eleitor. 

A primeira, que se poderia chamar de modelo da “participação 
convergente”, envolve uma concepção idealizada e conservadora do 
processo político. Aqui se espera que, na medida em que os eleitores sejam 
intelectualmente mobilizados, tornando-se sofisticados e “racionais” na 
avaliação daquele processo, venham a se tornar também cada vez mais 
consensualmente integrados ao sistema sociopolítico existente, prontos a 
apoiar os “verdadeiros interesses da nação”. Costumo ilustrar essa 
perspectiva com um velho exemplo, que se tem na mensagem enviada pelo 
presidente Geisel ao Congresso brasileiro em março de 1976: a 
possibilidade da existência de partidos políticos “autênticos” no Brasil é aí 
remetida a um momento futuro em que o país venha a ter um eleitorado 
composto de cidadãos não apenas “conscientes” e “racionais”, mas também, 
como consequência, “sociabilizados”. 

A outra perspectiva, o modelo da “participação divergente” ou da 
consciência de classe, corresponde à perspectiva clássica da “política 
ideológica”. Partidos e movimentos políticos são aqui vistos como devendo 
distribuir-se claramente ao longo de um eixo esquerda-direita para apelar a 
diferentes frações do eleitorado, as quais, concebidas normalmente em 
correspondência com a estrutura das classes sociais, são também vistas 
como devendo repartir-se em diferentes orientações ideológicas. Às 
deficiências de ordem cognitiva ou intelectual se atribui, neste modelo, a 
consequência de bloquear a tomada de consciência plena, pelos eleitores, de 
sua condição de membros de determinada classe social e de seus interesses 
como tal, em princípio antagônicos a outros interesses. 

Quanto ao papel do fator cognitivo, a segunda perspectiva se 
encontra certamente mais perto da realidade. Pelo que mostram as 
pesquisas, porém, o desafio é o de atentar de maneira adequada para os 
matizes variados que a operação de fatores de outra natureza (“estruturais”), 
filtrando-se através do aspecto cognitivo ou intelectual, introduz quanto às 
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atitudes ou disposições políticas cuja afirmação o modelo da consciência de 
classe supõe. 

Cabe destacar especialmente dois de tais fatores estruturais. O 
primeiro é a própria posição socioeconômica ou de classe. Ela se encontra 
fortemente relacionada com a educação e a possibilidade de acesso, em 
geral, a bens de natureza cultural e intelectual. Portanto, se o 
desenvolvimento intelectual leva à “consciência de classe”, o resultado é 
uma irônica assimetria, em que a percepção nítida dos interesses de classe 
se fará presente especialmente nos estratos socioeconômicos mais elevados 
do eleitorado – os que menos dependem da ação política para defendê-los. 

O segundo fator corresponde à experiência urbana, por contraste com 
a “idiotia da vida rural” de que falava o Manifesto Comunista já há 150 
anos. Se vamos aos grotões, como é sabido, as probabilidades são de que 
encontremos padrões de comportamento marcados por clientelismo e 
deferência – exceto no topo da hierarquia social, que, justamente, deles 
tende a tirar proveito. Combinados este fator e o anterior, entre os setores 
populares integrados no mundo urbano tenderemos a ter (além da repetição 
da postura de deferência em seus extremos inferiores) níveis intermediários 
de “consciência” política, em que percepções singelas do universo político 
ensejarão identificações que poderão mostrar-se surpreendentes à luz das 
previsões do modelo que destaca a consciência de classe. 

Assim, posição socioeconômica e experiência urbana se conjugam 
para “corrigir” – ou “entortar” – a operação do modelo da consciência de 
classe. E, para os setores populares, a vigência plena dos mecanismos 
previstos por aquele modelo dependeria da eliminação dos resíduos de 
marginalidade subjetiva e pobreza intelectual (acentuada precariedade do 
acesso à educação, hábitos de deferência, privatismo etc.) que acompanham 
sua condição objetiva. 

O Tempo, 2/8/1998 
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APATIA ELEITORAL 

 

Dados do IBOPE divulgados pela imprensa (e corroborados por 
pesquisa do Instituto Vox Populi) revelam o desinteresse dos eleitores pelas 
próximas eleições, com 51% deles declarando que não votariam se o voto 
fosse facultativo. Como interpretá-los? Cabe lê-los negativamente como 
prova do descrédito da política e da erosão do civismo, de acordo com os 
princípios próprios da tradição republicana que recomenda o envolvimento 
público e a participação política dos cidadãos? Ou serão eles antes o indício 
de uma rotinização talvez saudável da democracia, em que a arena política 
perde dramaticidade e se torna natural que os assuntos privados ganhem 
precedência? Esta última seria a perspectiva mais propriamente liberal, em 
que as instituições políticas serão tanto mais meritórias quanto mais 
correspondam apenas ao indispensável enquadramento político-institucional 
da vida privada, de relações problemáticas com as disposições exibidas 
pelos cidadãos: se certo civismo é necessário, um grau apreciável de apatia 
política é com frequência visto como correlato do bom funcionamento da 
democracia. 

Os dados mencionados podem ser confrontados com o que se observa 
em países de maior tradição democrática, a começar pelos Estados Unidos, 
onde o caráter facultativo do voto resulta em níveis altíssimos de não 
comparecimento eleitoral. Naturalmente, cabe indagar se justamente as 
diferenças quanto à tradição democrática, ou os graus diversos de 
enraizamento de instituições políticas efetivas, não exigirão avaliações 
também diferentes do significado da apatia lá e cá. É possível dizer, por 
exemplo, que as pessoas tendem a ser mobilizadas politicamente na medida 
em que se mantém viva a dimensão “constitucional” do problema político, 
isto é, na medida em que o convívio cotidiano das identidades e dos 
interesses diversos não encontrou ainda apropriada acomodação no plano 
institucional. A não solução do problema constitucional tenderia a 
expressar-se em crises frequentes em que tudo se acha em jogo e nas quais, 
portanto, a atenção e o envolvimento se impõem. Sem dúvida, os paladinos 
da tradição republicana poderiam ter dificuldades para reconhecer aqui a 
nobre participação cívica que prescrevem: a situação pode caracterizar-se 
antes pelo “pretorianismo” e a luta dos interesses múltiplos por se 
apropriarem privadamente do estado. 
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No caso brasileiro, o desinteresse e a falta de civismo que sempre 
existiram devem provavelmente interpretar-se como algo que fica “aquém” 
da mobilização “constitucional” referida (e não “além”, como seria 
idealmente o caso nas democracias consolidadas), surgindo como a mera 
consequência das carências materiais e intelectuais que marcam a condição 
da maioria de nosso eleitorado. Mas a dinâmica pretoriana de toda a história 
brasileira do século 20 tendeu durante algum tempo a adensar-se e adquirir 
foco mais claramente “constitucional” e força mobilizadora na radicalização 
gradual do confronto político, em que as disputas eleitorais, especialmente 
no que se refere à presidência da República, apareciam como episódios do 
enfrentamento mundial entre capitalismo e socialismo e como envolvendo a 
ameaça, com a eventual vitória de determinados candidatos ou partidos, de 
subversão radical das regras do jogo. 

A derrocada do socialismo e os fenômenos ligados à globalização 
alteram profundamente o quadro. Não só desaparece o socialismo quer 
como orientação capaz de indicar rumo viável, quer como fonte de 
sustentação internacional para experimentos alternativos. Ao fator de 
inibição que isso representa para o vigor e o interesse intrínseco do 
confronto político eleitoral se associa a desmobilização inerente ao 
privatismo antipolítico que temos tido com a forte reafirmação dos 
mecanismos de mercado como consequência dos novos processos globais. 
Se esses processos “descontitucionalizam” os problemas, transformando 
direitos assegurados em lei em ganhos a serem obtidos, se possível, no 
mercado, eles tendem também a desintegrar ou debilitar os agentes 
coletivos cujo espaço de luta era antes de tudo a política. E parte da apatia 
que agora observamos possivelmente se liga à desorientação e ao desalento 
que daí brotam – sem falar dos fatores especiais que, conjugados a tudo 
isso, tornam aparentemente tranquila, na atual campanha, a vitória do 
candidato-presidente. 

O Tempo, 9/8/1998 
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DEMOCRACIA E DILEMAS 

 

Em instrutivo artigo publicado há pouco neste jornal, Gláucio Ary 
Delam Soares apontava, com base em pesquisa acadêmica realizada em 
Brasília, o dilema envolvido no fato de que certas influentes lideranças que 
se destacam na defesa dos direitos humanos no país não expressam as 
opiniões predominantes na população em geral. Nesta, a crescente 
delinquência entre os jovens, por exemplo, tratada com leniência pelos 
defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vista como violência 
eventualmente assassina a ser reprimida com firmeza e tão precocemente 
quanto possível.  

Ora, dados de pesquisas executadas em anos recentes junto a 
amostras da população belo-horizontina e de trabalhadores mineiros e 
paulistas por equipe da UFMG de que eu próprio participo revelam que o 
dilema de Gláucio Soares na verdade tem alcance bem maior. Pois eles 
indicam que não se trata apenas de divergência de perspectivas entre povo e 
“elite”; de par com isso, as percepções encontradas junto à população estão 
longe de formar o todo coerente que certas concepções supostamente 
refinadas da democracia nos levariam a imaginar.  

Assim, se tomamos as opiniões manifestadas a respeito da 
democracia em acepção mais vaga e diretamente “política”, posta 
simplesmente em contraste com “ditadura”, encontramos altas taxas de 
disposição democrática – apesar de certa correlação dessa disposição com 
os níveis de escolaridade ou sofisticação intelectual geral, que a faz 
aumentar à medida que estas aumentam. Mas algo bastante distinto surge, 
em corroboração dramática das tendências constatadas em Brasília, quando 
tomamos a ideia de democracia em correspondência com a noção básica de 
cidadania e dos direitos civis (ou os direitos humanos de que fala Gláucio 
Soares): parcelas majoritárias das camadas socioeconômicas cujo nível de 
escolaridade vai até o primeiro grau ou o antigo ginasial completo (e que 
constituem elas próprias uma ampla maioria) não vacilam em declarar-se, 
por exemplo, favoráveis à ação dos esquadrões da morte ou ao linchamento 
de bandidos “quando a violência dos criminosos aumenta” – e registre-se 
que, mesmo no nível universitário de escolaridade, nada menos de 30% 
ainda manifestam a mesma disposição. Uma luz favorável, contudo, 
aparece na ressalva de que, em qualquer nível dado de escolaridade, essa 
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disposição truculenta arrefece à medida que crescem a informação e a 
sofisticação dos indivíduos entrevistados, o que permite falar de múltiplas 
“elites” em diferentes níveis socioeconômicos. 

Mas há algo mais, igualmente revelador. Trata-se das inclinações 
manifestadas pela população estudada diante de um item de nossas 
pesquisas em que os mecanismos institucionais da democracia, 
especialmente a disputa entre os partidos políticos, são contrastados com 
certa alternativa de conotações cesaristas ou mesmo “fascistizantes”, que 
aponta para “um grande movimento de união nacional” dirigido por “um 
homem honesto e decidido”. Maiorias avassaladoras das amostras estudadas 
apóiam a alternativa cesarista: elas variam entre 86 e 79% entre os 
entrevistados de primeiro grau ou menos e alcançam 65% no segundo grau, 
só se transformando em minoria no nível universitário, onde ainda assim 
correspondem a 36%. E é de ressaltar que aqui, diferentemente do que 
ocorre no caso anterior, as correlações com a informação ou sofisticação 
pessoal são reduzidas. Isso deixa claro que o papel mais importante é 
cumprido pela posição socioeconômica como tal, e que aqui se trata mais 
nitidamente de algo que diferencia certa “elite” social da população em 
geral. Temos aí, provavelmente, o substrato do nosso renitente populismo. 

De qualquer forma, o dilema é bem nítido, ademais de mostrar-se de 
longa data na experiência democrática: o fato de que a democracia suponha 
o povo como agente decisivo não significa que o povo goste de outros 
traços que se costumam associar com a ideia de uma democracia em 
operação. Que fazer? Se valem nossos dados, não é sequer o caso de se 
buscar o oxímoro de uma democracia de elite. Pois eles deixam claro 
também que, quando dói o calo, mesmo a parcela mais cívica da elite se 
mostra pronta a abrir mão do civismo e a jogar o jogo cínico do “meu pirão 
primeiro”. 

O Tempo, 23/8/1998 
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PESQUISAS ELEITORAIS 

 

Quase dois anos atrás, minha colaboração inicial para o jornal O 
Tempo ocupava-se do tema das pesquisas eleitorais, que a campanha das 
eleições municipais transformara em alvo de contestações e denúncias. 
Novas eleições, novas denúncias, como sempre. Volto ao tema. 

Há, de lá para cá, uma novidade: a tendência a colocar no mesmo 
saco as pesquisas e coisas como a utilização das técnicas de marketing nas 
campanhas ou a eventual venalidade da imprensa, tomadas juntas como 
simples manipulação do eleitor. Tal tendência não merece maior atenção, 
pois equivale a rejeitar, por exemplo, o desenvolvimento científico-
tecnológico por permitir eficiência nas guerras. As pesquisas produzem 
informação ou conhecimento, que pode, naturalmente, ser usado de muitas 
maneiras. 

Meu velho artigo destacava dois aspectos em torno dos quais 
costumam travar-se as disputas sobre as pesquisas. O primeiro se refere à 
possibilidade de que os institutos, comprometidos com certo partido ou 
candidato, falseiem deliberadamente os dados. É claro que a possibilidade 
existe em princípio, e o risco de sua ocorrência certamente aumentaria se 
algum instituto tivesse garantido o monopólio da oferta do serviço. Sem 
excluir algum grau ou forma de corrupção, o que temos, na verdade, é um 
mercado aberto, com vários institutos reconhecidos e outros que buscam 
estabelecer-se a cada momento, e a hipótese de uma grande conspiração 
entre eles é claramente delirante. Assim, mesmo considerados os interesses 
dos institutos de um ponto de vista estritamente comercial ou pecuniário, a 
fraude pura e simples tende a ser contraproducente, e a credibilidade é o 
principal recurso com que podem pretender contar. Com a ressalva do erro 
ocasional (e com a ponderação de que a imagem de competência é parte 
decisiva da credibilidade), o instituto que se disponha a vender resultados 
certamente terá vida curta. 

O segundo aspecto diz respeito à influência da divulgação das 
constatações das pesquisas sobre os eleitores, tendendo-se a presumir que 
elas são influentes e que isso representa algo espúrio ou impróprio. Creio 
que não há como negar que a influência realmente existe, ao contrário do 
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que às vezes procuram sustentar os porta-vozes dos institutos. O 
importante, porém, é a questão de como avaliá-la. 

Consideremos os casos extremos de dois eleitores hipotéticos. O 
primeiro, de que muito se fala, é o do eleitor que, como parte de um quadro 
de carências mais básicas, mostra-se politicamente desinformado e 
desinteressado, sendo levado a votar no candidato que as pesquisas apontem 
como provável vitorioso. Ora, não há qualquer razão para esperar que 
impedir o acesso deste eleitor politicamente tosco à informação trazida 
pelas pesquisas seja um meio de melhorar a qualidade de seu voto. Pois ele 
é igualmente passível de ser influenciado (e talvez manipulado) por toda 
uma série de fatores espúrios – e a informação obtida com as pesquisas 
ainda representa, seja como for, um enriquecimento de seu quadro de 
indigência intelectual. 

O outro caso é o do eleitor informado e lúcido, para o qual os dados 
das pesquisas constituirão informações adicionais a serem levadas em conta 
em sua sofisticada decisão de voto. É difícil negar, neste caso, o benefício 
que o acesso aos dados representa, permitindo o voto estratégico (o 
chamado voto “útil”, por exemplo), em que o eleitor leva em conta as 
complexidades do ambiente ao buscar os objetivos de qualquer natureza 
que a participação político-eleitoral lhe inspire.  

Naturalmente, como as eleições são um processo dinâmico e os 
dados não são estritamente exatos, há a possibilidade do ocorrido em São 
Paulo com Marta Suplicy, supostamente prejudicada pela divulgação de 
dados inexatos em circunstâncias em que se acredita que o ânimo anti-
Maluf tenha levado muitos eleitores ao voto “útil”. Sem pesquisas, porém, 
tampouco a expectativa de boa votação de Marta se teria difundido 
antecipadamente, e faltariam razões para que se deslocassem para ela novos 
votos, quer patetas ou “úteis”. O que não impede de reconhecer que a 
informação divulgada pelo “Jornal Nacional” e por ela questionada deveria 
cercar-se de maiores cuidados. 

O Tempo, 11/10/1998 
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QUE TAL EXPERIMENTAR? 

 

As disputas a respeito das reformas político-institucionais, nos 
diversos itens específicos em que se desdobram, envolvem as difíceis 
relações entre dois valores que cumpre reconhecer como tal, impondo-se a 
busca de equilíbrio entre eles: o valor da representatividade democrática e o 
da eficiência ou capacidade governativa (a mal chamada 
“governabilidade”), empenhada na produção de maiorias sólidas e 
máquinas decisórias coesas e hábeis. A tensão entre esses valores está 
subjacente aos diversos temas, maiores ou menores: o de um ou dois turnos 
nas eleições, por exemplo, em que a diversidade supostamente mais 
“espontânea” das opções do primeiro turno é artificialmente transformada, 
no segundo, em maiorias legitimadoras e capacitadoras; ou o de 
presidencialismo versus parlamentarismo, em que o “governo dividido” do 
presidencialismo, que pode ser visto de maneira positiva à luz do princípio 
pluralista dos checks and balances da tradição norte-americana, se 
confronta com o “governo forte” do Executivo organicamente articulado 
com o parlamento. 

A opção entre sistemas de representação majoritária e proporcional 
gira obviamente em torno da mesma contraposição básica. O sistema 
proporcional se empenha em representar as forças partidárias no parlamento 
ou congresso proporcionalmente à sua presença na sociedade, expressa no 
total dos votos dados pelos eleitores a cada um dos diferentes partidos. Já o 
sistema majoritário se caracteriza por premiar os candidatos majoritários em 
cada distrito; ao preço de produzir distorções do ponto de vista da 
distribuição das preferências totais entre os partidos, ele favorece maiorias 
parlamentares sólidas e a simplificação do sistema de partidos, 
supostamente dando consistência e disciplina à representação partidária. 

A questão decisiva para a avaliação do problema diz respeito a algo 
que, sendo destacado sobretudo pelos proporcionalistas, não deixa de ser 
crucial também para os majoritaristas: a questão da identidade daquilo que 
se representa, ou da autenticidade da representação.  

É curioso que os proporcionalistas, paladinos da representatividade 
democrática e da representação dos diferentes focos de interesses e 
identidade, costumem esquecer o velho problema da autenticidade ou 
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inautenticidade dos partidos como tal: até que ponto se justificará o 
empenho de proporcionalidade quanto à votação dada aos partidos se estes 
forem eles mesmos “inautênticos” e sem consistência real (se forem, por 
exemplo, no limite, meras “legendas de aluguel”)?  

Tais indagações podem ser estendidas à própria concepção dos 
partidos políticos. A literatura de ciência política costuma distinguir duas 
funções que os partidos cumpririam, transpondo para o plano da vida 
partidária a mesma tensão entre os dois valores básicos assinalados. Uma 
delas envolve a vocalização dos interesses supostamente já existentes como 
tal e sua apresentação na arena política; a outra corresponde à necessidade 
de agregar interesses inicialmente fragmentários e dar-lhes, assim, 
viabilidade no processo eleitoral e condições de se fazerem sentir 
efetivamente nas decisões governamentais. A primeira função significa, 
portanto, a afirmação, cara aos proporcionalistas, da identidade dos partidos 
por referência a suas bases sociais, enquanto a segunda, que os 
proporcionalistas esquecem, redunda justamente em diluir essa identidade, 
em alguma medida, em proveito de imperativos eleitorais e de eventual 
eficiência governamental. E é bem claro o sentido em que a busca 
intransigente de identidade e autenticidade levaria a pulverizar os 
mecanismos de representação de maneira que acabaria por chocar-se com a 
própria ideia de representação: por que não representar as “tendências” 
dentro de cada pequeno partido – ou, no limite, por que não “representar” 
cada indivíduo como tal? 

Mas os que defendem o sistema majoritário estão longe de se 
acharem a salvo de dificuldades análogas. Além das conhecidas distorções 
produzidas na representação dos partidos, mesmo supostamente 
“autênticos”, é obviamente possível questionar a consistência e realidade, 
em termos sociopolíticos, dos próprios distritos nos quais se obtêm as 
supostas maiorias. A experiência mais negativa a ser lembrada aqui (que 
emergiu de novo como tema saliente ainda há pouco, a propósito do peso da 
população negra em certos distritos eleitorais) é a das práticas que se 
tornaram conhecidas, nos Estados Unidos, sob o nome de gerrymandering, 
em que o território eleitoral é dividido de forma arbitrária e caprichosa para 
atender a um ou outro partido ou foco de interesses. O que não significa, 
naturalmente, que não se possa ter em distritos territoriais de porte 
municipal ou análogo entidades socioeconomicamente homogêneas e 
politicamente relevantes – capazes, talvez, como ponderava Luiz Felipe de 
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Alencastro em artigo recente, de se articularem à margem dos espaços 
representados pelos estados, com consequências potencialmente 
importantes se se trata de ter representação “autêntica”. 

Considerados os muitos matizes dos problemas relacionados, creio 
que a posição sensata a respeito do chamado voto “distrital misto” consiste 
em reconhecer que ele envolve, em princípio, o empenho de conciliar os 
valores de representatividade e eficiência. Tais valores não têm 
correspondência necessária quer com a ênfase proporcionalista nos partidos 
ou com a ênfase majoritária em distritos definidos territorialmente. 
Adequadamente entendidas as funções dos próprios partidos, por outro 
lado, a redução de seu número não significa necessariamente prejuízo de 
representatividade democrática. Preservado espaço para a necessária 
discussão dos vários pormenores envolvidos (critérios apropriados na 
constituição das listas partidárias, definição da unidade de cálculo da 
representação proporcional etc.), não vejo, portanto, por que não 
experimentar com ele – nós que, afinal, temos feito tantas experiências 
institucionais, frequentemente à força. 

Boletim de Análise de Conjuntura Política, abril de 1999 
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A JUSTIÇA E O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO 
 

A Folha de S. Paulo da última quarta-feira, 2 de junho, traz matéria 
surpreendente. Trata-se de notícia sobre o relatório produzido pelo 
procurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, 
Lucas Rocha Furtado, cujas recomendações inocentam Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, André Lara Resende e José Pio Borges das acusações 
de abuso de poder e improbidade administrativa por sua atuação no episódio 
da privatização da Tele Norte-Leste, exposta ao público com o grampo 
telefônico instalado ilegalmente na presidência do BNDES. O que considero 
surpreendente não são as recomendações, mas alguns dos argumentos usados 
para justificá-las, constantes do próprio relatório ou de declarações do 
procurador-geral ao jornal. Pois os argumentos dão ênfase, na avaliação da 
atuação do Estado nos dias de hoje, aos aspectos de eficiência, produtividade 
e obtenção de resultados, vistos como devendo contrabalançar a tradicional 
ênfase nos critérios de legalidade, moralidade e impessoalidade. Em suas 
declarações, o procurador chega mesmo a adotar a linguagem que Bresser 
Pereira usava com frequência como ministro da Reforma do Estado, 
destacando a necessidade de “superar a administração burocrática e chegar a 
uma administração gerencial do setor público”. 

Ora, é interessante lembrar que a denúncia insistente dirigida ao 
Judiciário pela acolhida a ações “injustas e infundadas” contra o Estado 
representa talvez o indício mais claro do viés tecnocrático e mesmo do 
jacobinismo estatista da perspectiva de Bresser. Se o Ministério Público tem 
sido frequentemente apontado como entidade empenhada em atacar e 
denunciar o Estado em nome de zelosa e talvez peculiar visão do interesse 
público que as ações do estado ameaçariam, é notável vê-lo agora, com Lucas 
Furtado, identificar-se antes com os valores que o jacobinismo tecnocrático 
promove. E fazê-lo de maneira tão explícita, em que os valores a que a 
Justiça tradicionalmente adere e que na verdade a definem são vistos não 
apenas como devendo acomodar-se com considerações de eficiência que 
deveriam predominar na ação do Estado, mas também como correspondendo 
claramente, em alguma medida, a um arcaísmo ao qual compete ceder o 
passo às imposições legítimas e “modernas” da administração estatal. Se 
transparecem, assim, as contradições e vacilações quanto ao papel do 
Ministério Público como novidade institucional, transparece também a 
confusão, talvez mais grave, que as condições da atualidade produzem quanto 
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à própria função do Judiciário como tal e suas relações com os demais 
poderes. 

Não cabe esperar que sejam boas as consequências para a democracia. 
Na verdade, despojada das distorções ritualísticas que são o objeto real das 
denúncias banais do “gerencialismo” corrente, a concepção burocrática do 
Estado pode ser defendida mesmo em nome da eficiência. Afinal, a 
burocracia é essencial à racionalização do processo de organização política e 
à implantação do princípio “racional-legal” de que nos falava Max Weber, o 
grande nome a impor-se a respeito do assunto. Mas o apego a normas legais 
universalistas e impessoais é certamente a condição indispensável da 
operação de um Estado democrático: se considerações de eficiência supõem 
fins ou “resultados” não-problemáticos a serem alcançados por meio da 
manipulação mais expedita possível dos meios, a democracia tende 
justamente a questionar e tomar como problemáticos os fins – reconhecendo 
que há fins múltiplos e às vezes antagônicos em correspondência com a 
pluralidade de atores sociopolíticos, a serem conciliados num processo 
necessariamente penoso e complicado sob a orientação de regras imparciais. 
E a Justiça é o instrumento por excelência a garantir o caráter democrático 
desse processo de conciliação, que estará comprometido se tivermos um 
Judiciário propenso a deixar-se sensibilizar prontamente por alegações de 
eficiência. 

Como apontava Robert Kuttner em artigo recentemente publicado na 
“Gazeta Mercantil”, a dinâmica do mercado, que tradicionalmente se associou, 
na história do capitalismo moderno, com a vigência da ética do trabalho, vê-se 
agora acompanhada, em sua vigorosa reafirmação, pela corrosão dessa ética e a 
difusão da cultura da violência e do cinismo. De sua parte, o apego aos valores 
solidários que pretenderam orientar a busca socialista de alternativas ao 
mercado se vê desmoralizado e substituído por resmungos perplexos contra as 
perversidades novas que este engendra. Será talvez natural, nessas condições, 
que o Estado se veja induzido a erigir em meta suprema a inserção apta dos 
países no jogo mercantil, perdendo de vista que o inescapável valor 
instrumental da eficiência assume feições diversas quando se atenta para a 
multiplicidade e a riqueza dos valores a reclamarem promoção igualmente 
eficiente, incluindo-se a construção sólida e bem-sucedida da própria 
democracia. Mas se a confusão alcança a própria Justiça, ai de nós. 

O Tempo, 6/6/1999 
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DEMOCRACIA, LEGITIMIDADE E ESPERTEZA 

 

A intensa queda nos índices de aprovação do governo, captada há 
algumas semanas pelos institutos de pesquisa, especialmente em associação 
com a proposta de renúncia de Fernando Henrique formulada por setores 
oposicionistas e denunciada como golpismo pelo presidente, coloca em 
evidência o tema complexo da legitimidade dos governos ou, mais 
amplamente, das formas de dominação e organização políticas. 

Há vários sentidos e níveis distintos em que se pode pretender falar 
de legitimidade. Em certa óptica, governo legítimo seria aquele que se 
estabelece e exerce de acordo com as leis e instituições. Mas essa posição 
pode ser questionada. Em primeiro lugar, as próprias leis e instituições 
podem ser vistas como ilegítimas à luz de princípios filosóficos ou 
doutrinários. Em segundo lugar, qual será a conexão apropriada entre as leis 
e instituições e as percepções e disposições que manifestem a cada 
momento os que se encontram submetidos a determinado governo ou 
envolvidos por certo aparato institucional? 

Desde clássicos como Max Weber, a tradição dominante nas análises 
de ciência política tendem a destacar um sentido empírico de legitimidade, 
que prescinde de discussões doutrinárias e indaga até que ponto as relações 
de poder estabelecidas contam com a aquiescência dos dominados: poder 
legítimo é aquele acatado como tal pelas pessoas sobre as quais ele se 
exerce. Mesmo num plano empírico, porém, essa perspectiva depara com 
dificuldades. Que dizer do caso em que se possa mostrar que a aquiescência 
prestada decorre do engodo ou da manipulação exercida pelos titulares do 
poder? Naturalmente, a manipulação pode ser vista como forma mais sutil 
de violência; se escolhermos tratá-la como compatível com a legitimidade, 
a diferença entre relações de poder legítimas e ilegítimas se diluirá e se 
tornará, no limite, irrelevante.  

Seríamos levados, assim, à exigência de uma aquiescência 
esclarecida e lúcida. A posição é afim a certa tradição republicana, para a 
qual o cidadão por excelência é aquele imbuído do sentido de 
responsabilidade coletiva e propenso a se envolver nos assuntos políticos. 
Mas até onde estender essa exigência? Tomada em termos mais estritos, ela 
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redunda não apenas em demandas excessivas de tempo e recursos dos 
cidadãos, mas também na demanda de um grau de transparência que não se 
pode pretender encontrar em qualquer maneira específica de se organizarem 
as relações de poder em coletividades verdadeiras, e que será no máximo 
uma referência ou orientação para os compromissos realistas que 
necessariamente se imporão. Afinal, o ideal do cidadão cuja autonomia se 
expressa na capacidade de ponderar reflexiva e lucidamente as questões 
envolvidas em qualquer decisão coletiva a ser tomada, se por um lado é 
afim a uma concepção radical de democracia, por outro representa algo que 
se choca com a ideia da institucionalização democrática. Pois aquilo de que 
se trata com a institucionalização da democracia é justamente a criação de 
uma “cultura” ou tradição democrática na qual a reflexão seja supérflua e a 
adesão a certos valores e procedimentos se torne espontânea e natural. 

Essa nova reviravolta nos coloca no terreno em que se costuma 
encontrar, nas discussões da democracia e seus requisitos, ao invés da 
exigência de lucidez e envolvimento políticos, antes o elogio da apatia. Em 
termos doutrinários, temos aqui a posição mais propriamente liberal, em 
que parte importante do interesse das instituições democráticas surge como 
consistindo em viabilizar um ideal privatista de ir para casa em paz. Já no 
plano analítico referido às condições ou requisitos da democracia bem-
sucedida, temos algo que poderia rotular-se em termos de uma “teoria da 
democracia como credulidade”, ou a concepção segundo a qual a 
democracia exigiria gente ingênua para funcionar: em terra de gente 
esperta, que tende a ser não só lúcida mas atenta a cada passo para os seus 
interesses e as oportunidades de promovê-los, a democracia seria 
impossível, dada a impossibilidade de sua legitimação institucional efetiva.  

O rescaldo de tudo isso talvez seja como dissociar lucidez de 
“esperteza” nas questões relacionadas à democracia e à legitimidade 
democrática. A possibilidade de realizar de maneira adequada essa 
dissociação talvez esteja subjacente à observação reiterada de que as 
condições de maior instabilidade e turbulência política tendem a dar-se nas 
fases intermediárias do processo de desenvolvimento socioeconômico: elas 
seriam o ponto em que a mobilização dos interesses e forças sociais 
deslocadas pela transformação estrutural criaria como que uma brecha de 
cinismo entre a apatia e o conformismo das estruturas oligárquicas 
tradicionais, de um lado, e, de outro, as formas novas de integração das 
massas, com seus correlatos educacionais e intelectuais, que teriam passado 
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a prevalecer com o capitalismo avançado e seus transbordamentos no plano 
social. 

Quanto a nós, resta saber se completaremos a transição a tempo, ou 
seja, antes que o novo capitalismo hipercompetitivo transforme a brecha em 
estação terminal. 

O Tempo, 25/7/1999 
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DEMOCRACIA E INCERTEZAS 

 

Em artigo que se difundiu no Brasil, publicado em tradução sob o 
título de “Ama a Incerteza e Serás Democrático”, o cientista político Adam 
Przeworski liga a democracia à incerteza. Na sociedade democrática, as 
instituições introduzem um elemento de incerteza na vida política, que se 
expressa de maneira especial no processo eleitoral autêntico: se os 
resultados das eleições não forem incertos em medida significativa (se 
estiverem, por exemplo, predeterminados pelo controle diferencial de 
recursos econômicos ou de outra natureza), não haverá democracia. Esse 
fator institucional de incerteza é importante mesmo que as chances nas 
disputas eleitorais continuem a se mostrar enviesadas em favor daqueles 
que controlam socialmente maiores recursos. No exemplo fornecido por 
Przeworski, numa hipotética disputa de basquete em que os jogadores de 
uma equipe sejam bem mais altos que os da equipe rival, a regra que fixa a 
altura da cesta não é irrelevante. 

Contudo, a ênfase nesse fator institucional de incerteza se revela 
unilateral. O próprio Adam Przeworski, em outros trabalhos, chama atenção 
para o fato de que a democracia, no âmbito do capitalismo, apresenta 
também o caráter de um compromisso social. Nesse compromisso haveria 
concessões de parte a parte entre as duas principais categorias de 
protagonistas da sociedade capitalista, os trabalhadores e os capitalistas: os 
capitalistas aceitam a ação social do estado em benefício das massas 
trabalhadoras, enquanto os trabalhadores abdicam da revolução socialista. 
O compromisso redunda, portanto, em garantir certas relações básicas de 
poder social; por esse aspecto, ele equivale antes a introduzir um elemento 
de certeza no processo político. Seria possível dizer que temos, nessas 
condições, a autonomia “operacional” do processo político-eleitoral perante 
os interesses que compõem seu substrato social ou a “sociedade civil”, em 
certa acepção desta expressão, e essa autonomia operacional responderia 
pelo componente de incerteza; mas ela se daria dentro de limites 
“constitucionais” que preservariam as relações de poder social próprias do 
capitalismo. Assim, se a incerteza entra na definição mesma de democracia, 
e se não cabe falar de democracia sem incerteza, seria preciso indagar 
acerca das condições sociais da democracia – e estas parecem incluir as 
garantias e certezas próprias do plano constitucional. 
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Essas ponderações permitem colocar sob luz especial os processos 
que agora observamos em plano mundial. Envolvendo a exacerbação da 
lógica do capitalismo, com a notável intensificação do vigor dos 
mecanismos de mercado, eles tendem a solapar, nos países de estrutura 
social-democrática mais amadurecida, os arranjos em que se 
consubstanciou o compromisso social que trouxe “certeza” à democracia e 
aparentemente viabilizou seu funcionamento estável. Torna-se claro que a 
vigência do compromisso dependia de que, apesar da assimetria no controle 
de recursos de poder própria da sociedade capitalista, mesmo as partes 
menos favorecidas que nele se viram envolvidas detinham recursos que se 
impunha levar em conta. Com seu enfraquecimento pela nova dinâmica 
mercantil, o resultado é o aumento, em perspectiva de mais longo prazo, da 
incerteza política (a incerteza “estrutural”, e não a incerteza institucional 
própria da democracia), ainda que esse enfraquecimento torne pouco 
provável que as forças políticas negativamente afetadas pela ruptura do 
compromisso venham a poder reagir de imediato de maneira consequente. 

Nosso caso é certamente diferente – o que não quer dizer que seja 
melhor. Nas condições estruturais de desigualdade e nas deficiências sociais 
que nos distinguem, não construímos senão um arremedo de social-
democracia e um compromisso social grandemente precário. Assim, o que 
caracterizou os decênios recentes de nossa história foram turbulências que 
podem ser ligadas à percepção de latente ameaça revolucionária, com os 
dramas de nossa vida política sendo vistos como a manifestação doméstica 
do enfrentamento internacional entre capitalismo e socialismo. A remoção 
dessa ameaça no novo quadro mundial sem dúvida representa a eliminação 
ou importante atenuação de um fator decisivo de incerteza estrutural.  

Caberá acreditar, em consequência, que passamos a ter melhores 
condições de construção democrática, ou de incorporar a incerteza 
institucional que define a democracia? Ponhamos de lado a intensificação 
da incerteza estrutural de longo prazo representada pelo acúmulo dos custos 
sociais da nova dinâmica com nossas mazelas sociais de sempre. Será que a 
ausência da ameaça propriamente revolucionária e socialista terá passado a 
permitir à democracia brasileira contemplar com tranquilidade, por 
exemplo, a hipótese da vitória de qualquer candidato ou partido na disputa 
da Presidência da República? 

O Tempo, 7/11/1999 
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OCUPAÇÃO DO CENTRO? 

 

O governo Fernando Henrique Cardoso se vê marcado por suas 
articulações à direita, com a popularidade do presidente comprometida no 
desgaste de um segundo mandato e dos azares da economia. À esquerda, o PT 
e seus possíveis aliados menores ocupam o espaço disponível, mas Lula, sua 
principal força eleitoral, sofre seu próprio desgaste após disputar três vezes a 
presidência e esbarra em limites de apoio eleitoral que se têm mostrado 
intransponíveis. Nessas condições, a “ocupação do centro” tem surgido, aos 
olhos de alguns, como a questão decisiva para a eventual recomposição do 
quadro eleitoral do país, em especial para as perspectivas quanto à disputa pela 
sucessão de FHC em 2002. Mas que sentido e alcance dar à ideia de “ocupar o 
centro” nas condições do processo político-eleitoral brasileiro? 

A observação inicial a se fazer corresponde a algo bem óbvio: a de que 
formular o problema em termos de “ocupação do centro” envolve o recurso a uma 
concepção “espacial” da disputa partidário-eleitoral. Nessa concepção, de uso 
difundido, partidos e lideranças políticas são vistos como distribuindo-se ao longo 
de um eixo esquerda-direita de acordo com a posição por eles assumida no plano 
ideológico. Naturalmente, para que essa escala espacial seja eleitoralmente 
relevante, é necessária a suposição de que também os eleitores se distribuem ao 
longo do mesmo eixo, de modo a permitir a correspondência entre as posições dos 
partidos ou candidatos e as dos eleitores: “ocupar o centro” significa, assim, criar 
condições de apelar com êxito aos eleitores situados no meio da escala ideológica.  

Ora, acabamos de presenciar, em São Paulo, a negação dramática desses 
supostos em conexão com as denúncias da ex-mulher do prefeito Celso Pitta. 
Para perplexidade geral dos que se apegam ao convencional modelo espacial, 
os dados de pesquisa DataFolha publicada pela Folha de S. Paulo de 17 de 
março mostram que os danos causados pelas denúncias à candidatura de Paulo 
Maluf, presumidamente uma clara liderança de direita, revertem de modo 
inequívoco em benefício de Luíza Erundina, figura de esquerda egressa do PT 
e ligada ao PSB. Os eleitores paulistanos envolvidos estariam, assim, pouco 
atentos aos temas por referência aos quais se tornaria possível estabelecer o 
contraste ideológico aparentemente tão claro entre as duas candidaturas 
virtuais. E esses dados não fazem senão corroborar constatações de pesquisas 
acadêmicas brasileiras que mostram, de longa data, as dificuldades e limitações 
da concepção de política ideológica e de sua suposta tradução espacial. 
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Essas pesquisas revelam de maneira reiterada que, em correspondência 
com deficiências educacionais e intelectuais, não temos, entre as parcelas 
majoritárias do eleitorado popular brasileiro, uma postura orientada pela 
referência aos temas do debate político. Em vez disso, o que encontramos são 
identificações partidárias, ou políticas em geral, estabelecidas em torno de 
imagens simples da estrutura social e das clivagens nela percebidas, imagens 
estas marcadas por certo caráter desinformado e difuso. Os mecanismos que aí 
se dão envolvem, em particular, uma espécie de “bipartidarismo latente”, em 
que o eleitor contrapõe uma categoria popular a outra de elite, os “pobres” e os 
“ricos”, o que se faz acompanhar pela tendência à identificação com o partido 
ou o candidato “dos pobres”. Nesse conjunto de traços, que rotulei às vezes de 
“síndrome do Flamengo”, mistura-se certa “consistência populista”, 
correspondente à disposição de buscar sempre o lado popular, com o 
componente errático decorrente de que, na carência de sofisticação intelectual e 
ideológica e da referência a questões políticas específicas de qualquer tipo, não 
se pode contar com que os estratos populares do eleitorado venham a encontrar 
o rumo que os norteia de maneira “objetivamente” consistente nas condições 
fluidas e mutáveis do ambiente político em que atuam. E o “Flamengo” poderá 
assumir feições variadas e eventualmente surpreendentes, se avaliadas à luz das 
expectativas do modelo convencional de política ideológica. 

Nesse quadro, ver o problema do êxito eleitoral na atual conjuntura em 
termos de “ocupação do centro” redunda em clara simplificação. Por certo, um 
Itamar Franco, com as moratórias e bravatas nacionalistas, e especialmente um 
Ciro Gomes, com a denúncia articulada e retoricamente vigorosa de aspectos 
da política do governo atual, podem eventualmente seduzir por motivos 
ideológicos a parcelas mais ou menos importantes de eleitores sofisticados e 
politicamente atentos – e, cabe notar, as informações disponíveis indicam que o 
notável crescimento recente do apoio a Ciro Gomes ocorreu sobretudo nos 
estratos socioeconômicos mais altos (classes A e B, onde teria mesmo chegado 
a ultrapassar os índices de Lula). Mas a questão decisiva é a de até que ponto 
seu desempenho como candidatos lhes permitirá sucesso em termos dos traços 
que caracterizam nosso velho populismo, projetando a imagem adequada junto 
aos setores populares majoritários do eleitorado, onde as eleições se ganham ou 
se perdem.  

O Tempo, 26/3/2000 
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VERDADES PRIVADAS, MENTIRAS PÚBLICAS 

 

Lembrei há algum tempo, a propósito de questões de comunicação 
política, o slogan emedebista que dizia “vote no MDB, você sabe por quê”. 
Uma anedota de anos atrás de algum dos países socialistas da Europa oriental 
vai na mesma direção: um cidadão, vendo alguém distribuir panfletos e 
verificando que eles estão em branco, pergunta a razão daquilo e ouve como 
resposta que “não é preciso escrever, tomo mundo sabe”. 

Em ambos os casos, a sugestão imediata se refere apenas ao que as 
pessoas sabem. Mas saber ou não saber se articula de maneira politicamente 
importante com as avaliações que as pessoas fazem ou as opiniões que mantêm. 
Tanto o MDB quanto o peculiar panfletário europeu-oriental se defrontavam com 
regimes autoritários que impunham restrições à comunicação política. Nessas 
circunstâncias, um problema crucial – que corresponde, naturalmente, à própria 
razão de ser das restrições autoritárias à comunicação – é o de até que ponto virá 
a se difundir entre as pessoas o conhecimento adequado das opiniões que cada 
uma delas mantém quanto ao regime, apoiando-o ou opondo-se a ele. Na 
medida em que se torna claro que o “você sabe por quê” emedebista na verdade 
indica com acerto que o regime autoritário brasileiro é impopular, apesar de as 
pessoas não poderem manifestar abertamente sua insatisfação, começa o fim do 
regime. E o caso dos países socialistas ilustra de forma espetacular a importância 
de que a opinião verdadeira ou íntima dos cidadãos seja ou não conhecida de 
maneira difundida, com o dramático colapso que sobrevém quando finalmente 
todos se dão conta de que a opinião desfavorável, que parecia ser a de meia 
dúzia de dissidentes, é, de fato, a opinião de todos ou da grande maioria. 

Isso aponta para uma crucial distinção que não se costuma fazer com 
clareza e que é o tema de um rico volume recente de Timur Kuran sob o título 
de Verdades Privadas, Mentiras Públicas: a distinção entre “opinião pública” e 
“opinião privada”, com o complicado jogo que pode ocorrer entre as duas. A 
psicologia social fala há décadas de “ignorância pluralística” para indicar o fato 
de que as pessoas com frequência desconhecem as opiniões dos demais. Mas 
um aspecto adicional, destacado com força por Kuran, é o de que isso pode 
redundar, na verdade, em desencontro entre a “opinião pública” (aquela que 
surge publicamente como correspondendo à opinião generalizada ou 
consensual) e a opinião que cada um mantém privadamente. A pressão ou 
coerção (lembremos o “politicamente correto”) exercida pela opinião 
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supostamente dominante ou consensual dos outros (pressão que pode, 
conforme as circunstâncias, ir muito além de meras sanções psicológicas) tende 
a levar ao falseamento das opiniões ou preferências privadas e a que cada um 
se comporte de maneira conformista diante daquilo que acredita ser o consenso 
– eventualmente mesmo em situações em que, na verdade, a opinião tida como 
consensual é minoritária.  

Daí que Kuran possa dizer, por contraste com a ênfase usual na ligação 
entre a democracia e a sensibilidade à opinião pública, que o que distingue os 
regimes democráticos dos autoritários é antes a sensibilidade perante a opinião 
privada. Essa é a ideia que inspira, naturalmente, a instituição do voto secreto, 
em que o cidadão é defendido de pressões de todo tipo e convidado a expressar 
sua preferência autêntica. O que está longe de significar, porém, que as 
democracias estejam livres dos mecanismos de falseamento de opiniões e 
preferências. Para começar, tratando-se da pressão da “opinião pública”, ela 
está também presente de modos diversos, é claro, nos regimes democráticos. 
Além disso, os próprios dispositivos institucionais da democracia costumam 
valer-se relativamente pouco do voto secreto. As regras de comportamento no 
âmbito do Legislativo, por exemplo, com frequência consagram ideias afins à 
do “mandato imperativo” e exigem que debates e votações sejam feitos de 
maneira aberta, com a consequência de expor o representante a pressões várias 
e nem sempre tendentes a garantir o interesse público. 

Se nos voltamos para a atualidade brasileira, alguns dados que andaram 
tendo repercussão na imprensa há poucos dias mostram como o próprio apoio à 
democracia pode ser afetado pela articulação complicada entre opinião pública 
e opinião privada. Refiro-me aos dados da fundação Latinobarômetro, que 
mostram o recuo dos números relativos à satisfação com a democracia e à 
preferência por ela em diversos países da América Latina, no Brasil de modo 
especial. Talvez o que cause o recuo seja o singular clima (a opinião pública) 
particularmente propício à democracia que se criou no imediato pós-
autoritarismo. Pois, ao menos no Brasil, os dados há muito vêm mostrando 
consistentemente, no eleitorado popular majoritário carente de educação e de 
informação, o desinteresse pela política e, como desdobramento, o desapreço 
pela democracia. O que acaba por sugerir que, ignorância pluralística à parte, a 
desinformação como tal pode resultar em que sequer se chegue a ter 
privadamente opiniões políticas – quanto mais opiniões democráticas. 

O Tempo, 28/5/2000 
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DIREITA E ESQUERDA E O ELEITOR BRASILEIRO 

 

Em livro recém-publicado pela Editora da Universidade de São Paulo 
sob o título de Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, André Singer, 
professor de ciência política da USP, examina o tema da ideologia na óptica 
específica do processo eleitoral no Brasil. 

O trabalho de Singer é de natureza empírica, estudando dados coletados 
por institutos como DataFolha e Ibope por ocasião das eleições presidenciais de 
1989 e 1994. A contribuição central do livro é bem simples e clara. As pesquisas 
acadêmicas do processo eleitoral até aqui desenvolvidas no país tendiam ou a 
deixar de lado a contraposição esquerda-direita ou a considerá-la em termos das 
posições adotadas pelos eleitores quanto a questões como intervencionismo 
estatal, nacionalismo e outras normalmente associadas a ela. Já o estudo de 
Singer usa dados sobre a maneira pela qual, em resposta a perguntas diretas 
sobre a sua posição na escala que vai da esquerda à direita, os próprios eleitores 
se colocam na escala. O resultado é que os dados mostram a existência de 
correlação entre a autocolocação como esquerdistas ou direitistas por parte das 
pessoas entrevistadas e seu voto nas eleições mencionadas. Assim, os votos em 
Lula tendem a concentrar-se entre os que se definem como de esquerda, os 
votos em Collor e FHC, entre os que se definem como de direita ou de centro. 

A grande indagação é o significado ou alcance a atribuir a essa 
verificação. A leitura que faz o próprio Singer de seus dados vai na direção de 
destacar, como se resume na orelha do livro, que “a ideologia está muito mais 
presente na decisão eleitoral no Brasil do que é habitual imaginar”. Os dados 
provavelmente apreendem certa peculiaridade das eleições estudadas, com a 
intensificação da nitidez do confronto esquerda-direita como consequência da 
afirmação do PT ao nível da disputa presidencial e da introdução da 
polarização própria do segundo turno. Mas a leitura de Singer tende a sugerir 
um eleitorado em geral ideologicamente consistente e aguerrido, o que é 
problemático. 

Em pesquisas anteriores que trataram de utilizar a escala esquerda-
direita, a razão para deixá-la de lado foi a constatação de que a enorme maioria 
dos eleitores brasileiros simplesmente não conhece o significado dessas 
categorias. Ora, os dados de Singer corroboram a constatação: não só mais de 
60% dos entrevistados declaram diretamente não saber ou dão respostas 
inteiramente equivocadas à pergunta sobre o que elas significam, mas também 
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outros 20% as assimilam a ser contra ou a favor do governo, resposta também 
errada que Singer, com leniência, trata como certa. Nessas condições, surge 
naturalmente a possibilidade de que a correlação observada não seja senão a 
combinação de duas coisas: o fato de que a minoria que sabe o significado das 
categorias e se identifica com uma ou outra vota de acordo com sua 
identificação, o que é banal; e o fato de que o entrevistado que ignora o 
significado das categorias e se coloca ao acaso numa ou noutra tem uma chance 
razoável de estabelecer casualmente a correspondência “correta” entre o voto e 
a autocolocação na escala esquerda-direta. 

Singer pretende que seus dados indicam a existência de um “sentimento” 
ideológico de natureza “intuitiva” e que isso teria correspondência com certa 
perspectiva nas discussões internacionais sobre comportamento eleitoral. Algumas 
análises têm de fato destacado a importância de “imagens” mais ou menos 
difusas na decisão dos eleitores. Mas os analistas mais sofisticados (um Giovanni 
Sartori, por exemplo) não deixam de apontar enfaticamente a conexão dessas 
imagens com elementos intelectuais e o caráter de síntese cognitiva da percepção 
de questões variadas que elas podem adquirir, destacando, por exemplo, a 
“capacidade de abstração” como traço frequente dos eleitores que se orientam 
por elas. Naturalmente, isso é indispensável se quisermos ser fiéis à 
complexidade da ideia de ideologia, que, além do componente emocional ou de 
identificação e antagonismo, esteve sempre associada com certa visão doutrinária 
e estruturada de modo mais ou menos complicado. 

Este último componente desaparece na perspectiva de Singer. Daí que o 
eleitor que sua análise levaria a classificar como “ideológico” possa ser tanto o 
eleitor sofisticado que, ao decidir como votar, traz seus valores à avaliação de 
como problemas diversos da conjuntura se articulam com um diagnóstico 
informado do próprio sistema sociopolítico quanto o eleitor tosco que ouviu 
cantar o galo de “esquerda” e “direita”, teve sua simpatia por uma ou outra 
despertada por motivos espúrios e projeta sobre partidos ou candidatos os traços 
que sua desinformação lhe dita como corretos ou adequados. Neste segundo 
caso, esquerda e direita talvez nem valham tanto quanto a velha contraposição 
singela entre “ricos” e “pobres” que estudos anteriores há muito nos mostram em 
operação no eleitorado popular brasileiro. E a análise de Singer redunda em erigir 
um simplismo em achado crucial e em convidar-nos a esquecer matizes 
importantes que conhecemos há tempos. 

O Tempo, 9/7/2000 
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DE GROUCHO MARX A EDUARDO JORGE 

 

É famosa a boutade em que Groucho Marx declarava que não iria querer 
entrar em nenhum clube que o aceitasse como sócio. Joseph Stiglitz resume em 
fórmula análoga o que seria a intuição fundamental da “economia da 
informação”, proposta como perspectiva apta a apreender fenômenos que a 
economia neoclássica deixaria na sombra ou distorceria: “eu não vou querer 
comprar uma coisa de alguém que quer vendê-la”. A suposição é a de que 
alguém empenhado em vender-me algo provavelmente sabe que o objeto em 
questão não é de boa qualidade e procura enganar-me. Introduz-se, assim, ao 
lado das suposições cavalheirescas da economia neoclássica e dos motivos para 
o intercâmbio econômico que se ajustam a elas (as diferenças nas preferências 
dos agentes que transacionam e suas vantagens comparativas), um motivo 
novo, o ânimo de trapaça, que destrói a confiança como substrato que se 
imagina necessário para as relações de mercado. A information economics 
destaca as assimetrias de informação entre os participantes nas transações e 
seus efeitos corrosivos sobre diversos aspectos da dinâmica econômica, 
jogando com categorias, como a de “risco moral”, que soam estranhas na óptica 
da ciência econômica até há pouco convencional. 

Um desdobramento dessa perspectiva é a teoria das relações entre 
mandantes e agentes em diversos campos, salientando as assimetrias de 
informação que ocorrem nessas relações e abrem espaço para a trapaça, a 
ineficiência ou a corrupção. Patrões carecem de informação completa sobre o 
desempenho dos empregados; proprietários ou acionistas têm dificuldades para 
inteirar-se apropriadamente do desempenho de gerentes ou administradores; o 
governo não tem como evitar delegar atividades e espaços de autonomia aos 
burocratas; o mandato outorgado pelos eleitores aos governantes eleitos, em 
sociedades complexas, é necessariamente “livre”, no sentido de que os 
governantes contam com ampla margem de arbítrio na fixação dos objetivos a 
serem buscados... Daí resulta o problema complicado de assegurar, em casos 
dessa natureza, a responsabilidade do agente perante o mandante. 

Naturalmente, o substrato de confiança acima mencionado pode ter 
raízes culturais mais ou menos propícias ou sólidas. Lembremos os estudos 
executados por Ronald Inglehart, há pouco publicados nos Estados Unidos, os 
quais mostram, num grupo de 65 países de graus diferentes de 
desenvolvimento econômico e tradições culturais e religiosas diversas, o Brasil 
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como o caso singular de pior posição entre todos quanto à parcela da população 
que revela acreditar que se pode confiar nas pessoas, em geral, nas relações 
sociais de todo tipo. É claro que defrontamos, assim, um difícil desafio no 
plano cultural ou de psicologia coletiva. Embora os esforços nesse plano sejam, 
em princípio, de amadurecimento mais ou menos lento, é com respeito a eles 
que a dimensão simbólica da liderança política, de que temos sido carentes, 
pode fazer efeito decisivo. 

Mas as consequências negativas apontadas pela economia da informação 
se impõem inequivocamente mesmo em circunstâncias culturais mais 
favoráveis do que as nossas. Daí que não haja como prescindir de mecanismos 
institucionais que, em vez de contar com a cultura e as disposições morais 
propícias, contem com o egoísmo dos interesses e a disposição à trapaça e à 
corrupção, buscando controlá-los e assegurar a responsabilidade dos agentes 
envolvidos. 

O Brasil do momento, com Eduardo Jorge na berlinda, permite apreciar 
comparativamente dois desses mecanismos. O primeiro é a imprensa, que tende 
a ser, pelo menos em alguns casos (e junto, certamente, com o cão farejador de 
nosso novo Ministério Público), o exemplo por excelência da presunção 
segundo a qual haveria propensão generalizada à trapaça. O problema com a 
imprensa é que, influenciando forte e precocemente a chamada “opinião 
pública”, os efeitos de sua ação tendem a resultar em prejulgamento, e a 
denúncia ou o desvendamento de indícios se torna equivalente à condenação. 
Seria possível lembrar casos como o de Alceni Guerra e o da escola paulista 
denunciada há tempos. Mas também o depoimento de Eduardo Jorge na quinta-
feira passada, permitindo contrapor a imprensa à ação congressual como 
mecanismo de controle, ilustra vividamente o problema. Sem necessariamente 
prejulgar o que talvez se venha a revelar como a verdade final dos fatos, é 
notável que alguém capaz de defender-se no Congresso de maneira tão segura e 
persuasiva possa ter sido transformado, em período tão curto de tempo e aos 
olhos de tanta gente, em reles bandido a ser execrado. Com as limitações 
patentes de muitos dos nossos congressistas, no que nem cabe vê-los como lá 
muito peculiares, menos mal que nossa precária democracia possa contar com 
um fórum de inquirição e debates como o que pudemos contemplar em 
operação na quinta-feira. 

O Tempo, 6/8/2000 
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AGENTES ECONÔMICOS, CIDADÃOS E OTÁRIOS 

 

Pesquisas relacionadas com a dinâmica da democracia, incluindo sua 
implantação ou consolidação e a eventual erosão das condições de 
estabilidade democrática, têm apontado o papel de fatores de natureza 
cognitiva, como as crenças, percepções e expectativas. Esse foco surge 
como intermediário entre duas posições que se contrapõem. A primeira se 
pretende “realista”, destacando o jogo de atores que calculam em função de 
interesses e a necessidade de que as instituições da democracia (a 
constituição democrática) contem com esse jogo e sejam a expressão mais 
ou menos direta dos seus resultados. A segunda salienta a importância que 
teriam as normas democráticas e o fato de que haja a assimilação 
suficientemente difundida de uma cultura cívica, que viria a enquadrar e 
limitar o próprio jogo dos interesses. A conciliação representada pela ênfase 
nos fatores cognitivos tem sustentado, com base em estudos empíricos 
sistemáticos, que os elementos de informação contidos nas percepções e 
expectativas, sendo obviamente cruciais para o cálculo relacionado com os 
interesses, afetam também fortemente a possibilidade de que as normas 
operem de modo efetivo ou, ao contrário, se tornem irrelevantes, mesmo 
quando são objeto de adesão convencional. 

O decisivo a respeito tem a ver com as percepções e expectativas de 
cada qual quanto ao comportamento dos outros e os problemas que daí 
decorrem. Um aspecto é o destacado em análises de Timur Kuran que 
discuti há algum tempo: o fato de que o comportamento dos demais, como 
expressão de suas próprias crenças e expectativas ou normas e valores, se 
cristaliza para nós numa “opinião pública” à qual somos pressionados a nos 
ajustarmos, frequentemente com o falseamento de nossas preferências ou 
convicções privadas e com consequências políticas importantes. Mas outro 
aspecto é talvez de alcance ainda maior em seus efeitos. Trata-se do 
condicionamento que a percepção do comportamento dos outros exerce 
sobre as expectativas de cada um a respeito da relevância ou irrelevância de 
suas próprias ações para a obtenção de resultados coletivamente desejáveis, 
mesmo se supomos que não exista a disposição “esperta” de cada qual a 
dispensar-se de esforços próprios e tomar carona nos esforços dos demais. 
O exemplo que melhor esclarece o problema é provavelmente o da inflação 
que se acelera: ainda que estejamos todos convencidos do que há de 
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conveniente ou desejável em que os preços sejam estáveis, se cada um 
espera que os demais aumentem seus preços seremos todos induzidos a agir 
de maneira a acelerar a inflação – e a percepção do risco cada vez mais 
nítido da hiperinflação catastrófica para todos só faz intensificar essa lógica 
perversa. Nas condições de inflação acelerada, e dado o complicado 
problema de coordenação, minha ação é irrelevante para o resultado global, 
e não aumentar meus preços seria apenas “bancar o otário”. 

Algo análogo ocorre no plano político com a operação das normas 
cívicas e democráticas. Se sou um democrata de convicções cívicas, agirei 
de acordo com essas convicções – desde que seja razoável contar com que 
os outros façam o mesmo. Se, ao contrário, percebo que o jogo geral é um 
jogo que incita a busca esperta do interesse próprio e que meu civismo é 
inócuo do ponto de vista coletivo, redundando em fazer de mim um 
provável otário, serei estimulado ao cinismo e a jogar o jogo – e isso, 
mostram os dados, tanto mais quanto mais eu possa ser visto como 
integrante de uma elite informada e sofisticada (que tem melhores 
condições de avaliar a perfídia do jogo...), não obstante o fato de que os 
integrantes dessa elite tendam a ser também, em princípio, os cidadãos 
convencionalmente mais apegados às virtudes cívicas. 

Daí decorrem, tudo indica, consequências sombrias para o mundo 
novo cuja inauguração presenciamos. Chamei há pouco a atenção para a 
coincidência reveladora de dois livros recentes, de Alan Murray e Robert 
Putnam, um tecendo loas à “nova economia” dos Estados Unidos e o outro 
denunciando a corrosão do civismo naquele país. Na lógica acima apontada, 
é, com efeito, difícil escapar de perspectivas pessimistas no plano político, 
em particular diante do paradoxo de que a exacerbação competitiva que 
tende a corroer o civismo aumenta ela própria, ao mesmo tempo, a 
complexidade do desafio de construção político-institucional, que passa a 
colocar-se também, de maneira imperiosa, em plano mundial. 

Restaria contar com lideranças inspiradas. Mas o Brasil dos anos 
recentes ilustra as dificuldades nesse aspecto. Por um lado, pudemos ver, 
em circunstâncias em que não havia razão para a expectativa de fracasso 
certo e para a percepção de que cada qual estivesse apenas sendo convidado 
a bancar o otário, um político marginal como Collor pôr em prática com 
aparente aquiescência geral a medida dramática do confisco da poupança. 
Agora, porém, cansados e céticos como estamos com a experiência de 
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crises várias e das proporções inéditas da violência e da corrupção, que nos 
fazem todos otários, quando não vítimas fatais, nem um líder da estatura 
certamente maior de Fernando Henrique, com o lastro do êxito da 
estabilização e dos indícios de retomada do crescimento, consegue 
comover-nos com os espasmos de planos de segurança e códigos de ética. 

O Tempo, 27/8/2000 
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O CIVISMO E A ECONOMIA DE VIRTUDE 

 

Estamos diante de nova campanha eleitoral, e surgem de novo as 
indagações a respeito das características dos nossos políticos e eleitores. 
Serão os eleitores politicamente atentos ou desatentos, participantes ou 
alheios? Terão preocupações cívicas e virtuosas com o bem público, ou a 
política apenas os aborrece? E quanto aos políticos, serão singularmente (ou 
sempre) “fisiológicos”?  

Essas questões encontram ressonância em volume coletivo que, embora 
sem referência direta ao processo eleitoral corrente, a Editora da UFMG lança no 
momento. Organizado por Newton Bignoto, o volume reúne os esforços de 
conhecidos cientistas políticos, filósofos e mesmo literatos para, como diz o 
título, “pensar a república”. “República” remete aí à tradição republicana que, 
vista como remontando à Atenas clássica e à Roma republicana, serve aos 
autores como invólucro para tematizar justamente o ânimo de participação 
responsável nos assuntos públicos e a virtude cívica, em contraposição ao 
privatismo e ao egoísmo dos interesses. Constituindo um grupo de discussões 
que se reúne de tempos em tempos, os autores (os “repúblicos”, como gostam de 
chamar-se) produzem ensaios de perspectivas convergentes, embora com focos 
diversificados, e de leitura em geral recompensadora. 

De minha parte, sou mais inclinado do que parece ser o caso dos 
autores (apesar dos matizes que se podem encontrar entre eles) a destacar um 
elemento de realismo na consideração dos problemas a que o volume procura 
aplicar a óptica republicana. Tenho apontado o fato de que, de acordo com 
dados de pesquisas empíricas recentes, mesmo as normas cívicas a que 
efetivamente se adere tendem a tornar-se inoperantes, ou até a transformar-se 
em cinismo, na ocorrência de certas condições de ordem cognitiva – ou seja, 
diante de percepções e expectativas sobre o comportamento dos outros em 
que agir civicamente possa surgir como correspondendo a “bancar o otário”. 
Assim, de maneira em parte independente da adesão mais ou menos 
difundida às normas cívicas, a conquista da democracia e sua preservação 
podem depender de um complicado problema de coordenação em que as 
cognições e expectativas venham a convergir de modo consistente em direção 
propícia. Naturalmente, a aposta nessa feliz convergência se torna tanto mais 
problemática nas circunstâncias da atualidade, com a exacerbação 
competitiva favorecendo a corrosão do civismo. 
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Mas isso não é tudo. Os dados indicam também que o efeito pelo qual 
o civismo tende a transformar-se em cinismo se dá mais agudamente entre os 
membros da elite informada e sofisticada, que, se por um lado são justamente 
os mais envolvidos na política e os mais apegados às virtudes cívicas, por 
outro têm melhores condições de avaliar com acuidade os efeitos negativos 
do eventual cinismo dos demais e a consequente precariedade da contribuição 
que seu próprio civismo poderia trazer para a coletividade. Ora, se a maior 
sofisticação que caracteriza a elite torna o civismo mais apto a degenerar em 
cinismo, então uma “cultura cívica” capaz de ter as consequências benéficas 
que normalmente lhe são atribuídas com respeito à democracia não deveria 
ser muito exigente quanto à sofisticação e ao envolvimento político dos 
cidadãos – ela teria antes na relativa apatia destes um correlato necessário. 
Vemo-nos expostos, assim, aos paradoxos de uma teoria da democracia que a 
liga com certa passividade e até ingenuidade, por contraste com o ideal 
republicano do cidadão alerta e participante. De qualquer modo, estudos 
recentes sobre o funcionamento da democracia mesmo em países de maior 
tradição democrática (como os de David Elkins sobre o Canadá) têm destacado 
a articulação entre minorias informadas ou “cognitivamente competentes” e 
maiorias apáticas, concluindo que “o problema da estabilidade democrática 
consiste na agregação política de minorias sensíveis às questões políticas, e 
não em algum nível geral de apoio para a comunidade política ou o regime”. 

Considerações como essas podem ser postas em correspondência com 
a perspectiva clássica dos “pais fundadores” da república norte-americana, 
especialmente Madison, que, em vez de contar com a virtude, viram a tarefa 
de construção com que se defrontavam como envolvendo a necessidade de 
“economizar virtude”, na expressão de Bruce Ackerman, e de erigir uma 
aparelhagem institucional que contasse com as “facções” ou os interesses 
estreitos e se mostrasse capaz de processá-los de maneira positiva. Resta, 
ainda, uma ponderação crucial: mesmo de um ponto de vista doutrinário (em 
contraste com as imposições do realismo político), cabe ver os interesses, 
tomados quer no plano do mercado ou no da busca de objetivos próprios de 
qualquer natureza, como algo essencial à realização do valor da autonomia. 
Por importante que seja o valor relativo à solidariedade e ao civismo, não 
caberia falar de cidadania se a autonomia como valor não estivesse 
contemplada. E o grande desafio do ideal contemporâneo de cidadania é o de 
como conciliar tais valores antagônicos. 

O Tempo, 10/9/2000 
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INTERESSES PRIVADOS E O OUVIDO DO ESTADO 

 

As ações agressivas do MST pelo atendimento das reivindicações 
que dirige ao governo ensejam o exame da questão da articulação 
democrática entre Estado e sociedade. Se o Estado deve ser, em tese, o 
instrumento de algo que caiba descrever como o interesse geral, há a 
necessidade de mecanismos que o tornem sensível à sociedade. Ocorre que 
a sociedade é uma entidade plural, que se diferencia, entre outras coisas, 
quanto ao poder de que gozam os múltiplos interesses que a compõem. 

Um mecanismo crucial, naturalmente, é o que se tem no processo 
eleitoral, que busca neutralizar as desigualdades de poder privado com o 
sufrágio universal e a atribuição do mesmo valor ao voto de cada cidadão. 
Já aqui, porém, as desigualdades sociais se fazem sentir, em função de 
coisas como o custo econômico das campanhas eleitorais. Se é 
relativamente fácil garantir a igualdade quanto ao direito de votar, 
subsistem, não obstante o tédio da propaganda eleitoral gratuita, claras 
diferenças quanto ao direito de ser votado. 

Mais importante, contudo, do que o efeito das diferenças de poder 
privado sobre o intermitente processo eleitoral é o seu efeito sobre a 
possibilidade de acesso continuado à aparelhagem do estado. Lembro 
sempre uma longa entrevista de Antônio Ermírio de Morais a um canal de 
televisão, durante o regime autoritário, na qual ele declarava com 
insistência sua condição de homem “apolítico” – declaração acompanhada 
de repetidas menções a conversas telefônicas com o então ministro da 
Fazenda ou do Planejamento... Caberia perguntar para que ser “político” 
quando se tem o Estado ao telefone. Mas o problema é mais complicado: se 
o acesso ao telefone do Estado é útil ao empresário na busca de seus fins, o 
Estado não tem como evitar, ele próprio, como vários analistas assinalaram, 
a necessidade de estar em diálogo assíduo com os interesses empresariais, 
dado justamente o poder privado que lhes corresponde e sua importância 
para a administração da economia, de fatal impacto sobre a política e a sorte 
dos governos. Quem realmente não pode prescindir de tratar de recorrer à 
ação política para assegurar o ouvido ou a atenção do Estado são antes os 
setores populares. Por certo, o voto é seu instrumento último, mas 
acabamos de ver as limitações que o poder privado impõe ao processo 
eleitoral. 
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Um desdobramento importante disso se dá no que se refere à 
distinção entre a ação do Estado no plano da democracia política e no da 
democracia social. Naquela se trata da defesa estatal dos chamados “direitos 
liberais”, de natureza civil e política; nesta se trata da promoção das 
“liberdades positivas” ou dos “direitos sociais”, com a promoção dos 
destituídos e a ampliação das possibilidades de escolha para todos. A 
afirmação dos direitos sociais e sua incorporação à própria ideia de 
cidadania dependeu historicamente de um conjunto de circunstâncias em 
que a ação política e o poder do sufrágio ensejaram certa compensação do 
poder empresarial e o chamado “compromisso social”, com a representação 
mais ou menos institucionalizada de diferentes interesses privados junto ao 
Estado em arranjos de tipo corporativo.  

A falha em alcançar o equilíbrio e o compromisso correspondente 
tendeu a resultar (como em nossa pesada experiência autoritária recente) em 
que as desigualdades de poder privado se projetassem diretamente sobre o 
Estado, não apenas cerceando e enviesando sua capacidade de ser sensível 
aos diversos interesses e eventualmente sua atuação social, mas também 
comprometendo-lhe a ação no plano político e transformando-o em 
máquina repressora e ditatorial. Se os interesses empresariais podem ser 
vistos como afins a certo liberalismo, o desdobramento propriamente 
democrático do liberalismo sem dúvida depende de bases sociais mais 
amplas, que a carência do compromisso inviabiliza. A grande indagação é o 
que cabe esperar nas circunstâncias da atualidade, quando o equilíbrio de 
forças se vê minado pela própria dinâmica dos fatores econômicos e por 
suas consequências sobre a possibilidade de que os setores deficientes em 
termos de poder privado possam pretender valer-se com êxito da ação junto 
ao Estado para obter compensação e eventualmente garantir o compromisso 
democrático. 

Como quer que seja, a atuação do MST pode talvez ser vista como 
expressão exacerbada e algo desesperada do desequilíbrio e da precariedade 
do acesso de certos setores ao poder do estado. Sem bases sociais ou 
estruturais efetivas de poder, o movimento só ganha alguma perspectiva de 
sensibilizar o Estado na medida em que possa produzir agitação capaz de 
lhe angariar a simpatia da opinião pública. Mas, precisamente pela 
deficiência de sua inserção estrutural, na qual não detém o controle de 
instrumentos de importância para a dinâmica econômica, a agitação em que 
pode envolver-se beira a simples delinquência, tornando o movimento uma 
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espécie de manifestação peculiar do “hobbesianismo” e da violência 
apolítica que grassam no país e tendendo a esgotar rapidamente as 
disposições favoráveis que eventualmente suscite na opinião pública. 
Apesar da retórica anacrônica e por incômodo que seja, o MST obviamente 
não tem como tomar de assalto o Estado. 

O que, com certeza, é bom. Mas cabe talvez desejar que o MST e 
muitos de nós tivéssemos melhores chances de alugar o ouvido do Estado 
sem a necessidade de ocupar fazendas. Pois são poucas as fazendas, reais 
ou metafóricas, para ocupar. 

O Tempo, 24/9/2000 
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MERCADO, ATENAS E BAHIA 

 

A propósito dos acontecimentos desta semana em Praga, onde os 
participantes do Encontro Anual FMI/Banco Mundial se viram assediados 
por manifestantes irados, Clóvis Rossi citava, na Folha de S. Paulo de 
terça-feira, a definição do confronto entre partidários e adversários da 
globalização dada pelo jornalista Roger Cohen: tratar-se-ia da batalha do 
capital universal contra princípios universais. 

A definição é imprópria. Não há razão para se pretender que a 
dinâmica do mercado em que se assenta o capitalismo e que prevalece cada 
vez mais em escala global não envolva princípios. Ao contrário, a 
afirmação dos princípios próprios do mercado tem tradução imediata em 
termos de valores que nos são caros e que, de alguma forma, se expressam 
mesmo nos objetivos confusamente buscados pelos adversários da 
globalização que agora se mobilizam. Trata-se, com o mercado, de valores 
como a autonomia e o individualismo, a ampliação da possibilidade de 
escolha pessoal, a ideia de premiar o esforço ou o desempenho individual, a 
neutralização do tradicional condicionamento das oportunidades das 
pessoas pelo nascimento neste ou naquele grupo ou categoria social, ou 
seja, pela ação do princípio do status (oposto ao do mercado) na qual se 
revela, naturalmente, o domínio de umas categorias sociais por outras. Na 
verdade, como análises clássicas das ciências sociais destacaram, o mercado 
pode mesmo ser vinculado à operação de uma forma peculiar de 
solidariedade ou comunidade, a qual permite que as relações entre 
estranhos, em vez da fatal beligerância, possam assumir a forma do 
intercâmbio amistoso e reciprocamente proveitoso. Aliás, nesse aspecto se 
encontra, sem dúvida, o fundamento da tendência expansiva do mercado 
capitalista, que acaba por fazer virtualmente do planeta como tal seu espaço 
de atuação. 

É claro que o princípio do mercado por si só não basta. Se não 
houvesse o condicionamento exercido por fatores sociais que escapam ao 
nosso controle individual, não seria possível a conformação da nossa 
identidade pessoal, sem a qual, por sua vez, não caberia falar de autonomia 
ou de individualismo. Além disso, a ênfase excessiva no desempenho 
individual desaguaria na competição exacerbada e sem repouso. A presença 
de certo elemento de status é talvez aceitável, por um lado, como uma 
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espécie de prêmio ao esforço desenvolvido anteriormente, enquanto, por 
outro lado, cabe defender a atenção e algum tipo de compensação para 
aqueles que não têm condições de participar com êxito da competição. 

Considerado o Brasil à luz dessas ponderações, vê-se que nosso 
problema pode talvez descrever-se como sendo, em grande medida, 
justamente o de criar mercado. Essa caracterização parte da constatação de 
que, em nossa sociedade desigual e de tradições aristocráticas, o espaço 
para a operação real do princípio do mercado se acha restrito, em grande 
medida, àqueles que se beneficiaram desde sempre, por nascimento e 
herança, das posições mais favorecidas, ou seja, da decisiva atuação de 
fatores de status. Assim, recomendar pura e simplesmente a inserção tão 
expedita quanto possível do país na dinâmica mercantil da atualidade 
redundaria em omitir a barreira formidável que aqueles fatores representam 
à operação do mercado e que a história de décadas de intenso crescimento 
capitalista ficou longe de superar. Atentar, portanto, para as diferenças de 
status, ou para o pesado lastro negativo herdado por amplas camadas da 
população, é condição para tratar de habilitar tais camadas para o mercado 
de que se vêem excluídas e no qual as qualificações requeridas para a 
participação bem-sucedida se tornam cada dia mais difíceis. 

Não parece haver razões de otimismo diante disso, sobretudo tendo 
em vista as limitações novas à ação do Estado como agente das 
compensações sociais que se fariam necessárias. Mas talvez seja possível 
buscar alento em outro aspecto, ligado antes às relações entre mercado e 
solidariedade que às tensões entre mercado e status. Refiro-me a algo que 
surge como a razão para que o Brasil seja reiteradamente tomado como 
exemplo positivo em um dos best-sellers do momento, “O Ócio Criativo”, 
de autoria de Domenico de Masi, onde, na verdade, nosso país acaba por 
fornecer uma espécie de esperançoso fecho de ouro. Descontada a clara e 
mesmo desfrutável idealização do Brasil feita por de Masi (que leva, por 
exemplo, a que a Bahia seja assimilada sem mais à Atenas de Péricles a 
propósito do “ócio criativo que permite equilíbrio e beleza”), fica o 
potencial de solidariedade contido no que o autor denomina a 
“inclusividade” brasileira, entendida como a disposição “de acolher todos 
os diversos, de fazer conviver pacificamente, sincreticamente, todas as 
raças da Terra e todos os deuses do céu”. 
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Oxalá viéssemos de fato a fazer jus a essa avaliação, construindo um 
grande mercado de gente autônoma e próspera sobre um substrato solidário 
– e capaz de mitigar a canseira da competição com a pitada de 
aristocratismo que permitisse conciliar o trabalho com o lazer rico e criativo 
para todos. 

O Tempo, 1/10/2000 
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DEMOCRACIA, MERCADO E ONGS 

 

Em matéria relacionada com as manifestações ocorridas em Praga 
por ocasião do recente encontro entre o FMI e o Banco Mundial, a revista 
The Economist da semana passada examina algumas questões quanto à 
atuação das organizações não-governamentais (ONGs) que se têm 
envolvido em eventos análogos. 

O aspecto mais saliente é a eficiência dessa atuação. Num tom que é 
mais de lamentação do que constata, a revista destaca o fato de que a 
movimentação das ONGs tem sido efetiva e adverte para o erro de 
pretender vê-la como mero ruído incômodo e para os perigos que ela pode 
envolver para a continuidade do processo de globalização. Ironicamente, a 
eficiência dos protestos decorre em parte importante de que os ativistas, 
como apontado por uma analista norte-americana citada por The 
Economist, se globalizaram com maior rapidez do que as firmas que 
constituem seu alvo, com a Internet representando um instrumento crucial 
na organização dos vários tipos de atividade dos grupos de protesto. Seja 
como for, e independentemente do êxito em inviabilizar esta ou aquela 
reunião de burocratas internacionais, é bem claro o impacto da 
movimentação desses grupos no que se refere ao questionamento da 
legitimidade de vários aspectos associados ao processo geral de 
globalização, como seus efeitos nos planos ambiental, do trabalho e das 
desigualdades produzidas entre países ou dentro dos países. Esse impacto 
tem por certo algo a ver com a má consciência revelada na retórica da 
pobreza adotada há pouco pelo Banco Mundial e o FMI, seus esforços de 
cooptação de ONGs mais moderadas (chamadas, por exemplo, para 
reuniões no encontro de Praga) e mesmo a acomodação buscada por 
grandes corporações em torno de questões como as condições de trabalho 
nos países mais pobres. 

Ao lado da eficiência, dois outros aspectos podem ser assinalados na 
matéria de The Economist. O primeiro, no qual é possível concordar com a 
perspectiva da revista, diz respeito aos possíveis equívocos envolvidos nos 
simplismos e confusões das posições sustentadas pelos grupos de protesto. 
Assim, as conexões entre desenvolvimento capitalista e pobreza são sem 
dúvida mais equívocas, mesmo no plano nacional, do que os contestadores 
parecem dispostos a reconhecer, e as realidades novas da globalização não 
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fazem senão tornar as coisas mais complicadas. Da mesma forma, pretender 
impor padrões de regulação trabalhista mais estritos aos países pobres pode 
eventualmente ter o efeito de piorar as condições dos trabalhadores 
afetados, em vez de melhorá-las. 

O outro aspecto é mais problemático. A revista levanta a questão da 
legitimidade democrática da própria atuação dos grupos de protesto. Quem 
os elegeu? O que os autorizaria a pretender extrair a admissão de erros por 
parte de companhias “cumpridoras da lei” ou a mudança de políticas por 
parte de governos democraticamente eleitos? 

Há aqui, sem dúvida, um ponto com respeito ao qual a arguição tem 
cabimento. Ele se refere (tal como no caso das ações que o MST tem 
desenvolvido no Brasil) à indagação de se a legalidade é observada ou se 
existe a disposição de recorrer à violência – disposição esta que aparece 
com clareza em algumas das definições dos objetivos buscados na ação dos 
grupos de protesto antiglobalização.  

Resguardado esse limite, porém, pedir às ONGs credenciais 
democráticas em termos eleitorais seria certamente impróprio. É parte da 
dinâmica da democracia que grupos ou categorias que compartilham 
determinadas opiniões a respeito de problemas de interesse geral tratem de 
organizar-se autonomamente para vocalizar e promover com eficiência tais 
opiniões. No caso das ONGs em questão, pode-se notar, além disso, que a 
forma aberta e transparente de sua atuação contrasta favoravelmente com a 
ação de entidades como lobbies ou grupos de pressão, a qual, sendo 
normalmente tratada como legítima, refere-se a interesses privados e tende 
a assumir formas encobertas ou clandestinas. 

Mas há algo mais, que surge de maneira natural num contexto em que 
se trata da vigorosa afirmação transnacional do mercado, vista com olhos 
propícios por The Economist: seria o caso de pedir credenciais 
democráticas às grandes corporações “cumpridoras da lei”, cujas decisões 
frequentemente afetam de maneira dramática a vida de tanta gente? Sem 
falar de socialismo, pode-se lembrar a perspectiva de Robert Dahl, cientista 
político norte-americano, que há muitos anos chamava tais corporações de 
“pseudo-privadas” justamente pelo alcance público de suas decisões, 
clamando pela democratização dessas decisões por meio de alguma forma 
de representação dos interesses afetados. O problema, naturalmente, é o de 
como conciliar de modo adequado o interesse público e a autonomia dos 
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agentes na busca de seus objetivos de qualquer natureza. E se a salvaguarda 
do interesse público supõe a regulação que garanta a operação de 
mecanismos democráticos, a autonomia expressa no mercado é também um 
crucial valor democrático. Até onde regular democrática e politicamente a 
esfera econômica e privada, até que ponto deixar que a autonomia do 
mercado penetre a esfera convencionalmente “política”? 

O Tempo, 8/10/2000 
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NINGUÉM RECOMENDA AO PRESIDENTE 

 

Dias atrás, enfrentando-se da Alemanha com Antônio Carlos 
Magalhães, Fernando Henrique Cardoso declarava que ninguém recomenda 
nada ao presidente da República. Temos, pelo menos, clara impropriedade 
de linguagem. É trivial que o presidente recebe (e espera receber) 
recomendações de seus assessores e ministros no dia-a-dia das atividades de 
governo. Ele poderia talvez dizer que ninguém dá ordens ao presidente ou 
lhe encaminha instruções revestidas de autoridade. Do ponto de vista legal 
ou normativo, isso será certo na esfera própria do poder executivo. Mas 
deixa de lado e distorce o que deve prevalecer nas relações do poder 
executivo com os poderes legislativo e judiciário, sem falar do processo 
eleitoral e da ideia de um mandato que os líderes eleitos recebem do povo, 
no qual residiria a soberania. O que está em jogo, assim, é o problema da 
responsabilidade dos governantes e das maneiras de assegurá-la. 

Em volume coletivo recente, B. Manin, A. Przeworski e S. Stokes 
exploram as razões pelas quais caberia esperar que os governos ajam no 
interesse do povo. Descontada a possibilidade de que somente pessoas de 
espírito público e incorruptíveis se ofereçam para o serviço público, restam 
algumas outras. Uma é a de que, não obstante as diferenças de interesses, 
motivação e competência dos candidatos, os eleitores escolham com 
eficiência seja os de espírito público, seja aqueles cujos interesses 
correspondam aos seus próprios. Outra possibilidade é a de que os eleitores 
ameacem com a não-reeleição aqueles que se desviem do caminho da 
virtude. Se se toma o fato de o governo agir de acordo com o melhor 
interesse do público (ou pelo menos de uma maioria dele) como 
correspondendo à ideia do governo “representativo”, o que veríamos nesses 
casos seria a operação propriamente dos mecanismos democráticos, ou o 
impacto direto do voto, resultando em que os governos sejam 
representativos. Trata-se daquilo que Guillermo O’Donnell, em ensaio de 
há alguns anos, chamava de responsabilidade “vertical”, ligando 
diretamente o governo e os cidadãos. 

Um problema crucial que surge aqui tem a ver com a distinção entre 
mandato imperativo, em que os governantes agiriam de acordo com 
instruções explícitas dos cidadãos que representam, e mandato livre, em que 
se espera que os governantes busquem o interesse público com 
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independendência perante os desejos imediatistas ou míopes dos eleitores. 
A grande dificuldade envolvida diz respeito à questão do acesso à 
informação necessária para as decisões, em que ocorre inevitável assimetria 
entre os cidadãos e os titulares do governo como consequência da riqueza 
de informação inerente ao simples exercício do governo. Dificilmente seria 
sustentável a ideia de que governante representativo seja aquele que se volta 
a cada passo para as preferências dos eleitores – tal como se expressam, por 
exemplo, nas pesquisas de opinião ou nas medidas de popularidade do 
governante. E o problema se torna tanto mais complicado em circunstâncias 
em que a grande maioria do eleitorado é politicamente desatenta e 
desinformada. 

Mas Manin, Przeworski e Stokes consideram ainda uma terceira 
razão para a ação governamental conforme à ideia do bem público: a 
possibilidade de que os diferentes ramos do governo se equilibrem e 
controlem reciprocamente, de forma que o resultado seja a promoção do 
interesse público. Trata-se aqui do que O’Donnell chamou de 
responsabilidade “horizontal”. 

Algo curioso a respeito é que a parafernália institucional da 
separação de poderes e dos “freios e contrapesos” está historicamente 
associada, sobretudo na importante experiência norte-americana, com a 
intenção de prover antes uma defesa constitucional contra o excessivo vigor 
da manifestação dos interesses, que podem assumir a forma de “facções” 
propensas à tirania, mesmo se a tirania da maioria. Se supomos eleitores em 
geral desatentos, pouco informados e de reduzida propensão à participação 
cívica, os mecanismos “horizontais” de controle da ação governamental 
aparecem, em princípio, como tanto mais necessários para que 
eventualmente se venha a assegurar o interesse público, substituindo a 
vigilância dos cidadãos e da “opinião pública” como tal pela vigilância 
institucional exercida reciprocamente pelos diferentes poderes. 

Mas há uma condição, difícil de ser satisfeita na ausência de 
adequado envolvimento dos próprios cidadãos ou eleitores: a de que o jogo 
no plano institucional não tenda a assumir a forma de um conluio em que a 
vigilância relaxe e se torne fictícia ou pro forma. Nossos desmoralizados 
tribunais de contas fornecem talvez a melhor ilustração nos dias que 
correm. E a tese da “conciliação” entre as elites que há muito se propõe 
com relação à história política brasileira sugere as consequências de longo 
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prazo que daí podem advir, com a preservação indefinida de nossa 
sociedade dual.  

Portanto, o x da questão parece consistir na articulação que se dê 
entre os mecanismos horizontais e verticais para garantir a responsabilidade 
governamental. E haja recomendações ao presidente. 

O Tempo, 15/10/2000 
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O PODER QUE CORROMPE 

 

Ocupei-me aqui, há algumas semanas, das relações entre o Poder 
Executivo e o Congresso. Mas os problemas envolvidos nas relações entre o 
Judiciário e os demais poderes têm recentemente surgido como merecendo 
especial atenção. 

O Poder Judiciário e o meio jurídico, há muito marcados, entre nós, 
por conservadorismo e ritualismo, passaram a mostrar, pelo menos desde os 
debates da Assembléia Constituinte, uma surpreendente face ativista e 
radical. Isso ocorre num ambiente em que temos visto, em seguida à 
restauração da democracia, a imersão do Judiciário no mundo dos conflitos 
políticos, com a dupla consequência descrita pelos analistas em termos da 
“judicialização da política”, em que o Judiciário se vê inundado por 
demandas novas, e da “politização da Justiça”, em que o sistema judicial é 
contaminado pelo debate político. O Ministério Público, cuja face foi 
dramaticamente transformada pela Constituição de 1988 (retirado da alçada 
do Poder Executivo, dotado de autonomia administrativa e funcional e 
deslocado da defesa do Estado para a condição de guardião dos direitos da 
sociedade), é provavelmente o reflexo institucional mais importante do novo 
clima que se cria. Apesar do zelo ocasionalmente excessivo e das eventuais 
distorções que se têm apontado na motivação dos jovens procuradores, a 
serem eventualmente contidos por meios legais de maneira apropriada, seu 
ânimo investigativo promete resultar em ganho real para o interesse público. 

É natural, de todo modo, que o Ministério Público seja objeto da atenção 
do Poder Executivo, já que este constitui alvo importante do trabalho dos 
procuradores. O que é talvez peculiar é que essa atenção acabe por assumir a 
forma da Medida Provisória 2088, onde o Executivo, com recurso a instrumentos 
discrionários de aplicabilidade mais que duvidosa do ponto de vista legal, busca 
inequivocamente cercear a ação de investigação dos procuradores, por meio de 
mecanismos também juridicamente precários e que os expõem, fragilizados, 
aos efeitos da própria Lei da Improbidade Administrativa que constitui 
referência importante em seu trabalho. A peculiaridade decorre de que aqui não 
se trata, a rigor, nem de politização da Justiça nem de judicialização da política: 
o que temos é antes o empenho governamental de acomodar a ação do 
importante instrumento novo representado pelo Ministério Público à visão do 
certo e do errado que tem o próprio governo.  
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Ora, essa visão é marcada por um jacobinismo afirmativo e autoritário, 
em que perspectivas diferentes das do governo não expressariam senão erro ou 
má-fé. Vá lá que tal jacobinismo surja nas relações do governo com a oposição, 
embora já aí ele não seja o que caberia esperar de mais saudável. Ocorre, 
porém, que há muito ele se mostra com nitidez nas relações do governo com as 
outras esferas institucionais, especialmente o Poder Judiciário. Ele transparecia 
com força, por exemplo, nas insistentes denúncias de Bresser Pereira, como 
ministro dedicado a pensar a reforma do Estado, em que o Judiciário assumia o 
papel de vilão principal, embaraçando a ação ágil do Executivo com seu “viés 
liberal antiestatal” e com as ações “injustas e infundadas” contra o Estado. Que 
esse espírito possa chegar a impregnar o governo de um Fernando Henrique 
Cardoso a ponto de amadurecer na MP 2088 redunda em clara corroboração de 
que o poder corrompe. E a presteza com que o governo recuou a respeito, 
anunciando primeiro a exclusão da multa fixada para ações “manifestamente 
improcedentes” e em seguida a disposição de deixar de reeditar a própria MP, 
não faz senão cumular o jacobinismo autoritário com certa feição trêfega e 
pouco séria que não é sequer fiel ao jacobinismo como tal – feição evidenciada, 
aliás, nas tergiversações de Fernando Henrique quanto ao primeiro recuo, em 
entrevista de há um par de semanas no “Bom Dia, Brasil”. 

Mas também nas manifestações de membros destacados do Judiciário 
tivemos a evidência das deficiências institucionais que nos cercam. Refiro-me 
às declarações do ministro Marco Aurélio de Mello a propósito da questão do 
sigilo bancário, obviamente inoportunas e de precária consistência quanto ao 
conteúdo dos argumentos. Devendo assumir proximamente nada menos que a 
presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro sentiu-se à vontade para 
manifestar de público, em circunstâncias em que o órgão a que pertence é 
chamado a deliberar a respeito, sua posição contrária às modificações propostas 
na legislação para permitir à Receita Federal agir de maneira mais eficiente 
contra os sonegadores. Talvez se possa pretender ver indícios de jacobinismo e 
perigos de autoritarismo nas disposições do governo também a esse respeito. 
Mas a precipitada parlapatice do ministro do STF sugere algo mais: em vez do 
ideal da Justiça que paira acima dos interesses e seus conflitos, ela insinua, em 
versão tosca e rombuda, a face correspondente ao Judiciário da sensibilidade 
especial que alguns apontam por parte do Estado perante os interesses dos 
donos do dinheiro. Há muitos poderes capazes de corromper, de várias formas. 

O Tempo, 21/1/2001 
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AS INSTITUIÇÕES E O PIRÃO DE CADA UM 

 

A indagação talvez mais intrigante a respeito da violação do painel 
do Senado é a da possível motivação dos senadores que nela se viram 
envolvidos. Afinal, Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda 
surgem como os responsáveis por uma operação de objetivos nebulosos, em 
que a grave impropriedade da conduta de ambos não parece explicar-se 
sequer em termos de interesses menores ou dos ganhos pessoais a serem 
dela extraídos. O que acaba emergindo é que o imbróglio provavelmente se 
deve apenas à leviandade e ao mero desfastio de lideranças algo ociosas, as 
quais, recebida a lista dos votos, se permitem esquecer o assunto, ou mesmo 
torná-lo o objeto de bazófia e comentários inconsequentes – ao menos até 
que alguém os grave e divulgue, ora que absurdo! 

O interesse disso tem a ver com a maneira como se ajusta ao caráter 
banal que a conduta desatenta às normas tende a assumir aos olhos de todos 
nós no cotidiano do país. Nessa perspectiva, a violação do sigilo dos votos 
no Senado, ou a apropriação privada de recursos públicos na Sudam ou na 
Sudene, aparece apenas como a manifestação especial de uma cultura 
enraizada. Por certo, há o difundido apego ostensivo à visão do bem público 
como sacrossanto, com a consequência de que os políticos, ao lidar com ele 
de maneira relapsa, se tornam merecedores da generalizada desconfiança 
popular. Mas esquecemos que a mesma disposição relaxada e banalizadora 
marca igualmente a pequena corrupção de múltiplas faces presente em 
nosso relacionamento com a esfera pública. Gente esperta que somos, 
estamos prontos a burlar as regras de trânsito e a escusar, ou mesmo a 
avaliar de maneira positiva, os impostos que se sonegam, as férias 
desfrutadas na praia que se “vendem” nas universidades públicas, os 
funcionários públicos que transferem, sempre que possível, pequenas 
despesas para a “viúva”, as diárias indevidas que se cobram...  

Mas há outras ramificações. Se essa cultura tolerante tem uma face 
em que se move sobretudo a classe média e que é afim às grandes 
maracutaias a que reagimos indignados, é difícil, naturalmente, pretender 
que venhamos a ter a observância das normas na esfera em que se trata da 
criminalidade comum e da violência, que encontram condições mais 
favoráveis no meio popular e nas populações periféricas. E por que esperar 
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que haja apreço às normas no plano propriamente político em que estão em 
jogo o vigor e a estabilidade das instituições democráticas como tal? 

Anos atrás, Samuel Huntington, de Harvard, opunha a condição 
“cívica” das sociedades de democracia institucionalizada à condição que 
designava como “pretorianismo”, distinguida pela fragilidade das 
instituições e normas. Em consequência dessa fragilidade, a arena política 
perderia autonomia e se veria exposta à afirmação, feita em termos diretos e 
sem a devida mediação institucional, dos interesses de categorias diversas, 
cada uma das quais usando os recursos que tem à mão: os trabalhadores 
farão talvez greves políticas (eventualmente, se camponeses, ocupações 
políticas de fazendas...) e os estudantes protestarão em manifestações, 
enquanto os plutocratas corromperão – e os militares darão golpes, 
tornando-se, como detentores dos meios de coerção física, os protagonistas 
decisivos da condição pretoriana. Se as chances de golpes militares parecem 
remotas no Brasil do momento, Huntington ficaria provavelmente surpreso 
com outro traço em que nosso pretorianismo se mostra bem vivo. Pois 
temos tido na própria Justiça, a guardiã das normas e o ator por excelência 
em que a feição institucional da vida política da coletividade deveria 
encarnar-se, uma corporação a atuar abertamente de acordo com a cultura 
pretoriana e sua lógica. Assim, vimos, não mais que dias atrás, o Supremo 
Tribunal Federal a manipular com desenvoltura o seu próprio regimento 
para assegurar estreitos interesses particulares. Mas o traço pretoriano é 
certamente mais claro na decisão do mesmo STF, há algum tempo, a 
propósito do auxílio-moradia para os juízes. Pois aqui o que vimos foi a 
Justiça a usar os recursos que a distinguem, e aos quais se associa a força 
dos símbolos que sugerem distanciamento e rigor (lembre-se a figura de 
mulher de olhos vendados e munida de balança e espada), para garantir os 
interesses corporativos dos próprios magistrados: meu pirão primeiro... 

A grande indagação subjacente ao problema geral é a de como a 
implantação de normas e instituições efetivas virá a articular-se com o jogo 
dos interesses, os quais não cabe, naturalmente, denunciar de vez como 
ilegítimos. Se não se supõe uma espécie de conversão em que todos se 
transformem em anjos, como esperar que normas e interesses, ou o público 
e o privado, se combinem apropriadamente? Este é um ponto a respeito do 
qual a reflexão política se liga de forma tensa com a dos economistas, em 
que predomina normalmente o realismo na consideração dos interesses. 
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 Quando dirigida à política, a postura dos economistas costuma 
apresentar duas variantes. A primeira é uma variante “vulgar”, ilustrada por 
artigo de grande repercussão do finado Mário Henrique Simonsen, 
publicado na revista “Veja” há vários anos. Neste caso, as suposições 
realistas quanto à esfera econômica, em que os interesses egoístas são vistos 
como a motivação natural e legítima a esperar dos agentes, se combina com 
a idealização da política como a esfera do “bem público”; mas, como o 
comportamento real dos políticos está longe de corresponder sempre à 
busca do bem público, a política e o Estado acabam surgindo como a fatal 
esfera da corrupção, e a busca do interesse próprio, aceita e mesmo 
festejada na economia, transforma-se aqui em objeto de denúncia.   

O problema com essa posição é que não há por que presumir que a 
natureza das pessoas, ou a consequência virtuosa ou viciosa de sua 
orientação supostamente egoísta e interessada, mude conforme se afastem 
do Estado ou dele se aproximem. E ficamos sem critérios apropriados para 
apreciar os muitos matizes que as relações dos interesses privados com o 
Estado podem apresentar. Há, naturalmente, o critério da legalidade, que 
permite tachar categoricamente como impróprio o desvio de dinheiro 
público ao estilo Banpará; mas que dizer do Banco Central a resgatar os 
bancos Marka e FonteCindam, do Proer, das privatizações generosamente 
financiadas – ou dos empréstimos a juros reais negativos do BNDES, 
redundando em autênticas doações de recursos públicos a poderosos grupos 
empresariais? Alguns falam, a respeito, de dependência estrutural do Estado 
perante os donos do capital, cujos interesses são o motor do dinamismo da 
economia capitalista e, em consequência, da prosperidade da sociedade 
como um todo. Dada a face odiosa da articulação que daí resulta entre 
agentes privados e públicos, torna-se difícil reconhecer com realismo o fato 
de que o próprio interesse público vem eventualmente impor e justificar o 
frequente apoio estatal a interesses que surgem à primeira vista como 
meramente privados. Se admitimos o realismo, porém, é claro que essa 
articulação proporciona oportunidades numerosas para relações escusas e 
inaceitável promiscuidade. Onde estará o ponto de equilíbrio? 

A outra variante da reflexão política dos economistas, ilustrada com 
vigor pela produção acadêmica norte-americana dos dias que correm, 
corresponde a indagar se será talvez possível, realisticamente, alcançar e 
garantir a democracia ou a “boa” política por meio da simples lógica do 
jogo dos interesses, de forma que, à parte qualquer norma cívica, a vigência 
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real de uma constituição democrática e a garantia do interesse público 
viessem a resultar automaticamente da própria busca dos interesses egoístas 
em que cada um se empenhe. 

Uma perspectiva de certo modo intermediária entre as duas anteriores 
é a que caracteriza as recomendações dos chamados “pais fundadores” da 
república norte-americana. Nela, o esforço de construção institucional 
orientado pela ideia do bem público se combina com postulados realistas ou 
negativos a respeito da motivação das pessoas em qualquer campo de 
atuação, traduzindo-se no sistema de “freios e contrapesos” em que se 
procura neutralizar os efeitos mais deletérios do comportamento faccioso 
(ou “fisiológico”, como dizemos hoje no Brasil). Trata-se, assim, de criar 
parâmetros institucionais para o próprio jogo dos interesses em sua feição 
mais áspera. 

Essa estratégia conta antes de tudo com que, em consequência das 
sanções que decorrem objetivamente do quadro institucional criado, as 
pessoas deixem de perceber seu interesse próprio como correspondendo 
sempre às ações puramente egoístas, que se veriam assim desestimuladas. 
Mas cabe esperar também que, em condições adequadas do ponto de vista 
da aparelhagem institucional “objetiva”, o jogo dos interesses acabe por 
transformar a própria cultura, com a pressão da opinião dos demais 
passando a atuar como foco de sanções de importância especial. Assim se 
trariam melhores raízes sociopsicológicas para as instituições e se faria 
delas instituições mais autênticas e efetivas. 

O Brasil do momento fornece talvez boa ilustração de vários aspectos 
dessa dialética das instituições. Ponhamos de lado a violência e a 
criminalidade comum, de conexões mais remotas com o quadro político-
institucional – embora a deterioração social que nelas se expressa não traga 
bons augúrios democráticos em prazo mais longo. De qualquer modo, se há, 
por uma parte, as denúncias de corrupção que se acumulam, no mesmo 
terreno em que pululam as ações corruptas vicejam também as condições 
que impulsionam as denúncias e permitem os eventos em que a opinião 
pública tem respaldado claros avanços na esfera institucional em sentido 
estrito: o impeachment de um presidente, o expurgo dos anões do 
Orçamento, a atual lavagem pública de roupa suja pelo Senado – e 
ocasionalmente a mobilização popular direta do tipo “Fora, Collor”. Talvez 
seja possível encontrar aí o chão propício à construção institucional bem 
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sucedida. Com a cautela sugerida pelos eventos da última eleição 
presidencial nos Estados Unidos, em que, não obstante as vetustas e 
festejadas instituições, claras parcialidades e a adesão à regra do “meu pirão 
primeiro” foram exibidas no comportamento de todos, do pequeno 
funcionário partidário à Suprema Corte. 

Jornal do Brasil, 20/5/2001 
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DEMOCRACIA, CIVISMO E CONFIANÇA 

 

Participando há dias de um debate, ouvi de alguém mais – membro de 
um conhecido e bem intencionado grupo de reflexão e estudos, os 
“repúblicos”, como gostam de chamar-se – a declaração de que o país 
necessita recuperar sua tradição republicana e de civismo. Não sei se haverá 
um momento de nossa história a que se possa pretender fazer remontar uma 
suposta “tradição” de civismo. Dificilmente, contudo, se poderia apontar 
civismo nas informações de que dispomos sobre as disposições correntes da 
população.  

Algum leitor mais assíduo de meus artigos no jornal O Tempo (se é 
que tal categoria existe) provavelmente terá notado certa insistência com que 
tenho falado de pesquisas que indicam o desapreço da população em geral 
pela ideia dos direitos civis. Esses direitos são os mais fundamentais em 
qualquer democracia verdadeira, envolvendo o respeito à dignidade do 
cidadão e a proteção dela como condição da possibilidade de manifestação da 
autonomia de cada qual e do florescimento da própria ideia de cidadania. Em 
termos das disposições das pessoas, a contrapartida necessária dos direitos 
civis é justamente o que se costuma designar como civismo, ou seja, certo 
sentido de responsabilidade coletiva e de virtude pública, que supõe a 
identificação com a coletividade e a confiança nas relações com os demais, 
que não aparecerão como orientadas apenas por interesses egoístas. 

As pesquisas referidas mostram como, entre nós, a ideia dos direitos 
civis é negada no difundido apoio da população à violência contida em coisas 
como o recurso à tortura pela polícia, o linchamento de bandidos e a ação dos 
“esquadrões da morte”. Tenho sustentado que os dados a respeito colocam 
em questão a consistência e o significado real de outra verificação de estudos 
de alguns anos atrás, em que a população brasileira surge como apoiando em 
grandes proporções a democracia como forma de governo, por oposição à 
ditadura. Essa falta de consistência, de resto, já se revela com clareza em 
outros dados que tenho citado, onde se observa a grande receptividade da 
população diante de uma eventual liderança personalista, antiinstitucional e 
autoritária. Mas dados recentíssimos do Latinobarômetro (instituição que 
realiza levantamentos de opinião sistemáticos e assíduos nos países ibéricos e 
na América Latina), relativos ao ano corrente de 2001 e publicados há 
algumas semanas pela revista The Economist, evidenciam agora essa 
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inconsistência de outro modo: eles mostram o apoio à democracia em refluxo 
em toda a América Latina – e o Brasil, onde não mais de 30% manifestam 
esse apoio (em queda acentuada perante as proporções de anos atrás), só 
perde em desalento democrático para El Salvador, com sua calamitosa 
precipitação de 63% a 25% de apoio em apenas dois anos. Compare-se o 
número brasileiro com o relativo à Argentina: apesar da crise severa que 
experimentam há anos, 58% dos argentinos ainda manifestam preferência 
pela democracia no momento atual. 

Há algo mais, porém, e talvez especialmente revelador. Os dados do 
Latinobarômetro mostram também que o Brasil é o recordista negativo, no 
continente latino-americano, quanto a um item de psicologia coletiva de 
grande significado potencial. Indagados se acreditam que, “em geral, pode-se 
confiar na maioria das pessoas”, as respostas positivas dos brasileiros não vão 
além de cerca de esquálidos 3% (os resultados são apresentados em gráficos 
que não permitem leitura de muita precisão), enquanto o país que nos segue 
no nível geral de desconfiança, a Guatemala, apresenta proporções de cerca 
de 12% de respostas positivas à pergunta (os confiantes entre os mexicanos, 
por exemplo, alcançam cerca de 37%). Na verdade, as verificações de agora 
do Latinobarômetro não representam, a este respeito, senão a corroboração 
das constatações de estudos anteriores, onde assumem feição ainda mais 
dramática. Realizados por Ronald Inglehart e publicados há algum tempo, 
esses estudos mostram o Brasil como o país recordista da desconfiança cívica 
numa escala em que se trata de dados de nada menos de 65 países de graus 
diversos de desenvolvimento econômico e de tradições culturais e religiosas 
diferenciadas (católicos, protestantes, islâmicos, confucianos etc.)... 

Os dados relativos ao desapreço pelos direitos civis sem dúvida devem 
ser ligados às condições de criminalidade e violência crescentes que têm 
marcado a vida brasileira em anos recentes. Mas a desconfiança generalizada 
perante os demais, se certamente tem a ver também com a violência, pode ser 
associada de maneira mais ampla a outros traços de nossa realidade social e 
política, que incluem com destaque o caráter trivial e cotidiano da corrupção 
e a convivência banalmente cínica com leis que não “pegam” e normas que 
não têm validez real. É difícil, naturalmente, imaginar que venhamos a contar 
com instituições políticas sólidas e democracia efetiva enquanto elas tiverem 
de lançar raízes nesse chão cultural negativo. 

O Tempo, 19/8/2001 




