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1- O Latinobarômetro, um consórcio de institutos que realiza inves

tigações internacionais comparativas, anunciou o resultado de uma pesqui

sa realiz'ada nos países da América Latina e na Espanha a respeito, entre
outras coisas, da aceitação da democracia. No Brasil, 50% dos entrevistados

preferiram o regime democrático, 24% preferiram regimes autoritários e 21%
ficaram indiferentes.

Que leitura fazer desses dados? Por que a quarta parte da população

prefere o autoritarismo? Deseja-se a volta do regime militar? Há muitas
conotações na idéia de democracia e algumas delas parecem não ter o apoio

de toda a população. Qual é a democracia preferida pela metade da popula

ção e qual é rejeitada pela sua quarta parte? Deve-se interpretar que a de-

. mocracia corre perigo ede onde ele vem?

Algumas dessas questões nos servirão de pretexto para reflexões não

muito sistemáticas sobre a democracia. Como pano de fundo vemos dois

movimentos que se estendem ao mundo todo: um é o da onda de democra

tização a partir da década de setenta e o outro é o do neoliberalismo que se

espalha irresistivelmente por todos os países.

2 - Por que a democracia deveria ser desejável?

Pronunciada a questão, percebemos logo que ela soa estranha, tal a

força do consenso democrático entre pessoas instruídas e bem informadas.

O que é evidente e consensual não se questiona. Nas duas últimas décadas

o discurso a favor da democracia passou a preponderar: cerca de trinta países

na América do Sul, na Ásia e na Europa Oriental fizeram a transição para o

regime democrático e, hoje, é raro elevar-se uma voz para defender outro

regime.

No entanto, tal unanimidade nem sempre existiu. Desde os tempos

dos clássicos gregos, Platão considerava imperdoável atribuir igualdade a

desiguais e culpava a democracia pela desunião da cidade em virtude das

disputas entre as facções que compõem o povo. E um texto encontrado entre



as obras de Xenofonte completa a visão da aristocracia antiga: na democra

cia, os pobres em maioria usam seu poder para espoliar os ricos, confiscando

suas propriedades e tributando~os; eles acreditam que todos podem exercer

cargos públicos e não permitem que qualquer pessoa expresse sua opiniao.

Na era moderna, Tocqueville, embora acreditando inevitável a vaga demo

crática, lançava olhares suspeitosos sobre a recente democracia americana:

como poderia nela sobreviver a liberdade sempre ameaçada pela tirania da

maioria? O ideal democrático da igualdade s6 poderia resultar no despotis

mo.

No nosso século, a democracia sofreu ataques à direita e à esquerda:

os fascismos racistas, nacionalistas, com sua paixão pela ordem e confian~a

religiosa na clarividência do líder e os socialismos atacando a democracia

burguesa COm a exigência de participa~ãoe direitos igualitários sobre a pro

priedade. No entanto, ambas as vertentes desaguaram em regimes de força

quando se tratou de implementar efetivamente seu ideário.

Nos países subdesenvolvidos, a ordem mundial num tempo de guer

ra fria preferia apoiar autoritarismos militares ou oligárquicos, com base

numa doutrina de segurança nacional que privilegiava acima de tudo o sta~

tus quo e via, com ou sem razão, a ameaça comunista em qualquer tentati

va de mudança.

A reversão da tendência antidemocrática depende menos da conver

são subjetiva dos agentes que confessam sua nova fé democrática do que da

mudança do ambiente e das circunstâncias que, relativizando o objeto da fé,

o tornou mais aceitável.

3 - A ambiguidade do conceito de democracia favoreceu sua adapta

ção a conteúdos variados. Tal ambiguidade descende em parte da indeter

mina~ão do conceito de povo, que ora é a totalidade do povo, a nação, ora

envolve apenas a elite dos iguais, aqueles que têm direitos. A democracia

liberal que hoje nos parece o conceito mais natural não conseguiu juntar os.·

dois termos sem esforço intelectual e político. O liberalismo individualista

de forma alguma se compraz com qualquer forma de governo: na melhor

das hipóteses, ele é um mal necessário e, na pior, um inferno insuportável.

Como consequência, os governos e os magistrados devem ser estreitamente

vigiados e são imediatamente responsáveis perante a nação; no limite do

radicalismo, a sobe-r-a-nia popular exercia-se diretamente e não era passível

de representação. O povo inglês, dizia Rousseau, pensa que é livre, mas só o

é no dia da eleição, depois volta a ser escravo. A democracia, no entanto,
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nasce no pólo complementar, do lado da igualdade. Igualdade entre os pares

na Antiguidade, igualdade radical de todos em Rou'sseau que queria ver

todo o povo reunido sob a tília da praça. Em nome do realismo, a democra

cia teve que resolver os problemas da representação e do equilíbrio entre
liberdade e igualdade. E o fez com boa dose de criatividade, estabelecendo a

igualdade formal perante a lei e restringindo simultaneamente o voto aos

proprietários e rentistas. Agora dispomos de uma distinção: a democracia

formal e a democracia substancial ou, segundo outra dicotomia, o governo

do povo e o governo para o povo.

Os socialistas atacarão a democracia formal como democracia bur

guesa incapaz de efetuar a revolução estrutural, pois o estado burguês é o

instrumento de defesa da propriedade privada, a que os liberais atribuem a

garantia das liberdades econômicas, pressuposto necessário das demais li

berdades. O socialismo real, no entanto, só se implantou mediante um regi

me autoritário burocrático que se dizia democracia popular. Por isso, se

pretendeu provar a incompatibilidade entre democracia e socialismo. Pro

vou, certamente, a falta de convergência entre democracia e aquela realiza

ção de socialismo, mas fica por demonstrar a contradição entre socialismo e

democracia, ambos de conteúdo tão fluido que não será impossível conce

ber um subconjunto de características que lhes seja comum. Um exemplo

disso vamos encontrar na chamada social-democracia que, embora man

tendo o formalismo do processo democrático, procurou na execução das

políticas de governo dar-lhe conteúdo sacio-econômico de maior igualdade,

distribuição de renda, tributação progressiva e certo controle sobre o sistema

econômico.

Assim, em virtude de sua substância protéica, a democracia conse

guiu ser radical, liberal, social, socialista. Outras qualificações se candida

tam a emparelhar com o requisitado regime: democracia conciliar (de con

selhos populares), participativa, direta... Essas modalidades procuram in

crementar o poder decisório do povo no processo político, adotando decisões

através de conselhos comunitários ou corporativos, incentivando o uso do

plebiscito e do referendo, permitindo a iniciativa popular de projetos de lei,

promovendo a participação popular na elaboração orçamentária e em outras

decisões de caráter político. São experiências ainda novas, cuja eficácia para

dar conteúdo democrático substantivo ainda não pode ser avaliada. Poderá

demonstrar-se, de novo, uma participação meramente formal ou elevar o

nível do conteúdo democráti::o no processo político. E sempre se corre o



risco de que a tirania do número sufoque os direitos da minoria ou prepon
dere sobre a qualidade.

As diversas tendências e modalidades da democracia exibem a notá

vel versatilidade do conceito que é capaz de receber os mais díspares conteú

dos a ponto de se poder dar razão ao dito de Geisel sobre a relatividade de

toda democracia ou ao paradoxo de Churchill de que a democracia é o pior
dos regimes, com exceção dos demais.

4 - A rejeição da democracia pode derivar de sua relatividade ou da

sua incapacidade de preencher todos os conteúdos que lhe são exigidos. Ninv
pode ser simultaneamente social e liberal, no conteúdo, nem ao mesmo tem

po, representativa, direta e participativa, na forma. O formalismo das atuais

democracias, fazendo incidir antes sobre o rito eleitoral do que sobre o con

teúdo, a substância democrática, afigura-se ao povo uma forma de cinismo,
fazendo-o preferir um autoritarismo eficiente a uma democracia de proces

so, lembrando o dito de Vargas de que voto não enche barriga.

Há porém outros motivos de insatisfação com a efetiva realização da

democracia. A forma representativa depende da escolha dos representantes
e hoje o sistema eleitoral é refém do controle dos partidos e dos meios de

comunicação. É comum eleger-se o representante pormeio da manipulação

dos instrumentos de comunicação de massa e, até, moldar pelo marketing a

própria vontade do povo. Se o governo detiver uma boa parcela desse con

trole, poder-se-á criar tim loop, em que a vontade do povo passa a ter origem
no próprio governo que deveria ser a manifestação daquela vontade. Faz-se

mais: os próprios critérios de julgamento que deveriam ser a expressão mais

espontânea da vontade popular são induzidos pela mídia. Os instrumentos
à disposição de quem detenha poder econômico ou político para controlar

as comunicações são muito potentes e devem ser objeto de séria reflexão

sobre a viabilidade da democracia nesse contexto.
5- O regime democrático neste final de século é intimamente depen

dente da nova ordem mundial e alia~s(~ a um novo movimento do pêndulo
no sentido do liberalismo. Três marcas assinalam o conteúdo dessa demo

cracia liberal. A primeira é a postulação do estado mínimo, com a elimina
ção das regulamentações estatais sobre o processo produtivo, a supressão de

programas sociais e direitos trabalhistas. Em consequência, busca-se a mi

nimização tributária, a ampliação da base contributiva, o decréscimo de alí
quotas, transferindo-se a carga dos impostos diretos para os indiretos. Exem

plificam essa tendência, as reformas que diminuem o imposto de renda,
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propugnam o imposto único sobre transações financeiras, ou procuram ins

tituir o polI taxo Não é preciso dizer que o sentido distributivo do novo mo

delo tributário encaminha-se para desonerar os ricos e onerar a todos. Nesta

avalanche, vai de roldão o estado de bem-estar, que foi a bandeira dos gover

nos social-democratas ou trabalhistas do pós-guerra.

A outra marca é a globalização econômica. Como fenômeno históri

co, a globalização atual dá prosseguimento ao movimento de unificação pla

netária, que podemos visualizar desde as cruzadas, passando pelas eras dos

grandes descobrimentos, do eolonialismo e do imperialismo. Se há nele um

aspecto positivo de universalização da cultura e da economia, há também o

risco já experimentado de utilização do poder para a dominação. No mo

mento atual, este risco se 'traCluz na funcionalização das economias para a

inserção da produções locais em um mercado internacional que tem dois

terços de sua movimentação sob o controle de empresas transnacionais. Re

baixamento de alíquotas, eliminação de proteção às empresas nacionais, atra

ção de capitais físicos mediante favorecimentos e isenções fiscais são os ins

trumentos.

Não se deve crer que a formação de uma redoma fiscal protetora pro

moverá o desenvolvimento e será sempre eficiente; ao contrário, o excesso de

proteção torna as empresas estagnadas e pouco competitivas. Mas a elimina

ção abrupta e sem preparo da proteção pode ter como consequência a asfixia

de setores que, desafeitos à concorrência, não puderam ou não tiveram tem

po e recursos para adaptar-se à nova circunstância. Há uma primeira rodada

de crescimento do desemprego. Mas isto será compensado com vultosos in

vestimentos em novas plantas, mais modernas e eficientes que, infelizmen

te, não se traduzirão, na mesma proporção, em empregos novos, pois as fá

bricas agora têm tecnologia que poupa ao máximo a mão-de-obra. Uma

nova rodada de desemprego. Entretanto se produz mais com menos traba

lho. A conseqüência será inevitavelmente a concentração de renda.

A terceira marca da nova democracia liberal é a globalização no setor

das finanças internacionaís. Eliminação de regulamentações, atração a qual

quer custo de capitais. Os governos e os bancos centrais perdem qualquer

controle relevante, ou não atrairão esses fluxos. E este movimento de capi

tais volúveis torna o sistema essencialmente instável, fazendo o êxito ou de

sastre econômico depender de fatores aleatórios como o humor de investido

res internacionais, de boatos acerca da confiabilidade de um país, do rating

de uma revista especializada ou das declarações de um economista concei-



tuado. Foi esta a circunstância externa das duas crises mexicanas, além de

problemas de fundo e da instabilidade essencial das e,conomias baseadas
nesse fluir volátil da liquidez internacional.

A instabilidade econômica, o desemprego, a concentração da rique

za, a falência do sonho do desenvolvimento são fertilizantes de extremis

mos. O de direita já está à mostra no mundo, mas o de esquerda deverá em
breve segui-lo. A tonalidade é diferente, mas os acordes de hoje lembram a
sinfonia do final da década de vinte. Não espanta, nesse ambiente, que seja
tão baixo O apreço de nosso povo pela democracia.

6 - Queríamos entender por que o regime democrático tem pouca
atração para parcela relevante da população e por que ele deveria ser desejá

vel. Fomos levados a refletir apenas sobre o aspecto negativo: por que ele
não atrai, quais são seus problemas. É uma forma de resposta pelo inverso;

é preciso cri"r a utopia pela superação dos impasses dados nas condições
concretas. A I-listória não acabou, como anunciado, porque a aventura hu

mana continua a criar coletivamente utopias de superação dos limites. Se a

síntese dos ideais de liberdade e igualdade na democracia dos séculos dezoi
to e dezenove nos parece envelhecida (mas não a todos), e o fascismo e o

socialismo desprezaram ora a igualdade e sempre a liberdade, cumpre rein
ventar a democracia. Novas modalidades precisam ser experimentadas, onde,

certamente, a participação deverá conquistar espaços, autorizada até por
novas possibilidades técnicas de comunicação e de expressão da vontade e
da opinião. O conteúdo de igualdade e, mais ainda, as condições para que
ela exista deverão desempenhar papel axial em novos modelos. A democra
cia precisa refletir-se no conteúdo de políticas públicas que se orientem:para
o povo, e isto s6 será possível pelo incremento de participação. Resta a inter

rogação sobre se a sociedade dará o passo atrás reforçando um antigo estilo
político ou um passo à frente, rumo a um novo pacto social e político.
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