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REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E

CONTROLE SOCIAL: INSTITUIÇÕES, ATORES E

HISTÓRIA

Márcio Nuno Rabat

Este estudo aborda, conjuntamente, duas noções intensamente tratadas
na teoria política contemporânea, a de representação e a de participação, buscando lançar alguma
luz sobre as relações de contraposição e de complementaridade existentes entre elas, inclusive
sobre o fato de que cada uma pode ser vista, em certos casos, como uma forma particular da
outra.

As duas noções se aproximam, em primeiro lugar, porque ambas
encontram-se inseridas em um contexto histórico em que dificilmente o poder político se pode
legitimar sem recurso à ideia de autogoverno do povo ou da sociedade; o que, em uma situação
em que predomina a separação entre sociedade e estado, significa, entre outras coisas, que o
poder do estado emana da sociedade ou do povo. Por outro lado, o próprio fato da separação
implica na possibilidade prática de que o poder estatal se exerça com autonomia frente à
população ou à sociedade, daí a importância de se focalizar, também, a noção de controle social,
ou seja, de permanente atenção da sociedade para que aquela separação não redunde em
descolamento entre as decisões estatais e o interesse social.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 consagrou tanto os
mecanismos representativos de controle popular sobre o estado – ou de autogoverno por meio de
representantes livremente escolhidos pela população – como os mecanismos de participação
política popular direta e de controle social da ação do estado. Há, portanto, no Brasil, instituições
formais que enquadram a representação e a participação política de cidadãs e cidadãos nos
processos decisórios estatais. Para bem compreendê-las, no entanto, é preciso observar os usos
que os atores sociais e políticos fazem delas, usos que podem, inclusive, conduzir a alterações no
enquadramento institucional da atuação política. Também essa duplicidade (instituições e atores)
será realçada no estudo.

Como a atual concepção de governo representativo – em princípio, uma
espécie de autogoverno da sociedade – ganhou forma na Europa, na passagem da idade média
para a idade moderna, vale a pena retomar alguns elementos dessa história para bem enquadrar a
reflexão desenvolvida neste estudo. Após a recapitulação histórica, se poderá tratar com mais
rigor da representação política – entendida, como se verá, como representação do todo social – e
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da participação política intensiva de partes da sociedade no processo político. Em ambos os casos
(representação e participação), se procurará traçar um quadro geral da questão para depois situá-la
na realidade brasileira atual.

HISTÓRIA: DA IDADE MÉDIA PARA A IDADE MODERNA

A organização social e política que serve de referência dominante para a
reflexão teórica em nossos dias apareceu, na Europa, como continuidade e superação da ordem
social vigente na idade média. É útil, portanto, para tratar da primeira, traçar um rápido esquema
do que teria sido a segunda. A idade média constitui, por certo, um período excessivamente longo
e complexo para ser abordado aqui com a devida profundidade; haverá, portanto, que resumir a
abordagem a alguns pontos especialmente interessantes para introduzir o tema deste estudo, com
tudo que isso tenha de enganoso e simplificador.

O cristianismo foi talvez o principal elemento de unidade social e política
presente na idade média europeia. A cristandade se unia pelo fato de que as pessoas nela
abrangidas – e, com o tempo, essa abrangência incluía praticamente toda a Europa – se
reportavam a códigos de conduta e a mecanismos de formação de identidade pessoal ligados à
cosmovisão cristã e pelo predomínio institucional do papado como poder espiritual e material.
Identificado, pelo menos desde o século V, como herdeiro de São Pedro e, portanto, do mandato
que lhe fora outorgado por Jesus Cristo (“o que atares na terra será atado nos céus, e o que
desatares na terra será desatado nos céus” – Mateus 16, 18-19), o papa ocupa, progressivamente, a
cúpula do ordenamento político medieval1. Essa posição privilegiada se consolida na medida em
que, a partir do século VI, as monarquias temporais começam a adotar a fórmula “rei pela graça
divina”, com o que, de um lado, os reis se distanciam da necessidade de algum tipo de
consentimento popular, mas, de outro lado, acabam por se colocar em uma posição que, em
última instância, é inferior à do papado2. Ao redor desse esquema se institui um poder político de
formato descendente, de acordo com a fórmula de Walter Ullmann, ou seja, proveniente de uma
fonte ou autoridade superior à sociedade ou ao povo, ordenando-se de cima para baixo, da cúpula
ao chão.

Ao lado do ordenamento político teocrático se estrutura, no entanto, o
ordenamento político feudal. Os monarcas da idade média apresentam, assim, uma duplicidade,
pois, do ponto de vista feudal, não se pode falar de um sistema político claramente descendente.
Aqui, o rei é um entre vários senhores feudais, sendo a legislação do reino fruto de um contrato

                                                          
1 Walter Ullmann, Principios de Gobierno y Política en La Edad Media, Madri: Alianza Editorial, 1985, p. 42 ss. As
observações iniciais aqui dedicadas à idade média têm sua fonte nesse livro.
2 Waler Ullmann, cit., p.121 ss.
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entre ele e os demais senhores de feudos3. O elemento estrutural, a se privilegiar em uma análise
tão sucinta, é que a Europa da idade média não possuía a densidade populacional nem uma rede
de trocas de bens suficientemente articulada para suportar um edifício político que efetivamente
cobrisse e penetrasse sociedades territorialmente extensas. Por isso, em um sentido profundo, as
bases do poder político eram essencialmente feudais e se caracterizavam, fundamentalmente, pela
fragmentação e pela indistinção entre poder social e poder político.

A fragmentação da sociedade medieval europeia se manifestava de várias
maneiras, pelas brechas que uma ordem social e política pouco densa inevitavelmente abria; por
vezes, essas manifestações chegavam a apresentar inequívoco componente democrático. O
próprio Walter Ullmann refere-se aos sinais de autogoverno nas aldeias, em que, “para levar
adiante suas negociações, toda a comunidade se reunia em assembleia, já que, antes do século
XIII, essas comunidades não estavam familiarizadas com a ideia de representação” (p. 221). Ora,
justamente da fragmentação estrutural da sociedade decorria a relativa indistinção entre poder
social e poder político; era a partir de cada situação concreta de poder social que se construía a
concreta manifestação de poder político, que não se concentrava nem derivava, assim, de uma
específica esfera política, como, de certa maneira, acontecerá a seguir à autonomização do estado
frente à sociedade. O poder político do senhor feudal, por exemplo, decorria diretamente da
posição que sua família ocupava e das terras e homens armados sobre os quais exercia liderança4 -
e não, por exemplo, de um reconhecimento que lhe viesse do estado centralizado.

O estado absolutista surgido na esteira do desenvolvimento interno da
sociedade feudal e de suas contradições não veio do papado ou do império5, mas das alterações
nas relações entre senhores feudais, condicionadas por mudanças estruturais na rede de relações
sociais até então vigentes. É esse desenvolvimento histórico que acompanharemos a seguir, para
dele retirar alguns elementos relevantes para a análise do regime representativo posterior6.

                                                          
3 Walter Ullmann, p. 174. O exemplo mais conhecido dessa legislação comum ou contratual é provavelmente a Carta
Magna britânica, já do início do século XIII.
4 Norbert Elias, O Processo Civilizador, vol. 2: Formação do Estado e Civilização, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993 (p. 282,
nota 49): “... o poder social que respaldava cada reclamo legal do indivíduo tinha que estar sempre muito visível.
Todos os proprietários deviam estar dispostos a provar em combate físico que ainda possuíam poder militar e social
suficientes para dar embasamento a seu ‘reclamo legal’”.
5 Além do papado, outra forma de agregação de territórios e pessoas sob um mesmo centro político aconteceu no
chamado Império Germânico, de que o nome principal foi Carlos Magno. Ele não será diretamente tratado aqui, mas
o que se disse sobre as dificuldades estruturais de se evitar a fragmentação do poder social e político durante a idade
média se aplicam, grosso modo, também às ambições imperiais.
6 A linha histórica traçada daqui para diante acompanhará de perto as considerações de Norbert Elias, no livro já
citado. Registre-se que sua análise concentra-se no território europeu que corresponde, grosso modo, ao da França atual;
não deixa, no entanto, de ser representativa do que de mais característico ocorreu na passagem da idade média para a
idade moderna no campo político.
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A fragmentação feudal se repôs continuamente, ao longo de séculos,
pelo mero fato de nenhuma família feudal, nas suas disputas por controle de maiores territórios e
mais braços, conseguir ampliar indefinidamente suas posses. Como a única forma de articular seu
domínio era pela conjugação, sob seu senhorio, de várias famílias que por ela exercessem o poder
social, econômico e militar nos novos territórios para onde eventualmente ampliasse seu controle,
as famílias supostamente vassalas acabavam por autonomizar-se após se estabelecerem nas terras
que lhes fossem concedidas. Para que a situação mudasse de maneira significativa, foi necessário
um longuíssimo processo de adensamento demográfico e de intensificação das trocas por vastos
territórios, com a consequente monetarização da economia, que permitiu às casas feudais mais
fortes estender e sedimentar seus domínios pelo recurso à cobrança de impostos em espécie e à
formação de exércitos pagos, restringindo, assim, a dependência em que estavam frente à
manutenção dos laços de subordinação pessoal estabelecidos com outras famílias.

O livro de Norbert Elias mostra detalhadamente o processo de
concentração de poder ao redor de uma casa feudal no território que viria a ser a França, até a
consolidação da monarquia absoluta. De um lado, o crescimento das trocas e a preeminência da
moeda, cuja importância começava a aproximar-se da da  terra como elemento fundamental da
riqueza, permitia a centralização do poder nas maiores casas feudais, em uma dimensão
impossível de alcançar em períodos anteriores7. De outro lado, a nova situação socioeconômica
introduzia nas disputas sociais e políticas, com inédito peso, uma nova classe, a burguesia, cujo
poder tinha por fonte, justamente, sua posição privilegiada no circuito comercial e na gestão do
dinheiro.

A monarquia absolutista teria, assim, a oportunidade de assentar seu
poder em dois pilares: a hegemonia de uma casa feudal sobre todas as outras, o que, de certa
maneira, já descaracterizava a existência do feudalismo “puro”8, e a possibilidade dada ao
monarca de atuar como intermediário entre as duas classes que passavam a disputar o poder
social e político, a aristocracia e a burguesia. Nesse jogo, a casa real, primeiro, recorreu
intensamente aos quadros burgueses para compor seu corpo administrativo, que se tornava cada
vez maior, depois, fechou canais de ascensão à burguesia, reservando-os à alta aristocracia, como
forma de recompor a correlação de forças entre as classes no momento em que a superioridade
burguesa ameaçava implantar-se9.

                                                          
7 Norbert Elias, p. 117 e 118: anteriormente, “até mesmo as posses e poder das classes ditas principescas eram tão
pequenos que bom número de famílias de cavaleiros na vizinhança podia desafiá-las quanto à terra ou ao poder (...)
[Já] no século XIV, essas muitas Casas de guerreiros não constituíam mais, em separado, forças a levar em conta; no
máximo, coletivamente, como classe, possuíam ainda certa importância social. Mas a real iniciativa nesse tempo cabia
a umas poucas Casas que haviam emergido como vencedoras na época dos conflitos precedentes, acumulando tanta
terra que os demais não podiam desafiá-las, tendo de se tornar seus dependentes”.
8 Norbert Elias, p.169: “... no curso da monopolização [do poder político], o círculo de pessoas capazes de competir
pela oportunidade de governar gradualmente se reduziu aos membros da Casa Real”.
9 Norbert Elias, p. 164: “à medida que diminuía o poder social relativo da nobreza ... os reis transferiram parte de seu
peso de volta para os nobres ... mas só no grau necessário para preservar as diferenças sociais entre nobreza e
burguesia e ... o equilíbrio de tensões dentro do reino”.
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Se a possibilidade de arbitrar as disputas entre aristocracia e burguesia
permitiu ao rei manter, por longo período, sua posição privilegiada no cume do ordenamento
político, a dinâmica mais profunda do desenvolvimento social criava os elementos que colocavam
essa posição em causa. É que o poder concentrado na casa real, em detrimento do poder
fragmentado das corporações e dos feudos, implicava a incorporação por um único centro de
funções antes disseminadas por várias instâncias sociais e políticas. Paradoxalmente, esse acúmulo
de funções tornava o poder político mais dependente de informações e mecanismos de atuação e
direção disseminados na sociedade. Uma longa citação permite resumir essa história.

“O governo ... atingira ..., como monopólio pessoal de um único
indivíduo, sua forma consumada ... O rei latifundiário, que distribuía terras ou dízimos, tornara-se
o rei endinheirado, que distribuía salários, e este fato dava à centralização um poder e uma solidez
nunca alcançados antes ... Funcionalmente, contudo, a dependência do governante monopolista
[de poder político]  face ... a toda uma rede de funções sociais diferenciadas já era muito grande e
aumentava constantemente com o avanço da integração comercial e monetária da sociedade ... A
imensa rede humana que Luís XIV governava tinha um momentum próprio e um centro de
gravidade também próprio, que ele era obrigado a respeitar ... Numa longa série de provas
eliminatórias, na gradual centralização dos meios de violência física e tributação, em combinação
com a divisão do trabalho em aumento crescente e a ascensão das classes burguesas profissionais,
a sociedade francesa foi organizada, passo a passo, sob a forma de Estado”10.

Ainda que, por longo tempo, a casa real mantivesse várias características
de poder privado, na medida mesmo em que ela seguia sendo uma instituição aristocrática e,
como tal, em última instância, feudal, não é menos certo que a dinâmica social conduzia no rumo
de um poder político distinto e separado do poder pessoal do rei. Cada vez mais, os próprios
súditos começam a insistir no “caráter público da função real”11. Para condensar uma longa
história, quando a burguesia, por fim, toma efetivamente o poder social e político, são colocados
de lado tanto os privilégios dos nobres quanto a posição do rei como fiel da balança. Aquele
aparelho estatal que, como máquina administrativa e como monopólio da força física e da
tributação, já se impusera a todos os demais focos de poder político, completa sua autonomização
formal frente à sociedade ao constituir-se, totalmente, como coisa pública. Passa para primeiro
plano a noção de estado impessoal. Nos termos do contratualismo, tradição teórica central em
todo esse processo, desaparece até mesmo a noção de que a comunidade política se possa fundar
em um contrato dos súditos com o soberano para impor-se definitivamente a idéia do contrato
entre todos, que constitui o soberano, seja ele o povo ou a nação ou outra categoria sociopolítica.

                                                          
10 Norbert Elias, ps. 170 e 171.
11 Norbert Elias, p. 184
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Não se deve perder de vista, para finalizar, que esse novo tempo da
política assenta em uma sociedade também nova. A circulação intensificada de bens e a
monetarização da economia estão na base de uma sociedade fundada em laços de convivência
impessoais, que, por sua vez, reforçam sobremaneira a possibilidade de um poder político
impessoal. O momento decisivo do processo reside, provavelmente, na mercantilização da força
de trabalho, ou seja, na generalização do assalariamento, que torna impessoal a própria relação
entre a pessoa que trabalha e a pessoa para quem ela trabalha, rompendo com séculos de
subordinação pessoal do trabalhador frente a seu senhor. O outro lado da moeda, certamente, é
que à autonomização do estado frente à sociedade corresponde a autonomização da sociedade e
da economia frente ao estado; com isso, a impessoalidade no plano político pode articular-se com
a ideia de igualdade sem que a impessoalidade no plano socioeconômico deixe de assentar na
desigualdade.

De qualquer maneira, só depois da separação formal do poder político
em relação ao poder privado, ou do estado frente à economia e à sociedade, e da adoção da forma
específica do estado moderno, que é a da impessoalidade, se torna possível o surgimento efetivo
do problema da representação e da participação políticas no sentido em que o concebemos
contemporaneamente. Se o estado não é de ninguém, ou seja, se ele é de todos, impõe-se
questionar os mecanismos institucionais pelos quais são tomadas as decisões estatais, ou seja, as
decisões de toda a coletividade, de maneira a garantir que elas sejam efetivamente coletivas, que
não sejam tomadas em função de interesses particulares disfarçados de interesses públicos.

Essas serão as questões tratadas neste estudo. Antes de passar a elas, no
entanto, é razoável lembrar que, embora os problemas do estado representativo moderno e
contemporâneo tenham surgido, com a maior clareza, na Europa, alguns pontos de convergência
podem ser estabelecidos com a história brasileira, particularmente no que diz respeito ao processo
de ultrapassagem do poder político como elemento inseparável do poder social e econômico para
transformar-se em poder estatal autônomo frente aos interesses privados imediatamente presentes
na sociedade, ou, ao menos, relativamente autônomos frente a eles. É que, se é certo que a
colônia ou conjunto de colônias que um dia se transformaria no Brasil estava envolvida pelo
poder político da coroa portuguesa e intensamente articulada com os interesses mercantis
europeus, dando unidade ao chamado sistema colonial, não é menos certo que, internamente, não
havia, em nosso território, nem densidade populacional, nem intensidade de trocas, muito menos
predomínio da mercantilização da força de trabalho suficientes para criar a base social
aparentemente indispensável para que um estado formalmente impessoal se autonomize da
sociedade12.

                                                          
12 Uma analogia bastante arriscada, mas cuja exploração talvez não fosse totalmente descabida, entre o período
colonial de nossa história e idade média europeia seria a seguinte: a organização privada e familiar do poder, com base
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Embora não se queira enfrentar, aqui, as disputas teóricas presentes nas
diferentes análises do processo de constituição histórica da sociedade e do poder político
brasileiros, não custa lembrar que, já findava a década de 1930, quando Nestor Duarte13, em
reflexão de inegável envergadura, não apenas apontava, no passado, o dedo para o caráter privado
e familiar da organização da colônia portuguesa na América do Sul – “a família seria no meio
colonial a única forma de organização em correspondência com esse meio tão disperso, sem
densidade e com uma população, que além de móvel, quase nômade por vezes, se distribuía por
núcleos tão irregulares” (p. 65) – como, em seu próprio tempo, não via, em nosso país, suficiente
autonomização da esfera pública impessoal que caracterizaria o estado moderno, sendo o poder
político, quando centralizado, mesmo em suas manifestações aparentemente mais fortes, mera
emanação direta ou instrumento imediato do poder privado14.

Em resumo, o problema da passagem de um ordenamento social e
político em que predomina o privatismo para um outro em que a esfera pública ganha algum grau
de autonomia e impessoalidade é crucial também na história brasileira; também aqui ele constitui
o pano de fundo para a discussão das possíveis formas de autogoverno social e/ou popular.

A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA MODERNA (OU A REPRESENTAÇÃO DO

“TODO”)

A separação entre estado e sociedade constitui, como já visto, a mais
notável especificidade da ordem social contemporânea, quando observada do ponto de vista
político. A construção de um enquadramento institucional adequado a tal especificidade constitui
um dos temas centrais da modernidade. Em contraposição direta com o mundo medieval, dois
desafios imediatos – e interligados – se colocam à nova institucionalidade política: o desafio da
impessoalidade (contraposto ao poder político imediatamente derivado das condições de vida no
plano privado) e o desafio de representação global da sociedade (contraposto à fragmentação
feudal do poder). Os dois desafios se articulam, por seu turno, com a concentração, no estado, de
funções antes disseminadas por várias instâncias sociopolíticas; essa concentração coloca o
estado, paradoxalmente, em situação de maior dependência frente ao suporte dos atores sociais,
indispensável para o desempenho satisfatório de tantas funções; tal dependência, por sua vez,
apresenta-se como uma espécie de argumento prático a juntar-se aos argumentos valorativos que
conduzem a pensar o estado moderno como emanação do conjunto do povo ou da nação e,
portanto, em última instância, como uma forma de autogoverno.
                                                                                                                                                                                     
no domínio da mão-de-obra escrava e/ou da terra, estaria para os feudos europeus assim como a metrópole
portuguesa e o capital mercantil estariam para o papado (e/ou o império) medieval.
13 Nestor Duarte, A Ordem Privada e a Organização Política Nacional, Brasília: Ministério da Justiça, 1997.
14 Observe-se que, embora aparentemente situado no extremo oposto da teorização sobre o estado brasileiro, o livro
de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, não deixa de apontar, fundamentalmente, para a mesma conclusão.
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Já no período de consolidação do estado moderno, uma série de
inovações institucionais deram os traços decisivos do novo modelo político. Muitas delas
estabelecem, ainda hoje, traves mestras da institucionalidade política. No que diz respeito ao
desafio da impessoalidade, a resposta institucional praticamente se confunde com a noção de
estado de direito. Como já escrevi em outro momento15, o “ideal explícito dessa visão da política e
da ordem jurídica consiste em dotar o poder de uma forma de funcionamento que elimine a
arbitrariedade das tradicionais hierarquias sociais. O instrumento para se alcançar tal situação
consiste em uma organização jurídico-política que garanta a generalidade na produção das leis
(nenhum lei é feita para indivíduos ou grupos específicos) e a uniformidade na sua aplicação (a
norma geral se aplica uniformemente a todos os indivíduos ou grupos)”. Há inúmeros exemplos
de soluções institucionais, consagradas na Constituição Federal de 1988, que dão corpo ao projeto
político da impessoalidade: “a própria noção de Estado de direito, o princípio da igualdade
perante a lei, a proteção dos contratos e da propriedade privada, algumas regras de aplicação das
leis que garantem a generalidade e a uniformidade (não há crime sem lei anterior, a lei não
retroage, etc) e o mecanismo institucional básico de sustentação prática do ideal, qual seja, a
autonomização do poder legislativo (que produz leis gerais e abstratas) e do poder judiciário (que
aplica uniformemente as leis) frente à administração, para que as duas primeiras tarefas não se
deixem contaminar pela preocupação cotidiana com situações concretas”16.

Já a oposição resoluta ao fracionamento do poder se manifestou na
concepção de que o estado representa a sociedade como um todo, evitando atentar para as
particularidades dos corpos sociais específicos17. Não é exagero dizer que, dando resposta a essa
preocupação, a representação política moderna se funda no descolamento entre as posições
adotadas pelo representante – no exercício da representação – e a vontade imediata dos
específicos cidadãos que o escolheram (ou de cuja circunscrição ele é oriundo). Ao deliberar, o
detentor de mandato representativo não segue ordens de sua “base” (como aconteceria no
mandato imperativo) e nem sequer fica formalmente atado a seus particulares interesses e valores,
mas aos da coletividade mais ampla de que representantes e representados fazem parte. É isso que
se exprime, tradicionalmente, em fórmulas como “representante da nação” ou “representante do
povo”18.

                                                          
15 Márcio Nuno Rabat, “Princípio da igualdade, ação afirmativa e democracia racial”, Cadernos Aslegis, nº 12, set/dez
2000 [disponível em http://w3.ufsm.br/afirme/ARTIGOS/variados/var04.pdf ].
16 Como se indicava no artigo citado, tais considerações se baseavam em Roberto Mangabeira Unger, O Direito na
Sociedade Contemporânea, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 64.
17 Parte do que consta dos parágrafos seguintes se encontra, sob outra perspectiva, no artigo “Representação,
democracia direta e correlação de forças: em torno do debate sobre reformas institucionais democráticas”, que
publiquei na revista Agenda Social, vol 1, n. 3, set-dez/2007 [Disponível em
www.uenf.br/Uenf/Downloads/Agenda_Social_5075_1203869051.pdf ].
18 Giovanni Sartori. A Teoria da Representação no Estado Representativo Moderno. Belo Horizonte: Revista Brasileira de
Estudos Políticos, 1962. O livro aborda em pormenor as diferenças entre a noção de que o ente representado é a
nação e a noção de que tal ente é o povo; apesar da relevância histórica e teórica da questão, ela não será tratada aqui,
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Não basta, no entanto, determinar que os representantes decidam de
acordo com os interesses e valores gerais da sociedade; é preciso, ainda, especificar melhor,
primeiro, como se constitui o corpo de representantes e, segundo, com que critérios ele atua para
garantir aquela prioridade do bem comum sobre o bem das partes. No que diz respeito à
composição dos órgãos de representação, são inúmeras as variáveis a ser tidas em conta, a
depender, inclusive, de peculiaridades do universo social a ser representado e do momento
histórico. Assim, por exemplo, pode-se conceber que um determinado território constitua uma
circunscrição única, de onde saiam todos os representantes, ou que ele seja dividido em várias
circunscrições, de maneira a garantir que nenhuma parte significativa do território fique sem
representação. Também é possível supor que o conjunto dos cidadãos só ficará bem representado
se se assegurar postos de representação política para setores minoritários da população, que
encontram dificuldades para se fazerem presentes na esfera decisória quando os critérios de
definição dos representantes são baseados na mais completa igualdade formal. Enfim, são muitas
as questões de engenharia institucional que devem ser discutidas, e sempre o foram, nessa área; o
importante, contudo, é que o objetivo final seja o de obter a organização do estado e a forma de
preenchimento dos cargos de representação que melhor expressem a sociedade em seu todo,
exatamente para que daí saiam as melhores decisões para o bem comum.

No Brasil, algumas das traves mestras das instituições representativas
atuais se estabeleceram na primeira constituição republicana (1891): federalismo, divisão de
poderes, congresso bicameral, presidente e congresso eleitos periodicamente. Nas eleições de
1933, adotou-se o sistema eleitoral proporcional, que continua em vigor para as eleições
parlamentares, com exceção das do Senado Federal. Todas essas são decisões que se vão
acumulando ao longo dos anos, respondendo a novas demandas da sociedade ou a novas
correlações de força entre os diversos atores sociopolíticos. Recentemente, por exemplo, foram
adotadas as cotas para candidaturas de mulheres nas listas de candidaturas partidárias. Em
qualquer caso, no entanto, o que nos interessa sublinhar é que se trata de tentativas de conceber a
estrutura de representação que melhor articule, em um todo, os diferentes elementos presentes na
sociedade.

Algo distinta é a questão dos critérios que devem guiar a atuação do
corpo de representantes para garantir a prioridade do bem comum sobre o bem das partes. Duas
respostas a essa questão merecem ser postas em relevo neste estudo. A primeira, correspondente,
em alguma medida, à confiança na neutralidade e no poder da razão humana, que acompanhou as
revoluções burguesas, defende que, pela deliberação racional, é possível alcançar a formulação
mais adequada das leis gerais e abstratas reguladoras do funcionamento da sociedade. Importa
apenas que os homens mais capazes e livres sejam escolhidos para formular tais leis, basicamente
entre aqueles que disponham de propriedade ou renda suficiente para garantir que as decisões não
sejam influenciadas por suas necessidades imediatas mas tão-somente pela avaliação do interesse
geral.

                                                                                                                                                                                     
pois o que se pretende acentuar é que, em ambos os casos, o representante político representa uma totalidade e não
parte dela.
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Com ou sem razão, os excluídos da esfera política – por força dos mais
variados critérios de determinação de quem teria ou não condições de deliberar racionalmente
sobre o bem comum, entre os quais avultou sempre o critério da propriedade ou da renda – não
aceitaram os argumentos a favor da restrição do sufrágio e lutaram tenazmente pela ampliação do
direito de votar e de ser eleito, ou seja, pela possibilidade de participar da esfera decisória estatal.
Foi uma das maiores lutas pela “participação política” da história dos últimos séculos. Contra uma
racionalidade abstrata e formal, os defensores da ampliação do sufrágio tenderam a recorrer ao
argumento democrático de que as decisões mais condizentes com os interesses e valores do
conjunto da sociedade são alcançadas a partir da contraposição entre todos os setores sociais
relevantes, até que prevaleça, no final, a posição da maioria, consistentemente formada e
informada em função do próprio debate. Tal concepção, aliás, não é incompatível com a ideia de
que cabe a um corpo autônomo de representantes deliberar sobre o bem comum, com algum
afastamento das pressões dos grupos e dos interesses particulares, desde que esses representantes
não sejam escolhidos por uma pequena fração da sociedade mas por toda a população.

O efeito da ampliação do sufrágio sobre a concepção dominante da
política acabou por ser, no entanto, mais profundo, subvertendo, em parte, a ideia de uma esfera
de representação política não fragmentada. É que as disputas políticas, que, no modelo inicial,
ficavam reduzidas, por força das próprias restrições formais à participação eleitoral, às disputas
entre proprietários, se tornaram mais amplas e mais profundas na medida em que proprietários e
não proprietários passaram a combater na mesma arena. Os não proprietários, em particular,
buscaram organizar-se em agremiações que, de alguma maneira, os ajudassem a superar sua
inferioridade socioeconômica pela capacidade de agregar, numa mesma luta, um grande número
de pessoas que vivessem em condições iguais ou semelhantes. Está aí, possivelmente, o fator
determinante para a formação dos partidos políticos tal como hoje os concebemos19. Ora, os
partidos mostraram-se um instrumento tão poderoso de articulação de interesses e valores para a
disputa política que praticamente todos os setores socialmente relevantes foram obrigados a se
organizar partidariamente.

Os partidos organizados para defender posições nas disputas algo
polarizadas entre proprietários e não proprietários passaram a controlar, com algum rigor, os
votos dados pelos parlamentares eleitos sob suas legendas, em particular no caso de partidos
operários ou de base sindical. Com isso, por um lado, restringiu-se, em parte, a liberdade do
representante para pensar individualmente nos interesses do conjunto da coletividade, pois ele

                                                          
19 Na prática, os processos de formação dos sistemas partidários, nos diversos países, nos séculos XIX e XX,
seguiram vários e distintos percursos. Muitas vezes, por exemplo, a iniciativa de articular grande número de não
proprietários sob uma mesma legenda política vinha de um setor privilegiado da sociedade que julgava poder
beneficiar-se, contra um setor privilegiado adversário, do apoio da maioria da população. Seja como for, os resultados
finais raramente deixaram de ser muito similares. Entre os países na vanguarda do desenvolvimento capitalista, um
caso que apresenta peculiaridades particularmente relevantes é o do sistema partidário do Estados Unidos da
América; elas, no entanto, não serão tratadas aqui.
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precisou priorizar a resposta ao partido que o elegeu e, supostamente, aos eleitores desse partido;
de outro lado, ganhou renovada força a noção de que a sociedade apresenta separações e
contradições internas que a política não pode desconhecer em seus processos deliberativos. Não
se trata, obviamente, de nada parecido com um parlamento dividido por estados (nobreza, clero e
terceiro estado), como o da própria França anterior à revolução de 1789, mas não se pode deixar
de reconhecer que há, na base dos regimes fundados em partidos que marcam a
contemporaneidade, um retorno à percepção de que a sociedade é fragmentada. O que mantém a
linha de continuidade com a concepção moderna original é o fato de que os partidos eleitorais
agem dentro de um enquadramento institucional que busca produzir uma representação global e
unitária do conjunto de valores e interesses presentes na sociedade. Daí decorre, entre outras
coisas, que um partido com efetiva pretensão de governar dificilmente pode apresentar um
programa eleitoral abertamente destinado a um setor social apenas, mas deve acomodar as
demandas dos setores que mais diretamente representa em um programa geral para a sociedade.

A história do Brasil não deixou de reproduzir, embora com todas as
peculiaridades inerentes ao caso concreto, a trajetória que até aqui se descreveu, inclusive no que
diz respeito à assunção do projeto democrático como projeto de generalização do direito de voto
– e dos partidos políticos como o mecanismo mais adequado de transformação das demandas
sociais em políticas de estado. Na verdade, enquanto os partidos políticos se afirmaram e
legitimaram, nos países centrais, contra a vontade explícita da maioria dos “engenheiros
institucionais” seus contemporâneos (demonstrando, com isso, o quanto se enraizavam na
realidade), aqui, ao contrário, foram introduzidos como que de cima para baixo, depois – e por
causa – de consolidados nos “países de referência”20. Isso não significa, no entanto, que não
tivessem, desde o começo, tanto os partidos como outras instituições representativas, enorme
potencial para se enraizar no país, na medida em que a dinâmica social e política do capitalismo se
entranhasse entre nós.

Ainda no início da década de 1960, o sociólogo Alberto Guerreiro
Ramos21 formulou um esquema do desenvolvimento político brasileiro útil para a presente
reflexão, pois ilumina, já à primeira vista, muito da similaridade desse desenvolvimento específico
com o que temos analisado de uma perspectiva mais geral. Nele, o autor distinguia três períodos
principais na história política do Brasil independente, sendo cada um "marcado pela escala de
participação das classes no exercício do poder" (p. 22). Sobre o primeiro período, afirma: "Afora a

                                                          
20 Datam da década de 1940 as determinações legais que exigem que os partidos tenham “caráter nacional” (para
impedir a formação de partidos de cunho estadual, dominantes na Primeira República, e induzir a elaboração de
programas partidários com alguma unidade ideológica, que pudessem atrair eleitores em todo o país) e que os
candidatos sejam sempre registrados por partidos políticos.
21 Alberto Guerreiro Ramos. A Crise do Poder no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1961. Já usei, em outras oportunidades,
essa mesma referência, muito esclarecedora por sua concisão e plasticidade; por exemplo, no artigo “Mais política e
menos reforma política”, publicado na revista do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Paraná Eleitoral, nº 53/54,
Curitiba, 2004.
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pausa bonapartista de 1889 a 1894, em que, mediante o setor militar, círculos da classe média22

fizeram a sua primeira incursão na área cêntrica do poder, o latifúndio e o alto comércio
[diretamente ou por seus delegados] governaram o País desde 1822 até 1930" (p. 24). Já no
segundo período, iniciado em 1930, os antigos círculos dominantes tiveram que aceitar "um
compromisso com os industriais, que adquirem agora considerável peso específico, no mundo
dos negócios, e com o estrato mais qualificado da classe média" (p. 30). Entre outras mudanças, a
“oficialização do chamado sistema do mérito no plano federal foi providência que
institucionalizou a ascensão social desses elementos, permitindo-lhes o ingresso em postos do
serviço público que, em outros tempos, eram privilégios dos bem-nascidos" (p.31).

Por fim, no terceiro período, a partir de 1945, “o povo no Brasil
demonstra historicamente que existe, que não é mais aquela ficção jurídica de épocas decorridas.
É uma realidade sociológica. Entre os dois candidatos que se apresentaram à sucessão
presidencial, em 1945, o Brigadeiro Eduardo Gomes e o General Eurico Dutra, aquele é o
preferido da pequena burguesia, enquanto o eleitorado popular, atendendo ao comando de
Vargas, sufraga o ex-ministro da Guerra. Em 1945, e mais nitidamente em 1950, com o retorno
de Getúlio Vargas ao poder, a despeito de ter sido o candidato de oposição ao Governo, findara-
se o período das simples reformas políticas, agora substituído pelo das reformas sociais, uma vez
que o povo, nas novas condições, deixara de ser longínquo espectador das lides partidárias" (p.
31).

Certamente, existe uma correlação entre o processo de formação do
estado moderno e contemporâneo na Europa e a periodização da história política do Brasil
proposta por Guerreiro Ramos. Primeiro, o poder político diretamente assentado sobre o poder
socioeconômico (do latifúndio exportador); depois, o surgimento de elementos importantes de
impessoalidade do Estado (em que sobressai a carreira burocrática e o concurso público); por fim,
a irrupção das massas no sistema político, embora de maneira ainda algo amorfa. Quase
esquemática demais, a precisão considerável do arcabouço proposto pelo sociólogo deve-se, em
parte, ao relativo esquematismo da própria história política brasileira nesses aspectos. O que
diferencia, em parte, o percurso brasileiro daquele que nos serviu de referência geral do processo
talvez seja uma certa concomitância entre fases que, originalmente, se teriam sucedido com maior
distância no tempo.

Aqui, a impessoalidade do poder estatal, a ampliação do sufrágio, com a
consequente formação de sistemas partidários de amplitude nacional, a noção, que analisaremos
adiante, de que a participação popular direta nos processos decisórios coletivos é parte
fundamental da democracia, tudo isso começa a se afirmar, com relevância prática, basicamente,

                                                          
22 Nas palavras do autor, a classe média era composta por "pequenos negociantes e industriais, profissionais liberais,
funcionários, militares e assalariados que, por sua qualificação técnica e instrução, não podem ser confundidos com a
massa obreira comum" (p. 24).
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no século XX. A própria ampliação do sufrágio só teve início, entre nós, de uma maneira clara e
regular, a partir de 1945, e só alcançou os analfabetos na década de 1980, quando a democracia
direta já estava, de novo, em pauta, dentro e fora do país. Estamos, portanto, de uma certa
maneira, desenvolvendo ao mesmo tempo todas as potencialidades do chamado Estado de direito
democrático.

O que nos interessa acentuar, neste ponto, é que, antes de finda a
primeira metade do século XX, as estruturas institucionais de representação política começam a
ser efetivamente preenchidas, no Brasil, em consonância com o padrão que já se tornara
dominante no centro do capitalismo, de maneira compatível com uma sociedade industrial
complexa em formação. Dentro desse arcabouço, os mais relevantes atores sociais vêm
encontrando espaço para se organizar politicamente e participar da esfera decisória do estado. O
processo não foi simples – e o regime representativo sofreu, pelo menos, um importante golpe,
em 1964, que o obrigou a retroceder significativamente23. No entanto, nos dois períodos em que
o regime funcionou com maior liberdade, ou seja, de 1945 a 1964 e de 1980 até hoje, os partidos
mostraram-se capazes de cumprir as tarefas básicas dos sistemas partidários contemporâneos, em
particular, o de assimilar as grandes massas ao processo político, com papel de destaque para o
surgimento de partidos de base sindical, como que formalizando e explicitando a participação
eleitoral da classe trabalhadora.

Não se trata de uma tarefa simples. Que ela se tenha podido realizar com
razoável sucesso constitui, portanto, um bom indício do grau de maturidade da sociedade
brasileira para adaptar-se às instituições políticas do capitalismo avançado. Para a compreensão do
processo, é relevante levar em consideração que nem todos os setores da sociedade têm a mesma
facilidade para se organizar e para fazer ouvir seus programas e candidatos. Daí a insistência com
que se tem repetido, no último século e meio, e em distintos países, o que aconteceu, em 1871, na
França, com a “república dos duques”24: a ampliação súbita do direito de sufrágio leva à eleição de
pessoas ligadas a interesses e setores já bem estabelecidos política e socialmente. Os demais
setores precisam de mais tempo e esforço para alcançar o nível de organização necessário para
eleger representantes.

                                                          
23 Para garantir ao novo regime, implantado em 1964, as condições de sedimentar uma nova ordem econômica e
social, foram introduzidas adaptações sucessivas na dinâmica política brasileira: expulsão da esfera pública – e, muitas
vezes, do próprio país – de pessoas que (nos processos eleitorais, nas forças armadas, nos sindicatos ...)
representavam interesses e valores sociais distintos daqueles que então tomaram o poder; restrição do sistema
partidário a apenas dois partidos, nenhum dos quais ligado às bases sociais dos agrupamentos políticos derrotados em
1964 (em particular, os trabalhistas e comunistas); exclusão de uma série de cargos eletivos (presidência da República,
governos estaduais, prefeituras de capitais e de outros municípios, parte do Senado Federal) do processo de
preenchimento por eleição popular direta. Não deixa de ser significativo, no entanto, que a expansão progressiva do
eleitorado não se tenha interrompido.
24 Maurice Duverger, Os Partidos Políticos, Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980, p. 23.
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No Brasil, os dois períodos, citados, de funcionamento relativamente
livre do regime representativo fornecem exemplos do mesmo fenômeno. Em 1945, nas primeiras
eleições brasileiras com alguma pretensão à universalidade do sufrágio, dois partidos, o PSD e a
UDN, obtiveram, em conjunto, a quase totalidade das vagas na Câmara dos Deputados. Caso
análogo viria a suceder, em 1982, com o PDS e o PMDB (aqui, a novidade era menos a expansão
do sufrágio que a retomada do amplo direito de organização partidária). Nessas duas
oportunidades, a existência de dois partidos ligados a interesses e valores distintos dava
consistência ao pleito e relevância a seu resultado, mas a fraqueza dos partidos que se
apresentavam como especificamente ligados às organizações de trabalhadores retirava parte da
capacidade do sistema eleitoral de apresentar as clivagens sociais mais relevantes. Tanto em 1945,
como em 1982, havia um espaço relativamente vazio no quadro partidário, a ser preenchido por
um partido trabalhista. A preexistência desse espaço vazio explica, em parte, a expansão rápida e
contínua do PT, ao longo de cerca de vinte anos, até alcançar a atual posição entre as legendas
eleitoralmente mais fortes (talvez não por acaso, um tempo semelhante ao que o antigo PTB
levou para se tornar um partido com o mesmo peso no tabuleiro eleitoral que seus dois principais
adversários)25.

No mais recente esforço de construção, em ambiente de liberalização
institucional, de um sistema partidário consentâneo com a complexidade do país, inúmeros atores
que se vinham articulando ainda sob o regime ditatorial implantado em 1964 convergiram para a
arena política, antes e depois de superado, em 1980, o bipartidarismo forçado até então em vigor.
É natural, aliás, que a luta para deslocar o regime de 1964 tenha tido como um dos seus principais
objetivos a recuperação dos mecanismos anteriormente vigentes de funcionamento da
representação política. Em alguns aspectos, a abertura foi mais longe que o mero retorno à ordem
constitucional de 1946. São exemplos significativos de avanço em direção a uma sociedade
politicamente mais plural e democrática, a legalização dos partidos comunistas e a extensão do
direito de voto aos analfabetos (embora ainda se mantenha a restrição a sua elegibilidade) e aos
jovens maiores de dezesseis anos.

Ora, a queda das restrições à organização política e partidária das forças
sociais e a ampliação do direito de participação eleitoral, seja pelo aumento do percentual de
brasileiras e brasileiros aptos a votar (em especial, com o fim da restrição ao voto dos
analfabetos), seja pela recuperação dos direitos de cidadania de pessoas e partidos excluídos da
esfera política oficial, seja pela reconquista do direito popular de eleger diretamente governantes e

                                                          
25 O fato de ocuparem posição semelhante no tabuleiro partidário produz, certamente, outros tipos de semelhança
entre o PT atual e o PTB anterior a 1964. Isso não deve levar à desconsideração das diferenças entre eles. É
abundante, por exemplo, a literatura sobre a diferença de origem entre um partido cuja formação foi fortemente
influenciada de dentro do aparelho estatal (o PTB) e um partido que se formou principalmente a partir de
articulações advindas da própria sociedade civil (PT). No artigo “Representação, democracia direta e correlação de
forças”, já citado, procurei explorar outra possível distinção, baseada no fato de que cada partido se formou em um
contexto social distinto (em especial, no tópico 3.2. O conteúdo do conteúdo: o partido trabalhista sob distintas hegemonias).
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legisladores nos níveis municipal, estadual e nacional, foram as mudanças formais decisivas para o
desenvolvimento de um regime de representação política aberto à influência das maiorias e de um
sistema de partidos consistente. Se elas não garantem a participação social efetiva na definição das
políticas públicas, abrem espaço para tal participação, cuja efetividade vai depender da capacidade
de organização e mobilização popular nessa direção. Afinal, o processo de democratização não
depende apenas do quadro institucional mas também da ação dos diversos atores sociais.

Do ponto de vista democrático, é de particular relevância a organização
dos setores sociais que se situam na base da pirâmide econômica e social; caso contrário, apenas
os setores já bem posicionados, aqueles para os quais a capacidade de influir nas decisões estatais
decorre automaticamente da quantidade de recursos de que previamente dispõem, se aproveitarão
efetivamente dos instrumentos de representação política disponíveis para a sociedade. O fato de
que o próprio processo de democratização decorreu, em grande parte, da pressão popular fornece
alguma confiança na capacidade de frações cada vez maiores da população brasileira para usar os
mecanismos de ampliação da cidadania que foram e vêm sendo construídos.

Não parece irrelevante, antes de terminar essa parte do estudo, acentuar
o elemento de participação popular e de controle social presente em um regime de representação
política em que o voto universal e os partidos políticos ocupam posição fundamental.

No estudo, já citado, em que busca destrinçar a história e a estrutura da
representação política moderna e contemporânea, Giovanni Sartori acabou por chegar, no fim da
década de 1950, à conclusão de que, apesar de todas as críticas, é no processo eleitoral que reside
o fator decisivo para que um estado, na atualidade, possa ser considerado representativo. E isso
justamente porque o voto estabelece um vínculo, de características muito específicas, entre
representantes e representados. De acordo com Sartori, é um erro “considerar as eleições como
um ato de nomeação”; na verdade, elas constituem “um poder, e um poder recorrente, de
nomeação. E isto estabelece toda a diferença, porque quem detém o poder de confirmar ou não,
em prazos determinados, um dirigente, mantém um poder contínuo sobre ele” (p. 78). Embora,
tal como afirmaram muitos críticos, a representação política moderna seja, em certo sentido, uma
ficção jurídica, pois o mandato representativo, por definição, não garante a sujeição permanente
do eleito à vontade ou mesmo aos interesses e valores de seus específicos eleitores, a renovação
periódica dos mandatos não deixa de produzir, continuamente, efeitos de vinculação entre eleitos
e eleitores no conjunto do sistema.

Observe-se, por fim, que a organização dos cidadãos em partidos
políticos constitui, em si mesma, uma importantíssima iniciativa de participação política. Não
seria exagero afirmar que a liberdade para articular propostas e pessoas em uma campanha
eleitoral para o preenchimento de cargos de decisão no interior do estado é, no mínimo, tão
relevante quanto o próprio direito de votar. Se é certo que a legislação pode, e a legislação
brasileira o faz, valorizar os partidos como instrumentos de organização política da nação, não é
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menos certo que só o engajamento dos cidadãos no esforço de construção das suas agremiações
partidárias – e, consequentemente, do sistema partidário – pode produzir a participação política
consciente e atuante que uma democracia baseada em partidos exige. A Constituição Federal de
1988 mostrou sua confiança na capacidade da população brasileira para desempenhar tal papel ao
ressaltar claramente a raiz social das agremiações partidárias, localizando na esfera do direito
privado o momento em que o partido político surge como pessoa jurídica26.

Não se pode dizer que as expectativas dos constituintes se tenham
defraudado. Em um processo bastante árduo, que envolveu a dissolução de um sistema
bipartidário com quinze anos de funcionamento, um novo sistema pluripartidário se vem
formando no país e os distintos setores sociais vêm encontrando seus lugares dentro dele. Hoje,
os próprios atores sociais que se organizam por fora dos partidos parecem perceber com mais
clareza suas afinidades e diferenças com os diversos grupos que atuam no interior da esfera de
representação política.  Essa esfera, por sua vez, mantém sua força de atração para todos os
portadores de programas ou propostas para a coletividade, atração baseada, ainda, no fato de que
as demandas sociais nela processadas e transformadas em decisões coletivas podem, mais que
quaisquer outras, sustentar a pretensão de ser manifestações da sociedade como um todo, pois
resultantes de instituições especialmente desenhadas para tal fim.

A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA (OU A IMPORTÂNCIA POLÍTICA DAS “PARTES”)

A constituição do estado representativo contemporâneo, de acordo com
o enquadramento histórico e teórico proposto neste estudo, passa por alguns momentos
fundamentais, entre os quais avultam a separação da instância política das demais instâncias
sociais, a consagração da impessoalidade como regra fundamental de funcionamento da instância
política e a construção de um arcabouço institucional que legitime as decisões públicas em função
da igualdade e da liberdade com que todos participam dos processos decisórios. Assim, por terem
sua origem no todo, e não em alguma das partes, e por respeitarem a igualdade de todos perante a
lei, as obrigações decorrentes do estado de direito democrático não constituiriam uma imposição
externa, a submeter os indivíduos, mas uma manifestação da liberdade humana de se guiar por
regras coletivamente admitidas como justas.

Viu-se também que a construção da ordem jurídica e política moderna –
uma ordem que postula a igualdade perante o estado – é paralela à disseminação, na sociedade,
das relações impessoais de mercado, processo que se torna particularmente importante quando a
impessoalidade atinge, por meio do contrato de trabalho, as relações entre empregadores e

                                                          
26 De acordo com o art. 17, § 2º, da Constituição, o partido político adquire personalidade jurídica “na forma da lei
civil”. Explorei essa questão no artigo “Autonomia de organização partidária: antes e depois da Constituição Federal
de 1988”, em Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira, Brasília: Câmara dos Deputados,
Edições Câmara, 2008, vol. 2.
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empregados. No plano social, no entanto, é mais difícil que a desigual distribuição de recursos
vigente nas relações cotidianas entre pessoas e grupos não seja percebida como um limite à
possibilidade de tratamento formalmente igualitário de todos. Dessa percepção, aliás, decorrem os
instrumentos jurídicos de defesa de setores estruturalmente mais frágeis em determinadas relações
contratuais, como os presentes no direito do trabalho e no direito do consumidor.

O certo é que a evidência da desigualdade de condições de vida e de
acesso a recursos econômicos, além de minar a noção da impessoalidade no plano social, acaba
por atingir a política. A esfera política formalmente igualitária não apenas não parece ser condição
suficiente para fazer surgir uma sociedade materialmente igualitária como a desigualdade social é
percebida como causa do tratamento desigual dos cidadãos pelo próprio estado. Em resumo, a
desigualdade nas condições de vida vincula-se com a percepção, mais ou menos intensa e
disseminada, a depender do lugar e do momento, de que o poder político se guia por parâmetros
desigualitários quando responde às demandas de indivíduos que ostentam distintas posições na
hierarquia social.

As críticas contemporâneas ao estado representativo normalmente
assentam, mesmo quando não o explicitem, ou sequer esteja claro para os críticos, na percepção
de que o modelo institucional que lhe é próprio efetivamente reforça a separação entre a esfera
política e a esfera econômica e social, tal como se propunha, mas o efeito não é o de afastar as
decisões políticas da influência das partes, em nome dos interesses e dos valores do todo, mas o
de dificultar o controle social sobre a tendência do poder político e das instâncias jurídicas para se
curvarem à correlação de forças presente na sociedade, em benefício dos interesses dos grupos
socialmente mais poderosos. Subsidiariamente, a esfera política pode ficar estigmatizada como um
espaço realmente autônomo, mas no sentido negativo de que, nela, cada um se guia apenas pelo
interesse individual de acúmulo de poder, não cumprindo, portanto, nenhuma função social
relevante.

Não há como simplesmente desconsiderar a força de tais críticas. Ainda
quando se considere a desigualdade econômica e social como parte integrante do dinamismo da
sociedade contemporânea27, e se ressalte que o objetivo primordial do estado de direito não é o de
garantir a igualdade material entre os indivíduos, mas o de impedir que a desigualdade nesse plano
afete o tratamento dispensado pelo poder político e pela ordem jurídica aos cidadãos, permanece
forte a necessidade de se refletir sobre as condições institucionais que permitam avançar rumo à
consecução de tal objetivo. Quando a isso se soma a convicção de que cabe ao estado assegurar
condições mínimas de igualdade material entre os cidadãos, torna-se ainda mais forte a
preocupação com o aperfeiçoamento de mecanismos institucionais que assegurem o respeito aos
interesses e valores dos grupos socialmente menos poderosos nos processos decisórios públicos.
                                                          
27 A convicção de que a desigualdade social constitui um elemento dinâmico positivo para a ordem social não
necessariamente elimina a avaliação, aparentemente contrária, de que, a partir de algum limite difícil de precisar, tal
desigualdade se torna pouco compatível com a preservação do estado de direito.
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Manifestações de desconfiança quanto à capacidade da representação
política para produzir um regime formal ou materialmente igualitário não foram raras ao longo de
todo o processo histórico de consolidação do regime representativo. Essa desconfiança, no
entanto, raramente veio a primeiro plano enquanto se desenvolviam lutas tão importantes como
as referentes à expansão do sufrágio e à liberdade de organização partidária. Após consolidado o
regime, a importância da participação política direta da população recebeu cada vez maior atenção
de grupos sociais e de pesquisadores interessados no aprofundamento do regime democrático. A
própria existência de uma mediação entre a manifestação popular (nas eleições) e a decisão
política tomada nos órgãos representativos tornou-se, muitas vezes, suspeita de criar obstáculos
para a implantação de políticas públicas que expressem os interesses e valores do povo (ou das
maiorias). Talvez ainda mais importante, como veremos, seja a noção de que, se não participa
diretamente do processo político, a população não desenvolve as aptidões necessárias à correta
apreciação de seus interesses nas disputas realizadas nessa esfera.

Em qualquer caso, o estímulo à participação popular direta nos
processos decisórios públicos implica em desconcentração da atividade política. Enquanto a
ênfase na representação tende a fazer convergir todos os processos políticos para os
representantes eleitos, a ênfase na participação tende a colocar no mesmo plano a atuação de
todos os cidadãos. A desconcentração, no entanto, pode acontecer por vias distintas. Para facilitar
a reflexão e a exposição, propõe-se, aqui, dividir, em dois grandes grupos, os mecanismos
institucionais concebidos para impedir que a instância política se distancie dos cidadãos e para
favorecer a atuação política qualificada de todos. Em um dos grupos, que será discutido primeiro,
situam-se as propostas de substituição dos mecanismos representativos por decisões
plebiscitárias; no outro grupo, situam-se os mecanismos que valorizam, por assim dizer, a
participação das partes enquanto partes.

As decisões populares diretas em plebiscitos ou referendos não apenas
não se afastam da noção de que as decisões coletivas se legitimam na medida em que constituem
manifestação do todo como, de certa forma, até a reforçam, pois todos são efetivamente
chamados a participar diretamente do processo decisório em condições de igualdade. Trata-se de
um mecanismo institucional explicitamente consagrado em nossa Constituição Federal, seja
quando ela estipula, como regra geral, a possibilidade de que o povo exerça o poder diretamente,
seja na abordagem de situações específicas.

Assim, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinou
que se realizasse plebiscito sobre a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de
governo (parlamentarismo ou presidencialismo) a serem adotados no Brasil; o art. 18, §§ 3º e 4º,
da Constituição, obriga à realização de plebiscitos para que os estados se incorporem, subdividam
ou desmembrem e para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios; e o art.
14 possibilita o recurso a plebiscitos e referendos como mecanismos ordinários de decisões
públicas.
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O significativo crescimento do número de municípios existentes no
Brasil implica, portanto, que tenham sido realizados inúmeros plebiscitos entre nós. No entanto,
o uso desse instrumento, para outros tipos de decisão, foi extremamente raro, mesmo depois que
a Lei nº 9.709, de 1998, veio regulamentar o recurso a consultas populares diretas. Embora tenha
prevalecido a interpretação de que o art. 49, XV, da Constituição Federal, ao incluir na
competência exclusiva do Congresso Nacional os atos destinados a “autorizar referendo e
convocar plebiscito”, eliminou a possibilidade de consulta popular realizada por iniciativa
autônoma da própria população, a Lei foi, em outros aspectos, bastante permissiva. Assim, por
exemplo, contra a opinião dos constitucionalistas que consideram taxativo o dispositivo (art. 60)
que regula, na própria Constituição, as propostas destinadas a modificá-la, a Lei nº 9.709, de 1998,
admite plebiscitos e referendos sobre matéria constitucional.

Mais importante, contudo, é que a Lei legitimou plebiscitos e referendos,
a serem realizados nos planos municipal, distrital e estadual, para resolver questões de
competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, convocados de acordo com as
determinações das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais. Com isso, abriu-se
espaço para a experimentação institucional em nível subnacional, espaço que, no entanto, não tem
merecido destaque. Sequer os municípios em que detêm maioria política os setores que mais
intensamente defendem o recurso a consultas diretas à população têm aproveitado essa brecha
legal para forçar os limites do regime representativo vigente.

Depois de estabelecida a repercussão das discussões sobre democracia
direta nas normas constitucionais e legais vigentes, vale a pena analisar com mais cuidado as
relações existentes entre o exercício do poder popular por meio de representantes e o exercício
direto. Registre-se, em primeiro lugar, que, como já se indicou, a desconcentração do exercício do
poder político que acontece nos plebiscitos e referendos não afasta um dos mais fortes fatores de
legitimação do regime representativo moderno, que é a pretensão de que as normas se imponham
como manifestações da sociedade como um todo; na verdade, é razoável afirmar que os
mecanismos representativos buscam adquirir, por meio de sofisticada engenharia institucional,
uma força persuasória, fundada na expressão da vontade coletiva, que, rigorosamente, só a
manifestação direta de todos os cidadãos pode ambicionar.

Outra semelhança é que as decisões populares diretas não são
necessariamente menos suscetíveis à influência do desnível social de poder que as decisões via
representantes; na verdade, os mecanismos institucionais de representação não deixam de
constituir uma tentativa de proteger as decisões coletivas do tipo de influência que o poder
econômico e social pode exercer em decisões plebiscitárias. O ponto fundamental, aqui, é que o
caráter democrático das decisões políticas não se funda apenas na possibilidade, a todos
reconhecida, de manifestar suas preferências com liberdade e por meio de voto de peso igual, seja
quanto a um assunto específico, seja na escolha de representantes encarregados de participar, pelo
representado, dos mais variados processos decisórios públicos; é preciso, também, que todos se
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encontrem em condições satisfatórias – em termos de informação disponível, de tempo para
refletir, de experiência política etc – para estabelecer sua própria preferência com alguma
consistência. Por isso, tanto nas decisões diretas como na escolha dos representantes é de
fundamental importância a organização popular, principalmente dos grupos mais privados de
recursos, de modo a facilitar a atuação política consciente.

Essas considerações remetem para o outro grupo de iniciativas sociais e
institucionais destinadas a garantir a participação popular direta na política, qual seja, aquele em
que se situam as intervenções das partes enquanto partes, sem pretensão imediata à totalização. O
que se quer aqui é que as instituições políticas abram canais para que os diversos grupos sociais,
especialmente os oriundos dos setores menos dotados de recursos, contribuam para a elaboração
de políticas públicas, apresentando-se ao estado como atores legítimos da discussão política. A
importância dessas iniciativas encontra-se exatamente no fato de que elas aumentam
significativamente a capacidade de atuação política dos cidadãos, que se treinam, na prática, para
construir melhor seus próprios posicionamentos e para articular esforços em prol de suas
demandas e propostas.

De certa maneira, os partidos políticos vieram introduzir na política
representativa algo parecido com o que se espera desses espaços de democracia participativa, pois
o esforço de construção das agremiações partidárias e as iniciativas comuns de seus filiados
acabam por funcionar como mecanismos para que setores específicos da sociedade, trabalhando
por seus especiais interesses, entrem em contato com a dinâmica política global e se qualifiquem
para a atuação política consistente e esclarecida. É certo que, depois que os partidos se
consolidam, com suas máquinas políticas já bem implantadas, eles podem parecer tão distantes do
cidadão comum como a própria máquina estatal, que, em princípio, também não lhe deve ser
estranha. Mas esse é um risco presente em qualquer arranjo institucional. Dele decorre, aliás, uma
importante conseqüência: os defensores de novos formatos políticos, que facilitem a participação,
precisam estar atentos para a possibilidade de perda de dinamismo após a institucionalização de
suas propostas. É que, repita-se, as instituições dependem do que os atores façam delas. Não
bastam desenhos institucionais bem feitos, é preciso efetiva participação popular.

Os mecanismos de controle social são elementos importantes para
impedir que as instituições se fechem ao redor de uma lógica de funcionamento, internamente
construída, descolada da sociedade ou permeável apenas à influência dos setores sociais mais
poderosos. Entre nós, o controle social do funcionamento das instâncias estatais se torna
particularmente importante em função da herança do autoritarismo, que impedia tal controle até
mesmo por parte dos mecanismos representativos “tradicionais”. No período em que a
Constituição de 1988 foi redigida, por exemplo, as instituições nacionais ainda se recuperavam de
vinte anos de funcionamento sob as restrições de um regime autoritário. A máquina estatal surgia
como uma fortaleza distante e opaca para a maior parte da população, produzindo uma grande
demanda reprimida por participação popular e por transparência do estado.
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De outro lado, a Assembleia Nacional Constituinte ocorreu em um país
com uma economia industrial relativamente diversificada, uma sociedade com alta taxa de
urbanização, enfim, um país com condições estruturais que favoreciam o surgimento de um
estado de direito democrático, nos moldes que, a partir dos países capitalistas centrais, se haviam
tornado padrão. Ademais, o esforço de amplos setores da população para se organizar e afastar o
regime autoritário – que já se manifestava, desde a segunda metade da década de 1970, em
campanhas contra a carestia, pela anistia dos cidadãos com direitos cassados e outras, assim como
na proliferação de associações de bairro, de comunidades eclesiásticas de base e outras – fez da
década de 1980 um momento de grande ebulição, tanto na reconstrução das organizações
sindicais como dos partidos políticos, desaguando tudo isso em um processo constituinte que,
além de incorporar mecanismos de transparência pública no texto constitucional afinal produzido,
foi, em si mesmo, uma experiência de grande exposição de um órgão de representação frente à
sociedade.

Um exemplo crucial desse processo de exposição do processo político ao
conhecimento da sociedade e à participação popular encontra-se nas audiências públicas
realizadas na Assembleia Constituinte, em que setores sociais amplos vieram dizer o que queriam
da Constituição e acompanhar de perto sua elaboração28. Essa experiência, como outras ao longo
do processo constituinte, mudaram estruturalmente a forma como a sociedade se relaciona com
um importante setor do estado, estabelecendo um novo parâmetro para a transparência esperada
dos processos decisórios no Legislativo e em outras instâncias estatais. Atualmente, as audiências
públicas sobre questões que afetam as decisões estatais se tornaram comuns – e quase que
obrigatórias, como instrumento de legitimação do poder – nos três Poderes. Assim, por exemplo,
acabam de ser realizadas, no Tribunal Superior Eleitoral, audiências públicas para discutir com a
sociedade, previamente, as instruções que a Corte expedirá para as eleições de 2010.

Inovações tecnológicas vieram favorecer o processo em curso de
exposição da intimidade da administração pública. O processo legislativo, por exemplo, se abriu
ao acompanhamento de cidadãs e cidadãos. Não apenas os debates parlamentares se tornaram
públicos em tempo real, com a implantação da Rádio e da TV Câmara, como as proposições que
registram cada passo do processo legislativo são hoje acessíveis, imediatamente depois de serem
apresentadas, por meio da página da Câmara dos Deputados na internet. Seria simplesmente
impossível que os cidadãos espalhados pelo país pudessem ter acesso imediato a todos os projetos
                                                          
28 Recentemente, a Câmara dos Deputados, com intensa participação da Consultoria Legislativa, publicou uma
importante introdução aos trabalhos realizados em todas as audiências públicas ocorridas na Assembleia Nacional
Constituinte. Ver Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na tribuna, Brasília: Câmara dos
Deputados, Edições Câmara, 2009. A prática de realizar audiências públicas para subsidiar os trabalhos do Congresso
Nacional não mais perdeu a dimensão alcançada na Constituinte; outra publicação da Câmara dos Deputados, o
Anuário Estatístico das Atividades Legislativas, já na quarta edição, cobrindo os anos de 2005 a 2008 (no prelo), ilustra
claramente a situação, ao enumerar as audiências públicas realizadas no período: não é exagero dizer que boa parte do
que o Brasil possui de mais significativo em termos de reflexão teórica e de experiência concreta com o que acontece
no país passa pela Casa e dialoga com o Poder Legislativo.
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de lei, aos pareceres que os avaliam, enfim, a todas as peças ligadas à tramitação de uma
proposição, sem a existência de meios tecnológicos para tanto. A tecnologia, contudo, não teria
tido tal efeito sem que o impulso para a construção de um estado democrático de direito estivesse
presente e ativo na sociedade brasileira29.

A tecnologia da informação tem produzido consequências semelhantes
em vários outros setores da administração pública. Os bancos de dados produzidos pelo estado se
vêm tornando acessíveis, via internet, a uma parcela da população muito maior do que a que seria
possível abranger há relativamente pouco tempo. Em muitos casos, aliás, o próprio fato de haver
mecanismos para disseminar a informação estimula setores da administração pública a criar os
bancos de dados referentes a sua área de atuação.

Na área orçamentária, se tornou de conhecimento relativamente
corrente, como fonte de informações sobre a circulação de recursos dentro do governo, o SIAFI
- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Trata-se de um exemplo
de como a transparência constitui, ao mesmo tempo, um elemento de democratização do estado e
de aumento da eficiência no desempenho de suas tarefas. Afinal, o Sistema  foi criado, de acordo
com o próprio Ministério da Fazenda, para superar “uma série de problemas de natureza
administrativa que dificultavam a adequada gestão dos recursos públicos e a preparação do
orçamento unificado, que passaria a vigorar em 1987”30.

Recentemente, foi promulgada a Lei Complementar nº 131, de 2009, que
introduziu alterações na Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), com
o intuito de tornar mais transparentes as informações nessa área, inclusive no que diz respeito aos
entes subnacionais. Basta a transcrição do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A, situados
exatamente na seção intitulada “da transparência da gestão fiscal”, para que se tenha uma noção
do que a nova Lei busca concretizar:

“Art. 48. ........................................................................................

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também
mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos,
lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

                                                          
29 Paralelamente, o avanço tecnológico permite que certos procedimentos corriqueiros na relação da cidadania com a
administração pública se tornem muito menos pessoais, muito menos dependentes da informação transmitida (ou
negada) por uma repartição ou um funcionário. Parece trivial, mas o simples fato de os cidadãos conseguirem, via
internet, as segundas vias de boletos para pagamento de impostos como o IPVA ou o IPTU, já feitas as contas de
juros e multas nos caso de atraso, pode resultar em aumento significativo da impessoalidade do estado em suas
relações com os contribuintes.
30 www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/index_conheca_siafi.asp
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II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;

III – adoção de sistema integrado de administração
financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido
pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do
parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização,
com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa
física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao
procedimento licitatório realizado;

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda
a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”

É preciso, no entanto, que a sociedade se organize para aproveitar das
informações que lhes são prestadas. Do ponto de vista democrático, é de particular relevância a
organização dos setores sociais que se situam na base da pirâmide econômica e social; caso
contrário, apenas os setores já bem posicionados, aqueles para os quais a capacidade de recolher
informações na máquina estatal e de delas se valer decorre automaticamente da quantidade de
recursos de que dispõem, se aproveitarão efetivamente da transparência pública, fazendo com que
em nada se altere a desigualdade de poder na sociedade.

O estado, de qualquer maneira, pode contribuir para a disseminação do
conhecimento e para a intervenção popular no processo de produção de política públicas,
estimulando e patrocinando iniciativas e espaços dotados desse sentido de cidadania ativa e
ampla. Um exemplo de complementação positiva entre iniciativa social e estímulo estatal se
encontra nas conferências realizadas, em todo o país, sobre as mais diversas questões (da
comunicação, dos direitos humanos, da saúde), formatadas de maneira a que as discussões partam
do nível local, para que as contribuições para o debate venham, tanto quanto possível, de cima
para baixo, até chegar a uma grande conferência nacional sobre o tema em debate.

No mesmo sentido, os mais variados programas de ação estatal vêm
incorporando, formalmente, a participação social em funções de planejamento, monitoramento,
acompanhamento e avaliação de seus resultados por via da institucionalização de órgãos
colegiados deliberativos, representativos da sociedade, de caráter permanente. Proliferam, assim,
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os conselhos como espaços públicos de articulação entre governo e sociedade. Trata-se, no
entanto, de órgãos representativos de natureza distinta da que se espera de um instrumento de
representação política clássico, pois privilegiam a abertura dos programas estatais à participação
dos setores diretamente interessados, sem pretender uma reprodução o mais veraz possível de
todo o universo social. O resultado desejado é o de manter a ação estatal ao alcance do
acompanhamento e do controle da população, favorecendo e favorecendo-se da crescente
densidade organizacional da sociedade civil.

Na esteira da Constituição Federal de 1988, a década de 90 presenciou
uma verdadeira explosão de criação de conselhos em todo o Brasil, que culminou com a
obrigatoriedade da implementação dos conselhos de saúde, conselhos tutelares e de direitos da
criança e do adolescente, os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF), e os conselhos escolares31.

Hoje, poucos programas governamentais de grande envergadura
poderiam legitimar-se sem o recurso a mecanismos de participação da sociedade no planejamento,
execução, acompanhamento, avaliação e posterior fiscalização de sua implementação. Sirva de
exemplo o programa Bolsa Família, que expressamente apresenta o controle social como
instrumento destinado a: compartilhar responsabilidades, a fim de aumentar a eficácia e
efetividade do programa; proporcionar transparência às ações do poder público local; e garantir o
acesso das famílias mais pobres às transferências condicionadas de renda. Nessa linha de
preocupação, a indicação de uma Instância de Controle Social (ICS) para o acompanhamento da
gestão local do Bolsa Família nos municípios e no Distrito Federal, na forma de conselho ou
comitê, foi estabelecida pela Portaria nº 246, de 20 de maio de 2005, como uma das condições
para a adesão desses entes federativos ao programa. As formas de constituição e formalização das
ICS, e a especificação de suas atribuições, foram instituídas pela Instrução Normativa Senarc nº
01, de 20 de maio de 200532.

A verdade, que não deve deixar de ser lembrada antes de terminado este
estudo, é que a participação política dos cidadãos sempre foi identificada como a fonte de energia
que sustenta um regime democrático em funcionamento. Sem que os indivíduos e os grupos que
compõem a sociedade – as “partes” – estejam imbuídos de suas responsabilidades e de sua
dignidade como cidadãos, sem que disponham dos recursos mínimos para se imporem como
iguais na arena pública, não há enquadramento institucional que possa substituí-los, por bem
concebido que seja.

                                                          
31 www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2001/cont/cont0.htm
32 www.mds.gov.br/bolsafamilia/controle_social/o-que-e b
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