
economia diversificada, plurais, nao pooe continuar onncanoo oe pouuca. u quaoro noJe 
é grave: com cento e clnquenta milhões de habitantes, tem de equacionar com 
Inteligência e seriedade seus problemas, em um mundo em vertiginoso processo de 
mudança, se não quiser continuar a reboque, em posição secundária, periférica. Seja 
esta a reflexão de quantos percebem o panorama em todas as suas variáveis, neste ano 
em que se comemora o primeiro centenário do regime , neste quase fim do século XX, 
que é também a aurora de outro milênio. Que a data de 89 confirme no país o desejo de 
uma República - coisa pública, bem de todos, não Estado privatlsta, dlscrimlnador e 
consagrador de privilégios, como tem sido, mas Estado de justiça, liberdade e 
Igualdade. 

Escrevi o texto antes da eleição, no princípio de outubro, pois devia ir ao exterior, de 
11 de outubro a 1 O de novembro. Houve a eleição, reveladora de sentimento 
contestador dos polltlcos dominantes na presidência da República e na chefia dos 
Estados. Do Executivo e do Legislativo em geral, que chegaram ao grau extremo de 
desmoralização, na Incompetência e no comportamento destituído de ética. O resultado, 
mesmo com alguns equívocos, atesta generalizado desejo de mudança. 

Falo em um seminário de cientistas políticos e historiadores. Se graves são as 
responsabilldades do futuro presidente, graves também as dos cientistas sociais, 
notadamente dos dedicados à polltica. Os modelos até aqui seguidos revelam-se 
insatisfatórios. Se o mundo se transforma em ritmo acelerado, cabe aos cientistas 
sociais encontrar novos modelos, que melhor encaminhem os problemas, apontando 
soluções. 

Esta é a tarefa que lhes cabe, meus caros jovens. O trabalho é difícil, exige 
seriedade e sentido criativo- traços quase ausentes nos últimos tempos. Que a reflexão 
sobre o século vivido da República os Inspire para sair de tantos Impasses., de modo 
que a República - coisa pública, não privatlsmo e negociatas, tão notados no presente -
encontre o seu sentido, expresso na própria etimologia da República- coisa pública. 

Do exercício de suas inteligências e propósitos de acerto, caros cientistas sociais, é 
válido esperar quanto nos falta para que se possa de fato consolidar a República 
brasileira, completando o esforço Iniciado há cem anos e precariamente conduzido até 
hoje. 

AUTORITARISMO E DEMOCRACIA NA REPÚBLICA BRASILEIRA 

RESUMO 

Fúbio lV. Reis 

Prof. Depro. Ci~rtcia Polltica FAFICH - UFMO 

O artigo se abre com a critica a duas abordagens recorrentes e contrastantes na 
náll~e ~a realidade politica brasileira: uma que aponta nossa "essencial" caracterfstica 
utontána ou. •patrimonial" e só v? . continuidade; outra que se mostra exageradamente 

sensível à flwdez do processo p~lltico recente do país e não vê senão mudança. A partir 
dai, reavallam-se algumas polemlcas e diagnósticos clássicos, como a questão de 
feudalismo ou capitalismo na formação brasileira e a tese da "democracia coroada" 
relativamente ao período monárquico, cuja estabilidade contrasta com 0 pretorianlsmo e 
a l ns~bllldade do perfodo republicano. Procura-se então esboçar, com base nas tensas 
relaçoes entr~ desenvolvimento capitalista e democracia polftica no pais, um diagnóstico 
adeq~ad~ da ~ns~abilidade polltico-institucional republicana em termos de um •problema 
constitucional nao resolvido. Esse diagnóstico concilia analiticamente os fatores de 
permanência e mudança e torna posslvel a apreciação realfstlca contra certos 
postulados equivocados da maior parte das análises correntes, dos dile~as envolvidos 
em nossa prolongada crise constitucional. 

ABSTRACT 

The artlcle opens with a crítlcism of two recurring and contrasting 
approaches to the analysis of Brazilian political reality: that which 
emphasízes our "essentiat• authoritarian or "patrimonial " character and 
ins.ts.ts upon contlnuity; and that whlch exagerates the lmportance of the 
fiUidtty of the national political process in recent years and focuses on 
constant change. From there, the artic/e seeks to reeva/uate certain 
classical debates and analyses such as those dealing with the issue of 
feudalistic or capitalistic predomlnance in the formation of Brazil and the 
•crowned democracy" hypothesis regarding the Emplre period, the stability 
of V:hlch contrasts with lhe pretorlanísm and lnstabílity of the republlcan 
penod. Based on the tense relationship between capitalist development and 
political democracy in Brazíl, an attempt is made at sketching out an 
adequate diagnosis of republícan po/itical-institutlona/ instability as an 
unreso/ved •constitutíonal problem. • This diagnosis ls an analytical 
conci/iation of the factors of permanency and change and thus, unlike the 
erroneous suppositions of much of current analysis, allows for a realistic 
evaluat/on of lhe dilemas involved in the prolor:~ged Brazilian constitutiona/ 
crisls. 



DUAS PERSPECTIVAS PROBLEMÁTICAS 

Tanto especialistas brasileiros como estrangeiros, especialmente americanos, se 
têm dedicado à questão da Instabilidade po!ftica brasilei ra ao longo deste século e aos 
surtos de autoritarismo político que o marcam. As análises mais em voga contêm 

deficiências importantes. 
Muitas delas têm procurado a chave do processo polflico brasileiro de nossos dias 

numa espécie de essência da "cultura pol(tica" brasileira, a qual nos predisporia ao 
autoritarismo desde o princípio de nossa história e mesmo antes, dadas as origens 
Ibéricas de nossa colonização. A posição equivale não apenas a dizer que somos 
autoritários, mas também, de certa forma, a di .r;r que somos autoritários porque somos, 
porque sempre fomos; nossa "essência' polltica estaria numa tradição patrlmonialista, 
estatista, autoritária. E a recente experiência autoritária correspondente ao regime de 
1964 não representaria senão a retomada de tend ências profundas sempre presentes, 
ainda que ocasionalmente ·como agora, talvez- contrariadas por desvios superficiais.1 

Em contraste marcante com essa perspectiva, que não vê senão continuidade, temos 
outra, Igualmente insatisfatória, que não tende a ver senão· mudanças. Refiro-me ao 
enfoque que tem caracterizado muito da literatura recente sobre os regi mes autoritários 
não apenas do Brasil e da América Latina, mas também da Europa meridional, literatura 
esta cujo traço distintivo é uma espécie de perseguição mfope e resfolegante aos 
eventos: passa-se rapidamente, ao sabor das conjunturas mutáveis, da descrição do 
colapso das democracias para a da dinâmica dos regimes autoritários, em seguida para 
a dos processos de abertura, a da transição a um novo regime democrático, a da 

consol idação (será?) da democracia ... 
Um dos problemas com o primeiro desses dois tipos de intecpretação consiste em 

que, se fizermos variar convenientemente a ampli tude do horizonte temporal , 
dificilmente deixaremos de encontrar corroboração para proposições que apontem a 
'essência"' autoritária • ou democrática ... - na história polltica de qualquer pais. Não se 
trata, naturalmente, de negar relevância à perspectiva histórica, nem tampouco aos 
aspectos de natureza s6cio-psicol6gica que se conformam historicamente em tradições 
de um tipo ou de outro. Mas o desafio reside em apontar a maneira pela qual se 
articulam, no processo de desenvolvimento histórico, estes e outros aspectos, e assim 
eventualmente captar a lógica que preside àquele processo. Se a perspectiva 
"essencialista' mencionada envolve claramente a renúncia a esse objetivo, é 
Igualmente claro que essa renúncia ocorre também no ' conjunturalismo•· da segunda 

ordagem: se ficamos perto demais dos eventos, expomo-nos com iguais chances a 
ncontrar quer "peculiaridades" ou "singularidades', quer semelhanças ou 

'conv rgênclas• entre as diversas instâncias do processo estudado - em qualquer caso 
111 r tender, mu to provavelmente, o que realmente se passa. 

f I Ul.)ALISMO E FORMAÇÃO DO ESTADO 

s oxperlências clássicas de formação do estado-nação moderno e de 
nto pol(tlco posterior, ou seja, as que têm lugar nos pa(ses da Europa 

ocidental. A necessidade de uma postura flexivel e analiticamente sofisticada no exame 
dos processos correspondentes se revela em algo que pode ser descrito como 
envolvendo certa reviravolta no diagnóstico da articulação de tais experiências com a 
experiência do feudalismo que os antecede. Assim, idéias vulgares a respeito tendem a 
estabelecer marcada anUnomia entre o feudalismo e os proce.ssos poHtico-sociais 
próprios da época moderna, numa visão segundo a qual o que ocorre na história pós
renascentista é a pura e simples negação da história medieval • esta distinguida pelo 
caráter regressivo do feudalismo e por fatores de rigidez, autoritarismo e 
obscurantismo, aquela por um dinamismo, em última análise, esclarecido e libertário. 
Ora, numerosos estudos tornaram moeda corrente, recentemente, uma avaliação muito 
mais matizada das ligações entre a experiência feudal e a modernidade. Do ponto de 
vista do contraste entre feudalismo e capitalismo como modos de produção, as nuances 
que cabe reconhecer no processo de transição levam, por exemplo, um Perry Anderson 
a destacar com força o que os traços da estrutura feudal têm de favorável ao 
surgimento do capitalismo - tal como se dá com o peculiar dinamismo da oposição entre 
cidade e campo no feudalismo e a vitalidade dos núcleos urbanos que daí resulta , em 
contraposição ao parasitismo dos centros de consumo e administração que eram as 
cidades da antiguidade. 2 Do ponto de vista mais estritamente polftico, Barrlngton Moere 
é um dos muitos a salientarem a maneira pela qual o contratualismo ·inerente ao 
feudalismo concorre para lançar as bases do controle parlamentar sobre a autoridade 
real e, em consequência, da democracia liberal como tal. Mas o caráter dialetico, se, se 
quiser, do processo global ilustra-se vigorosamente pelo falo, à primeira vista 
desconcertante, de que o absolutismo real , fator decisivo da conformação do estado 
moderno, é ele próprio ligado casualmente ao papel integrador cumprido pelos 
elementos-9" rigidez, quer dinásticos ou de outra natureza, que permelam a rede das 
relações feucai s.3 

Em nosso país, da mesma forma, a questão de um "feudalismo brasileiro" surge, em 
mais de uma versão, a propósito das tentativas de diagnosticar a realidade brasileira 
contemporânea. Retenhamos aqui apenas a versão na qual se contrapõem, a partir do 
debate sobre a natureza feudal ou capitalista já das próprias capitanias hereditárias, 
duas linhas clássicas de interpretação. Uma delas, associada a nomes como Nestor 
Duarte e Olivelra Vianna , ressalta, na formação da sociedade brasileira, a autonomia 
dos núcleos privados perante o estado, particularmente da aristocracia rural 
encastelada em suas fazendas, vendo na descentralização ai assinalada o predomínio 
da "função privada" sobre a "função pol ítica" , do poder privado sobre o poder público. 
Outra, protagonizada sobretudo por Raymundo Faoro, vê no estado brasileiro, com 
base em suas rafzes patrimoniais portuguesas, a fortaleza de um "estamento 
burocrático" permanente, apontando sua independência perante a estrutura social 
ubjacente.4 

l Vej -se Pwy Anderson, Lin ages of the Absulut i.st Stule, Londres, Verso I!ditiort~. 1979, e~pecialmente p. t12. 

•1 H rr.ln~;IOn Moore, lr., Sucia! OrigitL\' of Dictatorsllip um/ Democrucy, Ooston. lkacon l'res~. 1966. Sobre o 
Ih liUtiSnl(l, veja-se Anderson, L ~~reages, op. cit. 

Vej11m·se NeMor. D~arte •. A Ord 111. l).ri~utlu e f . Organi:l!çqu l'ul!"ticu Nuc~mw l, Süo Puuh>, C11mp~nhi~ rd itN~ 
l'h I na I, 19J9; 0 11\·c&ra Voannu, IIISI/lurçoes l'oiltrcas Urasrferras. R1o de Janc&ro.J{\S! Olympio, 195.5; e R•' n• .n 
I oro, 0~ Donos du JJoder, Porto Aleg1e, Ed itora Globo. 19SR. 



Tais "leituras" contrastantes da história brasileira encerram um vrcio fundamental, 
que consiste em erigir artificialmente um ou outro pólo de um processo real marcado 
por tensões e enfrentamentos em caracterlstica •verdadeira• ou •essencial" de nossa 
realidade politica. Aqullo que se pode observar, com efeito, é antes d~ mais nada um 
processo de colonização de um espaço geográfico amplo e quase inteiramen~e vazio. 
Tal processo envolve a construção de uma sociedade tanto quanto a lmplantaçao de um 
estado- e é claro que, sejam quais for·em as tradições que eventualmente lhe sirvam de 
lastro, não se podem conceber, senão ao preço de grandes confusões, a formação e a 
Implantação· do estado como algo à parte da construção da sociedade. Assim, se a 
construção da sociedade passa ela própria, nas condições em que se dá a colonização, 
pela formação de núcleos esparsos de povoamento, isto não pode senão traduzir-se, em 
alguma medida, no aparecimento da focos locais de poder • condicionando, 
consequentemente, o problema da afirmação efetlva de um poder central como tal. Não 
é de admirar, pois, que grande parte de nossa hist611a se caracterize pela falta de. 
correspondência ou de superposição "adequada" entre os aparelhos institucionais do 
estado e a configuração assumida pela "ordem privada" ou pela •sociedade'. E é de 
certa forma natural que, conforme o ponto de vista adotado diante da evidência do 
precário justamente dos dois pólos, alguns destaquem a independência da 
aparelhagem do estado e outros a autonomia dos núcleos privados. Náo há uma 
essência 'prívatísta• ou "estatista• da. realidade polltica braslle ra; antes, o problema de 
construir um estado e assegurar sua capacidade de penetrar a sociedade (ou, do 
ângulo oposto, o problema de conter essa penetração e Impor-lhe limites aceitáveis, 
para não falar de projetos alternativos de construção estatal) é apenas, precisamente, 
um problema, que se resolve historicamente, como em toda parte, através de 

vicissitudes variadas. 

A DEMOCRACIA COROADA E O PRETORIANISMO REPUBLICANO 

Os passos decisivos da edificação do estado, nesse sentido, se cumprem durante o 
pedodo Imperial. Certamente, os esforços dirigidos a fazer valer o poder do estado junto 
à coletividade como um todo, em suas dimensões territorial e social, têm de acomodar
se em compromissos vários com o poder da aristocracia rural. Tais compromissos se 
Ilustram com a criação e a permanência da Guarda Nacional (origem da figura 
do"coronel" local e durante muito tempo sério obstáculo ao desenvolvimento de um 
exército regular e profisslonal) e com a estrutura tributária do governo Imperial, onde, 
por exemplo, não se encontra em nenhum momento a tributação da propriedade da terra 
como tal ; s Mas toda uma série de medidas polticas e administrativas vêm reforçar o 
poder central personificado no monarca, tais como, no nlvel provincial, a nomeação dos 
governadores e dos chefes de policia (dotados de funções judiciárias), bem como a 
Interferência no funcionamento das assembléias provincia.ls; e o mesmo ocorre nas 
Instituições correspondentes no n[vel local ou distrital. É bem claro, por outro lado, o 
êxito obtido na neutralização das erupções separatistas e dos projetos alternativos de 
organização estatal a que correspondlam, com a preservação da unidade da ex-colônia 

S. Veja-~ J<•ú Murilo dt Carvalho, Elil~ a1rd Slolt-Huildü~g Ül Jm~rwl Hro:il. leK de dcoUiorado, UnlvcrJidade de 
Sl.nre~~~J . 1 111 ~ . 

portuguesa. Como avaliar a experiência Imperial na ótica da questão de autoritarismo 
versus. democracia que hoje defrontamos? 

O fato mais marcante a respeito é seguramente a estabilidade Institucional que 
prevalece através das lutas e dificuldades do perlodo. Ela se contrapõe bastante 
vivamente à instabilidade subsequente, em que os dispositivos institucionais que 
buscam enquadrar o processo político se mostram muito mais expostos às vicissltudes 
desse processo. Em função de sua estabilidade institucional. a vida pol!tíca do Império 
tem mesmo sldo idealizada por alguns estudiosos, como se dá com a avaliação feita por 
João Camllo de Oliveira Torres em A Democracia Coroadéê 

Mas o contraste entre a estabilidade institucional do Império e a instabilidade 
republicana é revelador de uma mudança de qualidade na vida polÍtica do país que a 
idealização mencionada tende a omitir . Ao passo que os mecanismos e procedimentos 
institucionais do Brasil monárquico representaram o enquadramento de um jogo político 
eminentemente oligárquico e de participação restrita, o perfodo republicano assiste à 
ncorporação crescente, em fases diversas, de novas categorias e classes socíais à 
ce na política. Com efeito, o processo propriamente de formação ou edificação do estado, 
que culmina durante o Império, pode ser descrito como um processo cujo ponto 
nevrálgico reside num problema de Integração, isto é, basicamente de afirmação do 
desígnio nacionalmente integrador de certos atores políticos contra os desfgnios de 
autonomia de outros. Mas mantém-se como parâmetro constante o fato de que estes 
últimos se assemelham, por sua extração social, aos representantes do estado que se 
consolida, embora os Interesses de outras categorias sociais figurem também como 
Ingredientes na composição de coalizões. 

Diversamente, o problema que assume relevância no perfodo republicano, como 
consequêncla das transformações estruturais cada vez mais profundas vividas peta 
sociedade brasllelra, é o que pode ser descrito como o problema da Igualdade, ou seja, 
da participação social e política de novas categorias sociais produzidas ou mobilizadas 
por tais transformações. Esse problema novo tende a envolver o questionamento da 
forma de organiza.ção social e política resultante do processo prévio de construção do 
estado, bem como o aparecimento de linhas de cllvagem e coalizões Igualmente novas. 
Oaf a ruptura das formas institucionais que anteriormente se haviam revelado aptas a 
canalizar o jogo politlco; daí também, na conceituação formulada por autores como 
Samuel Huntington, a caracterlstica pretoriana que passa a marcar o processo polftico 
brasileiro.7 

Distingue-se o pretorianismo como aquela condição em que, precisamente pela 
deficiência das instituições polfticas enquanto canal capaz de mediar a éontrontação de 
Interesses e de processá-la de maneira organizada, cada núcleo ou foco social de 
Interesses (cada "força social", na expressão de Huntington) atira-se à arena política 
com os recursos de qualquer natureza que tenha à mão. Em tal situação, a peculiaridade 
dos recursos controlados pelos militares - os Instrumentos de coerção flsica • lhes 
assegura 1lmportãncla decisiva. Dal resulta a alternância ou oscilação entre períodos de 
aberto controle autoritário do processo polltico pelos militares e outros em que sua 
participação nesse processo se torna menos ostensiva, cedendo espaço para .o 

' · ~ C.~Uo de Oliveira Torra., A D~mocracio Cúroodo: Ttorio .J•otilico do lmplrio do Brasil Rlo de Janeiro, 
JoM Ol)'mpill, J9.S7. ' 

1, Su!~~tl Huniillatms. J•oliliall Ortkr IH Clumsilll Socidks, Ncw fiavcn, Yalt Uni\<crsily Prua, 1968. 



popullsmo em que a aparelhagem do estado se vê disputada, de maneira Igualmente 
''pretoriana", no varejo de múltiplos interesses mais ou menos cruamente "fisiológicos" . 

Nessa perspectiva, a recente experiência de autoritarismo polltico no pós-64 se 
mostra como desdobramento ou vicissitude da dinâmica pretoriana da vida poHtica 
brasileira Inaugurada com a mobilização de classes e grupos sociais novos, dinâmica 
esta que compreende, na verdade, toda a duração de nossa vida republicana . Uma 
primeira fase do pretorlanlsmo brasileiro pode ser vista como estendendo-se às 
agitações que marca:. o "movimento tenentista", a culminar na Revolução de 30. Este 
movimento corresponde, grosso modo, à mobilização das classes médias, que se 
contrapõem ao caráter estritamente oligárquico do processo político anterior e 
demandam participação. A participação polftica dos militares , como atores privi legiados 
da condição pretoriana em qualquer de suas fases ou formas, adquire nesse momento 
um sentido inequivocamente dinâmico ou progressista. Socialmente vinculados 
sobretudo aos setores médios, concorrem eles de maneira crucial para a ampliação dos 
parâmetros dentro dos quais se desenrola o jogo politico e para a busca de formatos 
institucionais compatíveis com a participação política ampliada. 

Mas as coisas mudam no momento seguinte. As transformações sociais que 
deflagram Inicialmente o pretorianismo, ao se desdobrarem e apro.fundarem, abrem a 
caixa de Pandora da mobilização sócio-polftlca e das demandas de participação • e 
agora é a vez de trabalhadores manuais e setores populares em geral, que se 
expandem e concentram nas cidades em crescimento, baterem à porta de um sistema 
polltico construído à sua revelia . O popullsmo, com a emergência de lideranças e 
mensagens que apelam a insatisfação ideologicamente pouco articulada desses 
setores, é uma das cornsequências Importantes. A atuação polftica dos militares muda 
de sinal; de aríete em favor da mudança polftica e do alargamento da participação, 
passam eles agora (como corresponde em geral, na análise de Huntington, ao caso do 
' pretorianismo de massas") a agir predominantemente como guardiães da ordem 
precariamente lnstitufda. E, compondo-se num quadro de disputas político-ideológicas 
que se ramificam no plano internacional e ganham ar colorações especiais o 
autoritarismo tal como o experimentamos a partir de 1964 surge como reação às 
pressões crescentes de participação popular e às ameaças de transformação radical do 
sistema polftico que parecem resul tar, aos olhos das lideranças militares e demais 
membros do estab/ishment, da dinâmica do populismo. 

CAPITALISMO, DEMOCRACIA E O "PROBLEMA CONSTITUCIONAL~ 

Assim, o problema atual , que se põe em termos de autoritarismo versus democracia 
num momento em que temos a generalização da demanda ao menos latente de 
p rtlcipação e o estado consolidado como sede de poder, não é redutível ou assimilável 
o problema de estado versus sociedade nas feições que assume em momentos 

anteriores. Não se trata mais sobretudo de conter ou restringir um estado que busca 
ahrrnar-se territorial e socialmente. Diversamente, para as categorias de mobilização 
recente o problema é antes o de abrir à sua participação e à adequada consideração de 
seus Interesses um estado que lhes tem sido alheio - e não há como negar que uma 
questão de d strlbuição de poder no plano social geral permeia as dificuldades politicas 
do presente. 

Uma forma sucinta de caracterizar o problema geral que subsiste nas dificuldades 
polfticas da atualidade brasileira é descrevê-lo como um problema constitucional não 
resolvido, no qual se recoloca em nosso caso específico o clássico tema das relações 
entre capitalismo e democracia. A recém-mencionada questão da distribuição social de 
poder remete, naturalmente, à idéia de democracia social. Embora, nas discussões 
sobre as relações entre capitalismo e democracia, o usual seja privilegiar a democracia 
po/ftica (ou "liberal ") e Indagar a respeito de sua possivel incompatibilidade com o 
capitalismo, é bastante claro que a tensão existente entre os dois diz respeito , em última 
análise, aos riscos que a democracia polftica eventualmente acarreta para a 
continuidade das formas de apropriação e distribuição social (ou privada) do poder 
requeridas pelo capitalismo. De outro lado, contudo, é Importante assinalar que o 
próprio problema da distribuição social de poder surge, enquanto problema político, com 
a penetração mais extensa e efetiva do capitalismo e com o efeito corrosivo do conteúdo 
gualitário do princípio do mercado sobre os fatores de desigualdade e rigidez da 
estrutura social tradicional. 

No caso brasileiro, os desequilíbrios e tensões do problema constitucional assumem 
a forma de um descompasso especialmente intenso entre, por um lado, a dinâmica 
expansível e fatalmente Incorporadora da d'emocracia política nas condições próprias da 
cena mundial contemporânea e, por outro, as viscosidades e deficiências no que se 
refere à Incorporação econômica da população que se vê política e eleitoralmente 
mobilizada. Na atualidade, a evidência desse descompasso, cujo lastro decisivo é 
nosso passado escravista, se dá em dois números que têm sido destacados na 
Imprensa: enquanto o eleitorado brasileiro já alcança, no momento, a cifra de 82 milhões 
de pessoas, somente cerca de 7,5 mllh6es de brasileiros acedem, por sua Inserção 
econômica e pelo nível de renda de que dispõem, à condição de· contribuintes do 
imposto de renda. Não admira, assim, que as decisões que emanam do processo 
eleitoral tendam a assumir com frequêncfa , aos olhos do establishment do excludente 
sistema sócio-econômico brasileiro, a feição de inputs "selvagens" e ameaçadores do 
ponto de vista das conveniências do sistema. Em termos do famoso apelido de Bel índia 
que Edmar Bacha cunhou para o Brasil (onde se combinariam uma pequena e próspera 
Bélgica e uma Índia vasta e pobre) , é possível dizer que, enquanto o controle e as 
decisões relativas a todos os demais aspectos da vida. nacional se dão apropriadamente 
na "Bélgica'', as decisões eleitorais, por crucialmente importantes que sejam para a 
"Bélgica" , ocorrem na "Índia" ... 

Esse descompasso e suas consequências, apesar de assumirem proporções mais 
dramáticas na atualidade brasileira, expressam o dilema mais geral que diz resp~i to às 
relações entre a democracia e o capitalismo como tais, com as tensões e contradições 
que caracterizam este último. Como se destaca sobretudo em certa linha de análise de 
Inspiração marxista, tal dilema consistiria em que o compon ente igualitário e plebiscitário 
da democracia política, se é afim, por um lado, ao princípio igualitário do mercado, por 
outro lado se opõe à desigualdade também inerente ao capitalismo • em particular ao 
que se costuma designar como a dependência estrutural da sociedade e do estado 
capitalistas perante os Interesses do capital. Apesar das reservas que tal concepção 
possa suscitar em algumas formulações mais extremadas, um desdobramento da linha 
de análise em questão que seguramente merece acolhida é o que aponta o 
amadurecimento e a expansão do próprio capitalismo como condição da solução 
democrática do problema constitucional que sua afirmação Inicial suscita. Nessa 
perspectiva, a vigência estável da democracia política aparece como resultado de um 



compromisso, ao qual a expenenc1a aos patses ae capitalismo avançado e de maior 
tradição liberal-democrática seria o exemplo por excelência. Em essência, tal 
compromisso envolveria a aceitação, pelos trabalhadores e setores populares 
majoritários, da propriedade privada e da manutenção das decisões de invesUmento nas 
máos dos capitalistas, enquanto estes últimos aceitariam a vigência continuada dos 
mecanismos democráticos e as consequentes pollticas sociais por parte de um estado 
que tenderá inevitavelmente, enquanto democrático, a ser sensfvel àqueles ·setores, 
quando não a ser diretamente controlado por eles. e Mas, da mesma forma que a 
eventual revolução antlcapitallsta bem-sucedida, o compromisso democrático estável 
requer condições antes especiais, razão pela qual tais ' soluções' devem ambas ser 
vistas, ao contrário do que postulam certas abordagens correntes do assunto, como 
excepcionais relativamente à situação - esta sim, "normal' - de oscilação pretoriana 
entre autoritarismo militarista e populismo "fisiológico'. 

OS DILEMAS DO PRESENTE 

Se nos voltamos para o Brasil da atualidade, um grande esforço de realismo parece 
necessário para que se possam enfrentar os muitos mitos que cercam a discussão do 
problema geral da democracia. Cumpre reconhecer, em primeiro lugar, que as 
alternativas colocadas ao cabo da penosa experiência autoritária que se acaba de 
esgotar não Incluem a supressão do capitalismo: ou teremos capitalismo com 
democracia ou capitalismo sem democracia - e a solução do problema da democracia 
brasileira, tudo Indica, passa pela solução dos problemas do capitalismo brasileiro. 
Assim, a grande questão do momento é a da adequada avaliação da forma a ser 
assumida no Brasil por um eventual compromisso democrático capaz de superar, no 
âmbito do capitalismo, o ' pantanal" pretoriano em que nos temos debatido, 

Um primeiro aspecto que se pode destacar diz respeito a certa maneira de entender 
a estabilização da d:emocracla liberal na qual esta é vista tomo dependendo do controle 
do processo político-eleitoral pelos interesses empresariais. Essa concepção se liga com 
equfvocos relativos à noção de 'hegemonia burguesa', entendida como envolvendo a 
assunção direta do poder poliUco pelos capitalistas, o que com frequência se ramifica na 
direção de que o estabelecimento de tal controle exigiria a implantação de um partido 
político burguês capaz de pretender e obter êxito estável na arena eleitoral.9 

Deve-se notar, porém, que a forma tipicamente assumida pelos arranjos 
Institucionais da democracia estável não inclui o êxito eleitoral continuado de partidos 
burgueses, mas sim o de partidos populares - e mesmo de partidos cuja Inspiração 
inicial era, em muitos casos, socialista e revolucionária. Com efetto, o controle político
eleitoral direto tende a ser exercido antes, de acordo com a lógica incorporadora e 
expansfvel da democracia polftlca, pelos trabalhadores e setores populares majoritários, 
e parte decisiva do compromisso democrático mencionado consiste justamente em 

11 , Vtjam-,qe Adam Przeworskl Cap/tuli..J·/11 u11d SociullJemocracy, !I:Q\'& York, Cambridgc Ulllversity Press, 1985; e 
Claus Offe e Volker Ronge, "T~se., S<lbre u llundumentll.ç4o do conce!t<• de 'll~tado Ca[ll t ~ l ~tu' .e sobre. 1 l'esq,uisa. l'ol!tlca de 
Orientação Materialista", em Claus Offe, J'roblemas Estrutur(J u do Estudo Caprtahsta, Rto de hnuro, Tempo 
Brasileiro, 1924. 

9 1 'm cxcmp.1<1 recente de.o;.~a. f.crspectiva se tem conl, Fcrna~do Henrique C..rdo.qo, "O Papel dos l!n1prc~6ria; no Processo de 
Tr.nsiçàr•", V culos, \'. 26, n. , 1.9!13, pp. 9-27, espec1~lmcnte p. 24. 

Incorporar Institucionalmente os efeitos dessa lógica ao processo polftlco em termos em 
que se neutralize sua potencial ameaça anticapltalista. 

Uma das contrapartidas a viabillzarem essa neutralização diz respeito a outro dos 
mitos a serem superados nos debates pollticos do Brasil contemporâneo: a saber, 
aquele segundo o qual seria preciso Instaurar partidos "autênticos', expressão pela qual 
se designam partidos de nllldo conteúdo Ideológico cuja mensagem (por contraste com 
o "amorfismo" que supostamente caracterizaria os partidos brasileiros tradicionais) se 
dirigiria a eleitores de diferentes classes e distrlbuldos com clareza ao longo de um eixo 
esquerda-direita. Ora, o controle político-eleitoral exercido por partidos populares nos 
casos de democracia estável recém-mencionados faz-se acompanhar, ao contrário, 
pela "desradicallzação' de tais partidos, que se transformam em partidos de orientação 
eleitoral cujas mensagens se dirigem pragmaticamente ao conjunto do eleitorado, 
donde a designação de partidos catch-a/1 ou "pega-tudo" que passam a merecer. 10 

Naturalmente, é necessário admitir que a implantação de um sistema partidário 
duradouro requer que os partidos se tornem um foco de identificação dos eleitores e que 
se constituam identidades partidárias estáveis, e esse requisito pode relacionar-se de 
maneira não muito simples com as caracterfsticas mais ou menos aguerridas ou 
combativas que os partldos apresentem em determinados momentos de sua história -
especialmente, talvez, os partidos de cunho popular. Não há razão, contudo, para a 
mltlficação que entre nós ocorre do modelo de "polftica Ideológica" enquanto contraposto 
a um modelo de polftlca realista, eleitoralmente orientada e mesmo marcada em grau 
Importante por elementos de natureza "clientellsta" . E a objeção ao apego simplório ao 
modelo ijealizado de poiWca ideológica se torna tanto mais imperiosa em condições 
como as brasi:eiras, onde a ptópria intensidade das desigualdades sociais acarreta a 
tendência a que o problema da produção de identidades politicamente relevantes 
encontre solução - para a grande maioria de eleitores carentes e deslnformados - em 
termos popu/lstas nos quais lideranças de perfis ideológicos variados e mesmo 
contrastantes podem vir a representar focos atraentes de ídenUficação. 

Há mais, porém - na verdade, outras facetas dos traços já apontados do 
compromisso democrático. Um aspecto decisivo da dependência estrutural da 
sociedade e do estado capitalistas perante o capital no sistema capitalista (a qual se 
preserva, naturalmente, na medida em que os capitalistas mantêm o controle sobre as 
decisões de invesUmento e assim condicionam, quaisquer que sejam os arranjos no 
plano Institucional e especificamente eleitoral, o nfvel geral de atlvldade econômica e 
consequentemente de bem-estar) consiste em que o estado não tem como deixar de ser 
senslvel aos Interesses dos capitalistas e sempre aberto ao contato com eles, seja de 
maneira ostensiva ou Informal e semiclandestina. Por outras palavras: sem que seja 
necessário aderir a uma visão consplratória do jogo políUco que tem lugar ~a vigêncl;:t po 
capitalismo, cumpre reconhecer a fatalidade da articulação corporativa do empresaríado 
com a burocracia estatal. Essa articulação ocorre, sem dúvida (através dos ·anéis 
burocráticos" do diagnóstico de Fernando Henrique Cardoso),11 nas condições próprias 
de regimes autoritários como o que esteve em vigor no Brasil até há pouco, regimes 
estes nos quais se extremam as afinidades capital-estado que o compromisso 

10, Veja-se Otto Kirchheimer, ''The Tr~nsformation of the Westcrn l!uropean Party Systems", em J!l.~eph LaPalombara e 
Myron Wcincr(cds.), J'olitical J>arties tmd Po/irica / Developmell'l, Pnncc.ton, Princcton University Press, ~966. 

li . Fernando Henrique Cardoso, Autoritarismo e Democrurt:uçtio, Rio de Janeiro. Paz e Twa, 1975. cap. VI. 



democrático mitiga ou atenua. Mas ela ocorre também, mesmo nas condições em que a 
democracia se encontra implantada e consolidada, na miríade de formas de contato e 
consulta que a burocracia estatal deve permanentemente manter com os meios 
empresariais. •2 Na verdade, o ponto a destacar é o de que essa articulação corporativa 
do empresariado com o estado (assegurando o pronto e ágil acesso dos empresários 
ao estado em termos que pelo menos tendem à Informalidade e à discrição) é mesmo 
uma condição para a Implantação e a estabilidade do compromisso democrático como tal 
- e o será tanto mais quanto mais se afirme a tendência à sensibilidade da arena 
parlamentar-eleitoral insUtucionallzada aos Interesses populares majoritários, tendênc~a 
esta que é, como vimos, inerente à democracia pol ltíca. E dificilmente se poderia 
pretender contar com a aqu ~escência empresarial ao compromisso democrático se este 
fosse entendido como devendo incluir o empenho de neutralizar de vez a operação de 
tais mecanismos corporativos, pois isso representaria, em boa medida, a tentativa de 
neutrall:zar a lógica mesma do capitalismo, e redundaria na reabertura do próprio 

problema constitucional. 
Assim, não admira que a evolução dos pa!ses capitali stas de maior tradição liberal-

democrática tenha engendrado e dado força à estrutura que a literatura recente de 
Ciência Polftica se acostumou a designar como "neocorporaUva", 011de o estado se 
reúne com associações patronais e sindicatos de trabalhadores para constituir uma 
arena extra-parlamentar crescentemente importante de deliberação sobre cruciais 
questões de política econômico-social. Naturalmente, o envolvimento dos interesses 
trabalhistas e suas lideranças nos mecanismos da entendimento corporativo com o 
estado não representa, mesmo do ponto de vi sta empresarial, senão o desaguadouro 
natural do processo de estruturação (ou reestruturação) corporativa da democracia. Por 
outro lado, do ponto de vísta dos próprios trabalhadores esse envolvimento 
representará, se exclufda a opção revolucionária; uma óbvia forma complementar de 
procurar assegurar a atenuação do viés correspondente à inevitável abertura burocrática 
e informal do estado aos capitalistas - e assim de garantir maior autonomia do estado 

perante estes últimos e maior democracia. 
Falamos anteriormente , ao examinarmos em perspectiva histórica a questão geral da 

construção do estado, dos aspectos correspondentes à penetração territorial e social do 
estado e à anrmação deste como foco real de decisões em todo o âmbito da coletividade 
nacional. As ponderações de agora a respeito do corporativismo permitem retomar o 
pr,oblema da construção (ou reconstrução) do estado sob o ponto de vista de sua 
expansão funcional - um cavalo de batalha dos debates brasileiros correntes que, 
justamente em suas conexões com o tema do corporativismo, tem dado margem a 
surpreendente convergência. Com efeito, todos concordam em condenar o 
corporativismo e em denunciar a presença do estado (embora o "furor antiestado" que 
assim se revela mostre também certa esquizor·renia, na qual a denúncia se combina, 
nos diversos setores de opinião, com a busca de instrumentalização do estado na 

11. Uma pre>rusa descri,ão da.~ f(lrnHlS as~umi~a~ rei• li~~ção entre ~ empresuíuclo e o e.~tado no~ pa l~s c-apittlistu 
&\'ançad~ pode ~r encontrada em Chatles Llmlblom, l'olitica e Mercados .. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 

promoção de interesses especfHcos) . 13 E aí reside outro ponto importante a 
desmascarar da mitologia corrente. 

Tomem-se os dois senUdos, ambos negativos, que a expressão "corporatiVismo" 
oxibe no vocabulário brasilei ro : por um lado, associado como se acha, entre nós, com 
os traços ditatoriais do Estado Novo e com o fascismo, "corporativismo" significa 
controle autor itário por parte do estado; por outro lado, a expressão se refere também à 
défesa egoísta de interesses estreitos , particularmente de categorias ocupacionais. É 
bastante claro que a correção das distorções correspondentes a cada um desses 
sentidos terá de ser buscada precisamente na redefinição e na melhor articulação, de 
certa maneira , dos a.spectos que cada um deles destaca. Note-se como os dois 
sentidos da palavra ajustam-se estritamente a duas formas de comprometimento do 
deal do estado democrático e eficiente que se assinalaram anteriormente em conexão 
com as oscilações de nosso pretorlanlsmo, ou seja, a do estado autoritário e a da busca 
de apropriação privada e "'fisiológica'' do estado por interesses particulares múltiplos no 
populísmo, Ora, assegurar o estado democrático e eficiente envolveria justamente 

ncontrar o ponto de equillbrio entre esses extremos, de sorte que o estado venha a ser 
sensível aos vários focos de interesses existentes na sociedade sem se deixar 
aprisionar por qualquer deles. Nessa ótica , a articulação corporativa (ou 
"neocorporativaH, se se preferir'} dos interesses com o estado (em especial •Os interesses 
funcionais ou ocupacionais, dada sua importância singular) não tem porque ser vista 
como obstáculo, em si mesma, à democracia. Ao contrário, tal articulação se revela um 
componente indispensável da necessária articulação geral do estado com a sociedade 
num "pacto social' efettvo ou no compromisso democrático como tal - e, se ·realizada de 
m neira adequada, contribuirá para impedir tanto a excessiva autonomia do estado (em 
que a aparelhagem estatal se tornasse por si mesma um agente despótico ou ditatorial) 
como sua imprópria subordinação unilateral a determinados interesses (em que ela 
Londe sse a identificar-se, em particular, com o célebre "comitê executivo da burguesfa"). 

ar outras palavras; o corporativismo, bem entendido, é parte da prória democracia; ao 
Invés de sua denúncia rombuda, portanto , cumpre enfrentar lucidamente a tarefa de 
construir, como senso de equilibrio e medida , nosso necessár io corporativismo , o que 
Quivale a reconstruir nosso complexo e viciado aparelho estatal. 

1 ' I umas tias con~qu~ ncia.~ n~gutlvlts do ' furN anli e~l ado' para ~ pólltica social bra., ileir• ~11 Up!'ntud!IS' por Raphacl de 
lhft •l• M~~:a l hlles em 'Ubst{o ulo~ à ~loderniza~ãll do C:Slallc>'j' p~lt~ tra prrofc rlda em de:tcmbro de 1 9~7 no Instituto 
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