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APRESENTAÇÃO
Como o leitor já deve ter notado, nossa revista está com um 
visual diferente. Nova capa, novo padrão gráfi co interno, 
porém não tão novos a ponto de desconstruir seu antigo 
aspecto. Ainda que outras alterações estejam por vir, a idéia é 
manter um equilíbrio entre continuidade e mudança.

Este número discute, com base em diferentes assuntos, o 
problema do conteúdo social da política. Os dois primeiros 
artigos da Primeira Parte dão o tom mais teórico de um assun-
to um tanto esquecido pelas Ciências Sociais: as classes. Brasílio 
Sallum Jr. resgata essa perspectiva para indicar como uma teo-
ria das classes sociais poderia ser proveitosa na compreensão 
contemporânea do confl ito político. O artigo de Jessé Souza, 
através de uma reelaboração da teoria social, mostra como o 
debate sobre raça e desigualdade no Brasil acabou relegando 
a segundo plano, e com prejuízo para a própria compreensão 
daquele fl agelo nacional, o problema das classes sociais.

Três artigos complementam a Primeira Parte. José Álva-
ro Moisés analisa as contribuições recentes, na teoria políti-
ca e na pesquisa empírica, ao tema da confi ança social para 
entender a solidez/fragilidade das instituições democráticas, 
além de sugerir desdobramentos nessa linha. Cláudio Gon-
çalves Couto revisa criticamente o problema das relações 
entre Constituição, Governo e Políticas Públicas nas teorias 
constitucionais contemporâneas. E Marcelo Araújo e Oscar 
Adolfo Sanchez discutem os chamados “controles internos” 
da Administração Pública a partir da Teoria da Agência. 

Na Segunda Parte, damos início a uma série de arti-
gos sobre a crise do governo Lula e do principal partido 
da esquerda brasileira. Aqui, recebemos as contribuições de 
Reginaldo Moraes e Ruy Fausto. Esperamos novos reforços 
nos próximos números.                        

O EDITOR



Editor 
Cícero Araújo

Conselho Editorial 
Adrián Gurza Lavalle
Álvaro de Vita
Amélia Cohn
Brasílio Sallum Jr.
Cícero Araújo
Eduardo Kugelmas
Gabriel Cohn
Gildo Marçal Brandão
Leôncio Martins Rodrigues Netto
Marco Aurélio Garcia
Maria Victoria de Mesquita Benevides
Miguel Chaia
Paulo Eduardo Elias
Sebastião Velasco e Cruz
Tullo Vigevani

Projeto gráfi co e capa
Carolina Lefèvre

Secretaria e assinaturas
Claudinéia Rodrigues
Fone: 3871.2966 – r. 23
e-mail: luanova@cedec.org.br

Comentários aos artigos? Fale com o Editor.
e-mail: cicero@cedec.org.br

O Cedec é um centro de pesquisa e refl exão na área de Ciências 
Humanas. É uma sociedade civil, sem fi ns lucrativos, que reúne 
intelectuais de diferentes posições teóricas e político-partidárias.

Diretoria
Paulo Eduardo Elias – Diretor Presidente
Tullo Vigevani – Diretor Vice-Presidente
Maria Inês Barreto – Diretor Secretário
Aylene Bousquat – Diretor Financeiro

Conselho deliberativo do Cedec
Amélia Cohn, Aylene Bousquat, Brasílio Sallum Jr., Cícero Araújo, 
Eduardo Kugelmas, Gabriel Cohn, Leôncio Martins Rodrigues Netto, 
Maria Inês Barreto, Maria Victoria de Mesquita Benevides, Miguel Chaia, 
Paulo Eduardo Elias, Sebastião Velasco e Cruz, Tullo Vigevani



RETORNO ÀS CLASSES SOCIAIS?

SUMÁRIO

PARTE I

CLASSES, CULTURA E AÇÃO COLETIVA 
Brasílio Sallum Jr.

RAÇA OU CLASSE? SOBRE A DESIGUALDADE BRASILEIRA
Jessé Souza

CIDADANIA, CONFIANÇA E INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS
José Álvaro Moisés

CONSTITUIÇÃO, COMPETIÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Cláudio Gonçalves Couto

A CORRUPÇÃO E OS CONTROLES INTERNOS DO ESTADO
Marcelo Araújo 
Oscar Adolfo Sanchez

PARTE II

NOTA DO EDITOR

NOTAS SOBRE O IMBRÓGLIO DO GOVERNO LULA, 2005
Reginaldo Moraes

PARA ALÉM DA GANGRENA
Ruy Fausto

RESUMOS / ABSTRACTS

11

43

71

137

179

203

95

233

177





PARTE I



Brasílio Sallum Jr.

Lua Nova, São Paulo, 65: 11-42, 2005

11

Classe e ação coletiva: um vínculo problemático
Nos últimos decênios observa-se na teoria social um declí-
nio acentuado e constante da concepção teórica de origem 
marxista, que vincula classe e política. Na literatura acadê-
mica predominam as teses de que as formas contemporâ-
neas de protesto coletivo não são explicáveis pela dinâmica 
da luta de classes e de que, na sociedade atual, o proletaria-
do perdeu importância como ator coletivo e, mais ainda, 
como sujeito histórico. 

É muito difícil datar processos como este, especialmente 
porque a dinâmica intelectual é bastante diferenciada entre 
os países. Ainda assim, creio que a década de 1970 pode ser 
apontada como o momento em que o processo de declínio 
teve seu impulso básico, embora antes disso o paradigma 
teórico marxista tivesse sido objeto freqüente de contestação 
intelectual. O campo teórico marxista – fraturado naquele 
momento pelo movimento estruturalista – não conseguiu 
enfrentar com sucesso o conjunto de problemas político-

CLASSES, CULTURA E AÇÃO COLETIVA*
Brasílio Sallum Jr.

* Este artigo é uma versão alterada de conferência de igual título realizada como 
parte das provas do concurso para Professor Titular em Sociologia Política da 
Universidade de São Paulo, no mês de março de 2004.
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intelectuais a que foi submetido. Tal conjunto de problemas 
era, de fato, muito grande e envolvia tanto questões remanes-
centes do passado próximo quanto novas. A redução do peso 
relativo do operariado industrial entre os assalariados, a parti-
cipação crescente de não-proprietários na direção das corpo-
rações capitalistas e o crescimento das ocupações intermediá-
rias entre os trabalhadores manuais e o empresariado eram 
alguns dos fenômenos que pareciam decorrer do desenvolvi-
mento capitalista e contrariar as previsões dos marxistas. 

Além de fazer frente aos desafi os formulados com base 
nos fenômenos referidos, os intelectuais que se inspiravam 
na tradição marxista tiveram que lidar com uma questão 
ainda mais perturbadora: nenhum dos principais movimen-
tos de protesto que marcaram a vida política do período – as 
revoltas estudantis de 1968, os movimentos antinucleares, 
os movimentos feministas, os contrários à guerra, os defen-
sores dos direitos civis nos EUA e da preservação ambiental 
na Europa Ocidental – vinculava-se ao proletariado. 

A literatura inspirada no marxismo (como, por exemplo, 
os trabalhos de Harry Braverman e Maurice Zeitlin) conse-
guiu enfrentar muito bem algumas daquelas questões mos-
trando, de forma convincente, que fenômenos tais como a 
redução do peso relativo dos operários entre os assalariados e 
a participação crescente de não-proprietários na direção das 
corporações não desmentiam o paradigma marxista. 

Entretanto, a literatura mencionada não teve o mesmo 
sucesso em relação aos problemas suscitados pela expansão 
das “camadas intermediárias” e pela onda de protesto social 
não vinculada à classe operária. A teoria social marxista foi 
mal sucedida, especialmente, em lidar com o impacto des-
ses fenômenos sobre a conexão esperada entre classe e polí-
tica. Uma das questões a enfrentar aqui, a menor delas, era 
a de “ajustar” a emergência das “camadas intermediárias” à 
proposição, usual na tradição marxista, de que a estrutura 
social tenderia a simplifi car-se com o desenvolvimento capi-
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talista. A outra questão, mais importante, era incorporar o 
novo fenômeno ao quadro de referência político da teoria, 
quadro polarizado pela burguesia e pelo proletariado e que 
atribuía a esse último o papel de direção na luta pelo socia-
lismo, o papel de sujeito histórico. 

Não pretendo aqui examinar as diversas respostas dadas 
pelos marxistas às duas questões. Basta analisar o modo como 
um deles, Nicos Poulantzas, tentou respondê-las em Classes 
Sociais no Capitalismo de Hoje (Poulantzas, 1975). A escolha do 
Autor não é arbitrária: na época talvez ele fosse o teórico social 
de maior impacto no campo marxista. Em primeiro lugar, ele 
procura superar a “questão da consciência” como elo entre a 
classe em si e a luta de classes. De um lado, sustenta que as clas-
ses apenas existem em luta e, de outro, que elas resultam da 
operação não só das estruturas econômicas, mas também das 
estruturas política e ideológica. Isso constitui um avanço notá-
vel em relação à tradição, pois faz das superestruturas compo-
nentes essenciais da caracterização das classes. No entanto, ao 
afi rmar que as classes só existem “em luta” quer dizer apenas 
que elas fazem parte de relações contraditórias e antagônicas 
nos planos econômico, político e ideológico, ainda que este-
jam completamente desorganizadas. Portanto, ao invés de 
enfrentar a questão da relação entre classe e ação coletiva, ele 
simplesmente a contorna suprimindo um dos termos em favor 
do outro, as classes em favor das práticas de classe. 

Em segundo lugar, Poulantzas se opõe àqueles que 
negam o caráter de classe às camadas intermediárias de 
assalariados, seja porque se prendem a uma imagem dualis-
ta da sociedade que, segundo ele, se atribui erroneamente 
ao marxismo, seja porque ao se distribuírem tais camadas 
entre a burguesia e o proletariado, estas classes tornam-se 
mais complexas, heterogêneas e de unidade precária, ate-
nuando as possibilidades de luta de classes (p. 212). Em 
terceiro lugar, denomina nova pequena burguesia, a clas-
se dos assalariados que, alternativa ou cumulativamente, 
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realizam trabalho improdutivo, desempenham trabalho de 
supervisão e/ou desenvolvem trabalho mental. Embora tal 
caracterização tenha sido muito questionada por teóricos mar-
xistas, o que importa é que por seu intermédio Poulantzas 
reconhece que o capitalismo, a par de reduzir o peso da 
pequena burguesia tradicional, acaba por produzir uma 
nova classe além da burguesia e do proletariado, reduzido 
por ele aos assalariados da indústria que produzem bens 
materiais, executam ordens e efetuam trabalho manual.

Esta inovação na concepção marxista da estrutura de 
classes do capitalismo não serve, porém, como alavanca 
para que nosso Autor tire conseqüências inovadoras para 
a política da esquerda. É que embora a pequena burguesia 
tradicional e a nova pequena burguesia tenham bases eco-
nômicas distintas – de um lado, a pequena propriedade e a 
pequena produção e, de outro, o assalariamento não-prole-
tário – suas afi nidades ideológicas fazem delas subconjuntos 
da uma mesma classe, a pequena burguesia. Por essa via, o 
desenvolvimento do capitalismo gera uma nova classe, mas 
com características ideológicas que anulam suas possibilida-
des de ação política inovadora em relação às práticas bur-
guesa e proletária. O novo se reduz ao antigo. Esta opera-
ção intelectual não deixa, porém, de ter conseqüências. Ao 
reconhecer a emergência de uma nova pequena burguesia, 
Poulantzas acaba produzindo alguma novidade teórica e 
política em relação ao marxismo: ao contrário do que suge-
ria Marx, a pequena burguesia, para ele, deixa de ser um 
fenômeno transitório e torna-se um fenômeno permanente 
do capitalismo, com seu individualismo, seu reformismo e 
sua crença na superior neutralidade do Estado1. No entan-

1. Esta reunião da nova e velha pequena burguesia numa só classe foi duramente 
criticada no campo marxista – por Wright (1979) entre outros – em função da 
grande diversidade político-ideológica existente entre elas. Além de diferentes 
economicamente, os críticos sublinharam as diferenças entre os individualismos, 
as perspectivas em relação ao Estado etc., que caracterizavam cada uma delas.
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to, embora passe a ser concebida como perene, para o nos-
so Autor, ela mantém a mesma incapacidade de fazer his-
tória que a pequena burguesia tradicional, oscilando entre 
os dois pólos que defi nem a conservação e a revolução no 
capitalismo, a burguesia e o proletariado. 

Embora Poulantzas não se refi ra nas quase 400 páginas 
do livro aos movimentos de protesto que então fervilhavam 
no Ocidente (o que por si só é extraordinário), se pode supor 
que ele os identifi caria como práticas pequeno-burguesas ou 
de algum segmento da pequena burguesia. Ainda assim, sua 
fi delidade ao marxismo, ainda que na versão “estruturalista”, 
o obrigaria a reduzir o caráter eventualmente singular e ino-
vador que pudessem ter aqueles movimentos sociais. 

De fato, os problemas apontados na análise de Poulantzas 
sugerem que a pouca atenção, que os principais teóricos 
marxistas deram aos referidos movimentos de protesto, 
não era mera idiossincrasia do autor. A desatenção indicava 
haver, dentro da tradição marxista, uma difi culdade técni-
co-política para tratar do assunto: a projeção política das 
“camadas intermediárias” abalava, implicitamente, um dos 
seus pilares básicos, a atribuição ao proletariado da missão 
revolucionária de superar o capitalismo. De fato, embo-
ra naqueles anos os intelectuais marxistas apresentassem 
outras “soluções” para o “problema” das camadas interme-
diárias – Mallet (1963), por exemplo, entendera que elas 
constituíam uma “nova classe operária” e Wright (1979) as 
identifi cou como sendo apenas categorias sociais com “posi-
ções contraditórias de classe” – nenhum atribuiu a elas um 
status político muito relevante. Pelo contrário, o modo de 
interpretar sociologicamente as camadas intermediárias 
sempre foi condicionado à preservação do status político 
atribuído ao proletariado como portador privilegiado da 
revolução socialista.

É bem possível que mais do que as difi culdades de 
adaptar-se, em geral, às complexidades do desenvolvimento 
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do capitalismo, foram a incapacidade do marxismo ajustar 
a elas a sua teoria das classes e da revolução o elemento cru-
cial para que ele deixasse de desfrutar “de muita respeitabi-
lidade nas ciências sociais” (Offe, 1985a, p. 149).

Fora dos limites da tradição marxista surgiram, do fi nal 
da década de 1970 até meados dos anos 80, várias interpre-
tações dos movimentos de protesto que também estudaram 
seus possíveis vínculos com as classes sociais. 

Uma delas, elaborada por Alvin Gouldner (1979), reto-
ma a linhagem inaugurada por Bakhunin no fi nal do século 
XIX, identifi cando naqueles movimentos sociais a expres-
são dos interesses de uma Nova Classe, a dos intelectuais e 
da inteligentzia técnica, que surgia em quase todo o mundo 
e se chocava com os grupos que controlavam a economia e 
a política2. Os movimentos contra o establishment acadêmi-
co, pela paz, pelos direitos civis, pelos direitos da mulher 
ou por proteção ambiental, são entendidos por Gouldner 
como formas de ampliar o acesso a empregos e melhores 
condições de trabalho para os profi ssionais de classe média 
e/ou para racionalizar o exercício do poder restringindo o 
arbítrio das corporações e do Estado. 

A Nova Classe, tal como a entendia Gouldner, não cres-
cia apenas no mundo capitalista ocidental de então, mas 
também nas sociedades do Leste dirigidas pelo Estado. Ela se 
expandia nos dois tipos de sociedades, disputando o poder 

2. Em torno de 1870, Michail Bakhunin – em oposição ao desenho positivo da 
nova sociedade socialista projetado pelos marxistas – assinalava que: “Será ... um 
governo muito complexo, que não se contentará em governar e administrar as 
massas politicamente, como todos os governos o fazem hoje, mas que também as 
administrará economicamente ... .Tudo isso exigirá um conhecimento imenso ... 
Será o reino da inteligência científi ca, o mais aristocrático, despótico, arrogante 
e desdenhoso de todos os regimes. Haverá uma nova classe, uma nova hierarquia 
de verdadeiros e pretensos cientistas e sábios, e o mundo se dividirá em uma 
minoria que dominará em nome do conhecimento e numa enorme maioria 
ignorante.” apud Ivan Szelenyi e Bill Martin (1988), onde se encontrará uma 
excelente síntese das várias tentativas de se teorizar sobre a Nova Classe desde os 
anarquistas até Alvin Gouldner.
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com os capitalistas privados, proprietários de capital monetá-
rio, e com os antigos burocratas partidários do Estado socia-
lista, graças ao seu conhecimento e educação, ao seu capital 
cultural, em suma. De outra parte, como a classe trabalhado-
ra, também a Nova Classe ganha a vida mediante o sistema 
salarial, mas à diferença daquela ela pretenderia controlar 
o conteúdo do seu trabalho e as condições em que ele ocor-
re, encarnando o sonho de autogestão do trabalho a se reali-
zar no futuro. O que caracteriza a Nova Classe, do ponto de 
vista econômico, é ser portadora do capital cultural, embo-
ra as outras classes também o possuam em alguma medida. 
Entretanto, o capital cultural que ela possui é não apenas 
quantitativamente maior, mas também difere do ponto de 
vista qualitativo. De fato, para Gouldner, a Nova Classe cons-
titui também uma comunidade lingüística moldada pelo 
que denomina a Cultura do Discurso Crítico. As regras desta 
cultura, elaboradas ao longo da história, tornariam chave a 
necessidade de justifi car as assertivas dos participantes dessa 
comunidade. Sua validade não dependeria do apelo a autori-
dades, mas, ao invés, do consenso voluntário entre os falantes, 
obtido por meio da argumentação. Assim, do mesmo modo 
que as demais classes, para Gouldner, a Nova Classe teria 
interesses materiais comuns, valorizar o seu capital cultural, e 
uma ideologia própria, a Cultura do Discurso Crítico.

Como se percebe, a argumentação e a linguagem 
seguem a tradição – as classes lutam umas contra as outras 
em busca da efetivação dos seus interesses materiais e pers-
pectivas ideológicas – mas a perspectiva de Gouldner rompe 
com o paradigma marxista, apostando numa Nova Classe, a 
classe dos profi ssionais e de intelectuais, como sujeito his-
tórico muito mais provável que o proletariado. Como argu-
menta ao fi nal do livro: “O Manifesto Comunista afi rmava 
que a história de todas as sociedades que existiram até ago-
ra era a história da luta de classes: homens livres e escravos, 
patrícios e plebeus, senhores e servos, mestres artesãos e 
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ofi ciais e, depois, burguesia e proletariado. Mas nesta série 
havia uma regularidade não explícita: os escravos romanos 
não sucederam aos senhores, os plebeus não venceram os 
patrícios, os servos não derrotaram a nobreza feudal, os ofi -
ciais não triunfaram sobre os mestres. A classe mais baixa 
nunca chegou ao poder. Tampouco parece provável que 
isso venha a ocorrer agora.” (p.123.)

Outra interpretação do fenômeno em pauta foi formu-
lada pelos teóricos, em geral europeus, dos Novos Movi-
mentos Sociais – Alberto Melucci (1980, 1985) e Claus Offe 
(1985a, 1985b) entre outros. Estes analistas os associaram 
às mudanças estruturais ocorridas no capitalismo contem-
porâneo, que estaria passando para uma fase pós-industrial, 
de informação (Melucci) ou de serviços (Offe). Eles não 
deixaram de reconhecer que os participantes dos novos 
movimentos sociais vinculam-se a segmentos da nova classe 
média, principalmente, e a setores “periféricos” e “não-mer-
cantilizados” da população, como donas de casa, estudantes 
e aposentados. No entanto, eles acentuaram que, embora 
havendo um vínculo estrutural de classe dos agentes, as 
demandas dos novos movimentos sociais não tinham qual-
quer especifi cidade de classe, eram dispersas e universalistas 
ou, então, específi cas de coletivos distintos das classes. Em 
suma: “a política de nova classe média é tipicamente uma 
política de uma classe, mas, em contraste com as políticas 
usuais do operariado e da velha classe média, não é uma 
política em favor de uma classe.” (Offe, 1985b, p. 833.)

Com efeito, os movimentos antigos – particularmente o 
movimento operário – se mobilizavam como grupos sócio-
econômicos, por meio de organizações formais e grupos de 
pressão política, para atingir interesses específi cos (o cresci-
mento econômico, uma participação maior na distribuição 
do produto social ou segurança para o status já adquirido), 
ao passo que os novos, com organizações mais informais e 
igualitárias, tentariam atingir objetivos que atravessam as 
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linhas de classe como gênero, raça, paz, ecologia e autono-
mia local. Em lugar do individualismo e do progresso mate-
rial, os novos movimentos valorizariam a autonomia pes-
soal, o reconhecimento e a autodeterminação. 

Qual o signifi cado global, então, dos novos movimentos 
sociais? Foram vistos como uma resposta defensiva em rela-
ção à expansão da máquina estatal e da economia capitalista 
para além da produção, em direção ao controle do consu-
mo, dos serviços e das relações sociais em geral, invadindo 
as áreas de informação, de formação simbólica e as relações 
interpessoais. Os novos movimentos se rebelariam contra os 
efeitos colaterais negativos da mencionada expansão, cujas 
formas técnico-racionais de dominação e controle passaram 
a atingir todas as esferas da vida social e todos os membros 
da sociedade, perdendo – ao mesmo tempo – o Estado e o 
sistema econômico toda a capacidade de aprendizagem, de 
limitarem e corrigirem a si próprios. 

A teoria da guinada cultural (cultural shift) de Ronald 
Inglehart (1977, 1980) apresenta outra perspectiva de expli-
cação dos movimentos de protesto, mais distante ainda do 
marxismo, embora ele não deixe de reconhecer que Marx 
captou uma dimensão relevante da realidade inerente às 
fases iniciais do capitalismo industrial. No entanto, o pró-
prio desenvolvimento capitalista teria produzido uma quan-
tidade tão grande de riquezas diminuindo a importância dos 
confl itos econômicos, que Marx considerava centrais para 
a vida política. Da perspectiva de Inglehart, a abundância 
teria reduzido a utilidade marginal do determinismo eco-
nômico. Quer dizer, sob condições de escassez econômica, 
os fatores desse tipo têm um papel decisivo; mas quando a 
escassez diminui, outros fatores – pós-materialistas – tendem 
a moldar a sociedade em grau crescente. Estas observações 
referem-se ao nível societário da análise e manifestam-se 
mais fortemente nas sociedades capitalistas avançadas. Em 
cada sociedade, porém, a tendência global não se manifesta 
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de forma uniforme nos estratos sociais (diferenças de clas-
se) e ocorre de modo diferido no tempo (os valores mudam 
muito lentamente em função da persistência dos ensinados 
na tenra infância). Desta maneira o desenvolvimento capi-
talista posterior à II Guerra Mundial teria produzido uma 
quantidade tão grande de riqueza, que uma nova geração 
de classe média – mais liberada das necessidades materiais – 
estaria procurando suprir suas necessidades “pós-materiais”, 
como a busca de identidade, signifi cado pessoal e de quali-
dade de vida. Esta reorientação cultural ainda seria impos-
sível para aqueles que, como os operários, concentram suas 
energias na luta pela sobrevivência. Os movimentos de pro-
testo seriam, assim, afi rmações dos novos valores resultantes 
da afl uência produzida pelo capitalismo. Como é facilmen-
te perceptível, em Inglehart ocorre um afastamento drástico 
em relação ao paradigma marxista: a guinada cultural é um 
dos frutos de um sistema que quanto mais se desenvolve, 
mais liberta o espírito dos grilhões utilitários que de início 
o amarravam, mais mostra sua face benévola. 

Em termos substantivos, estas três interpretações do fenô-
meno em questão coincidem em muito pouco: Gouldner, 
os teóricos dos Novos Movimentos Sociais e Inglehart vêm 
neles manifestações da nova classe média. No entanto, além 
de terem diferenças marcantes entre si, podem ser ordena-
das em uma série que apresenta graus crescentes de distan-
ciamento em relação ao marxismo. Gouldner entende os 
movimentos como protesto em favor dos interesses materiais 
e ideais da Nova Classe (pelos menos parcialmente assimilá-
vel à nova classe média assalariada) e faz dela a portadora do 
futuro. Embora o esquema analítico tenha afi nidade com o 
de Marx – a sociedade do presente é transitória e as classes 
são as portadoras da conservação e da mudança – o esquema 
teórico-político bipolar é abandonado pela redefi nição do 
conceito de capital (que passa a incluir o capital cultural, 
além do monetário) e pelo reconhecimento da Nova Classe 
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como portadora provável da história, quer dizer, da supera-
ção da sociedade contemporânea. 

Os teóricos dos Novos Movimentos Sociais não negam 
que, na sua fase pós-industrial, o capitalismo continue sendo 
uma sociedade de classes, embora sublinhem a ocorrência 
de mudanças importantes na estrutura social, especialmen-
te o surgimento da nova classe média. No entanto, para eles 
os movimentos de protesto não são expressão de luta desta 
classe, mas sim portadores de reivindicações transclassistas 
em favor de uma sociedade civil mais autônoma em relação 
ao mercado e ao Estado. Eles não se orientam para a supe-
ração da sociedade moderna, mas para defender alguns de 
seus valores, como autonomia pessoal, identidade, autenti-
cidade e também direitos humanos, paz e meio ambiente 
equilibrado, contra um padrão de desenvolvimento econô-
mico e político que se tornou demasiado seletivo, na medi-
da em que tende a satisfazer de modo unilateral apenas 
alguns dos valores modernos, como progresso técnico, pro-
priedade e renda, em geral reivindicadas pelos atores-chave 
da sociedade industrial remanescente.

Por último, a interpretação de Ronald Inglehart sobre a 
sociedade moderna e os novos movimentos sociais – supondo 
um vínculo direto entre a centralidade cultural da economia 
e a escassez de bens – dissocia-se completamente do marxis-
mo. Interpreta o capitalismo como uma organização sócio-
econômica capaz de produzir tanta riqueza que acaba por 
“desmaterializar” sua vida política, convertendo cada vez mais 
os atores individuais e coletivos em portadores de valores pós-
materiais. No limite, é como se o capitalismo fosse capaz de 
absorver por si próprio algumas das virtudes espirituais que 
Marx imaginava serem o atributo do reino da abundância, 
o comunismo. O mais importante, porém, é que, embora o 
pós-materialismo tenda a ser mais acentuado entre indivídu-
os de classe média – menos sujeitos à escassez material – do 
que entre os trabalhadores, a explicação de Inglehart para 
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a mudança cultural não tem relação alguma com a dinâmi-
ca da luta de classes (ou de grupos associados a elas), mas 
somente com a maior ou menor riqueza de que dispõem. 

Embora essas três interpretações reconheçam o predo-
mínio de ativistas da nova classe média nos movimentos de 
protesto, nenhuma delas consegue vincular, pelo menos de 
forma convincente, classe e ação coletiva. 

Assim, é difícil aceitar que as diversas demandas dos 
novos movimentos sociais – despoluição, preservação da 
natureza ou desarmamento, por exemplo – possam ser 
reduzidas a interesses imediatos e de racionalização da Nova 
Classe identifi cada por Gouldner. Embora torne mais com-
plexo e contrarie o esquema marxista com a identifi cação 
de uma Nova Classe portadora da história, Gouldner não se 
preocupa em analisar os movimentos sociais propriamente 
ditos, nem em mostrar, com rigor, os elos que supostamente 
os ligam a ela. Na verdade, a preservação da Floresta Ama-
zônica ou da Antártida parecem tão distantes dos interesses 
da classe média profi ssional quanto da classe operária. E 
quanto ao desarmamento? Não são, na maioria das guerras, 
os fi lhos dos operários que vão para os campos de batalha? 
Por que, então, a classe média predomina tanto nos novos 
movimentos sociais? Em suma, as demandas dos movimen-
tos sociais são demasiado diferenciadas para que, sem maior 
elaboração, possamos reduzi-las a interesses de uma classe, 
especialmente porque a maior parte dos seus membros ou 
contribui para efetivar políticas contrárias às demandas 
daqueles movimentos ou então não participa deles. 

Diferentemente de Gouldner, os teóricos dos Novos 
Movimentos Sociais têm a virtude de focalizar bem a natureza 
dos valores, formas de organização e táticas dos movimentos 
sociais. No entanto, embora reconhecendo o predomínio 
de ativistas da nova classe média nos movimentos de pro-
testo, também não conseguem explicar bem a ligação entre 
eles. Eles não entendem ser esse predomínio o resultado 
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de relação articulada entre classe e ação coletiva, mas um 
vínculo contingente que decorre da melhor percepção que 
os membros das classes médias têm dos efeitos negativos da 
“colonização do mundo-da-vida”, quer em função de sua 
instrução superior ou porque tais conseqüências negativas 
afetam mais diretamente o exercício de suas ocupações. De 
qualquer maneira, os teóricos a que nos referimos costu-
mam tomar o “universalismo” ou, então, a “especifi cidade” 
das reivindicações coletivas pelo seu valor de face, vendo 
neles a defesa de alguns valores modernos sem procurar 
sistematicamente o vínculo entre os novos movimentos e a 
classe de onde provém a maioria dos seus ativistas e apoia-
dores. É como se as classes e seus interesses continuassem 
a existir, mas deixassem de ter relevância para explicar o 
protesto coletivo e a mudança social. 

No caso da teoria da guinada cultural parece haver 
uma razão clara para que a classe média afl uente e não a 
classe operária dedique-se aos movimentos “pós-materialis-
tas”. No entanto, o argumento de Inglehart supõe errone-
amente que o enriquecimento crescente sacia os interesses 
materiais dos seus benefi ciários. Esquece que a defi nição 
de interesse material varia no tempo. Numa sociedade aqui-
sitiva, supridas certas “necessidades materiais”, aparecem 
novas e o que era supérfl uo torna-se necessário. E, se nos 
ativermos ao próprio argumento do autor, como explicar 
a presença tão pequena nos novos movimentos sociais das 
classes mais abastadas, cujas necessidades materiais estariam 
supostamente satisfeitas? De qualquer modo, do ângulo de 
Inglehart, a questão central não está aí, mas em explicar as 
mudanças ocorridas na cultura política dos países capitalis-
tas avançados e como elas se manifestam de forma distinta 
nos vários níveis da atividade política.

A difi culdade principal da literatura examinada, subja-
cente aos problemas substantivos já apontados, é de natu-
reza teórica: eles subestimam a relevância da cultura não 
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apenas na articulação entre classe e ação coletiva, mas na 
conformação mesma dos dois termos. 

De fato, em todas as três vertentes examinadas da lite-
ratura, as classes e seus interesses são considerados como 
dedutíveis das suas posições sócio-econômicas. E quando os 
movimentos sociais não expressam consciência, ainda que 
parcial, dos interesses vinculados àquelas posições não são 
vistos como manifestações de classe. Para Gouldner, por 
exemplo, os movimentos buscariam expandir a presença (o 
poder) da Nova Classe, tanto pelo controle de mais recur-
sos materiais, quanto pela imposição aos demais litigantes 
de sua forma própria de resolver controvérsias, a Cultura do 
Discurso Crítico, derivada da sua atividade profi ssional téc-
nico-intelectual. No caso dos teóricos dos novos movimen-
tos sociais, o mesmo raciocínio funciona a contrapelo: eles 
não são considerados expressões da nova classe média por-
que o “universalismo” de suas reivindicações não se ajusta 
à concepção utilitária com que supõem sejam defi nidos os 
interesses de qualquer classe. A teoria da guinada cultural 
tem os mesmos pressupostos, embora eles só apareçam de 
forma indireta: a cultura dos agentes sociais é menos mate-
rialista, isto é, os valores pós-materiais tendem a se tornar 
mais importantes quanto menor a escassez econômica. Para 
Inglehart, pois, a cultura é variável dependente da econo-
mia. Escassez e afl uência econômicas resultam em diferen-
tes valores. 

Esta exposição sumária – e certamente muito seletiva – 
da literatura sobre movimentos sociais, produzida nos anos 
1970 até meados dos 80, mostra que ela tentou superar os 
desafi os postos pelas novas formas de ação coletiva surgidas 
naquele momento. Não conseguiu, porém, resolver de for-
ma consistente – contornou ou esvaziou – a questão da rela-
ção entre classe social e ação coletiva, que provocara tantas 
polêmicas na tradição marxista. Diga-se de passagem, que a 
defi ciência teórica dessa literatura – a já apontada subesti-



Brasílio Sallum Jr.

Lua Nova, São Paulo, 65: 11-42, 2005

25

mação do papel desempenhado pela cultura na articulação 
e conformação dos dois termos – afetou também as pesquisas 
sociológicas realizadas sobre o operariado3. 

Mais ainda, a literatura sociológica passou a apresentar 
uma dissociação crescente entre as investigações sobre clas-
ses e os estudos sobre movimentos sociais e outras formas 
de ação coletiva. 

Por um lado, as análises sobre classes sociais passaram 
a ser defi nidas quase totalmente por estudos sobre a estra-
tifi cação social baseada em relações de emprego, com suas 
vertentes neo-marxista e neo-weberiana4. Tais estudos ten-
deram a dissociar completamente as classes sociais da ação 
coletiva e, mais ainda, de qualquer atividade simbólica. Ainda 
que alguns deles procurem identifi car funções econômicas 
complementares para os agregados ocupacionais hierarqui-
zados, neles as “classes” são defi nidas “objetivamente” pelo 
analista, que não incorpora analiticamente as práticas classi-
fi catórias dos próprios agentes que ocupam aquelas posições. 
Embora tais estudos produzam, sem dúvida, conhecimento 
sociológico relevante, eles representam uma alternativa de 
investigação sobre a estrutura social muito menos ambiciosa, 
do ponto de vista heurístico, do que aquela sugerida – embora 
não realizada – pela teoria social clássica. 

3. De fato, similar concepção empobrecida de cultura caracterizou as pesquisas 
empíricas sobre “classe” e “consciência de classe” do operariado, realizadas até a 
década de 70 no Reino Unido. Um balanço crítico recente sobre essas pesquisas 
conclui que: “no fi nal dos anos 1970, portanto, os debates sobre consciência de 
classe e imagem de classe sobre a sociedade chegaram a conclusões similares 
sobre a necessidade de um entendimento mais complexo do que até então se 
tivera sobre a relação entre classe e cultura. Entretanto, era pouco claro como os 
sociólogos deveriam proceder para pensar as relações entre posições estruturais 
e signifi cados culturais, sem reduzir as crenças e os valores à estrutura.” (Devine 
e Savage, 2004.)

4. Refi ro-me aqui às denominações usuais dadas às duas orientações intelectuais 
que marcam os estudos mais destacados (em termos internacionais), que vêm 
sendo realizados há uns dois decênios sobre estratifi cação e mobilidade social. 
Suas fi guras intelectuais mais proeminentes são, respectivamente, Eric Wright e 
John Goldthorpe.
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Por outro lado, os estudiosos dos movimentos coletivos 
tenderam a seguir a trilha aberta pelos teóricos dos novos 
movimentos sociais, desenvolvendo a análise da ação cole-
tiva de forma quase totalmente desconectada da estrutura 
de classes, examinando preferencialmente seus vínculos, 
seja com a “sociedade civil”, seja com a “cultura”. Mesmo 
nas investigações orientadas pela perspectiva da “teoria da 
mobilização de recursos”, ancorada no individualismo meto-
dológico e na teoria da escolha racional, a dimensão cul-
tural acabou sendo incorporada à análise dos movimentos 
sociais5. Assim, atualmente, as várias teorias sobre movimen-
tos sociais encaram-nos como atores culturalmente molda-
dos (embora de modo diverso, dependendo da perspectiva 
analítica), mas sem conexão determinada com a estrutura 
de classes6. 

Em suma, ainda que se tenha avançado muito em cada 
uma dessas duas áreas de estudo, as conexões entre a estru-
tura social e as práticas coletivas deixaram praticamente 
de ser exploradas. O presente estudo visa contribuir para 
fechar este vazio teórico cumprindo uma tarefa específi ca: 
o reexame da natureza das classes sociais. Trata-se, na se-
qüência, de explorar uma concepção de classes sociais que, 
em lugar de descartar a dimensão cultural – em função da 
difi culdade de evidenciar as articulações entre classe e cul-
tura, defi nidas isoladamente – procura incorporá-la ao pró-
prio sistema de estratifi cação. Com isso, pretende-se fazer 
avançar a teorização relativa às classes de modo a ajustar 
o seu passo aos avanços ocorridos no estudo sociológico 
dos movimentos sociais. Assim, embora não se vá examinar 

5. A teoria da mobilização de recursos nunca fez referência à estrutura social. Por 
isso não foram tratadas aqui as investigações orientadas por ela. Sobre a “virada 
cultural” ocorrida na referida teoria consultar Nash (2000). 

6. Encontra-se em Diani (1992), um excelente balanço global da literatura sobre 
movimentos sociais.
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especifi camente as teorias da ação coletiva, elas estarão no 
horizonte da discussão a seguir.

 
Classe e ação coletiva: Elos conceituais
Há um conjunto de estudos sociológicos que, nos últimos 
decênios, tem impulsionado, a meu ver, um movimento 
contrário às tendências predominantes antes descritas de 
dissociação entre os estudos sobre estrutura social e sobre 
ação coletiva. Serão aqui examinados alguns conceitos pre-
sentes nesses estudos e se tentará reelaborá-los para acentuar 
as possibilidades que têm de desenvolver uma concepção 
de estrutura de classes que contribua para superar a disso-
ciação apontada. Tomo como referência central da análise 
a noção de classe social elaborada por Pierre Bourdieu, que 
considero o núcleo do movimento de reconstrução antes 
mencionado. 

Em seus principais trabalhos sobre classes sociais, Pier-
re Bourdieu procura superar o que entende serem algumas 
limitações básicas da tradição marxista (Bourdieu, 1984, 
1989). De um lado, opõe-se à sua tendência de substancia-
lizar as classes como atores coletivos realmente mobilizados 
com consciência plena, “incompleta” (sindicalista) ou fal-
sa do sistema de exploração e dos interesses que decorrem 
dele; de outro, recusa-se a pensar o espaço social de forma 
unidimensional e objetivista, como se apenas as relações 
de produção fossem reais, ignorando-se o peso que as lutas 
simbólicas têm nos processos de representação e classifi ca-
ção do mundo social. A dimensão cultural, pois, passa a ser 
parte essencial das relações entre classes.

As classes, para ele, são construções teóricas que pro-
curam identifi car relações entre agentes que ocupam posi-
ções relativas vizinhas em função, principalmente, do capi-
tal econômico e cultural que possuem. É o montante e a 
composição do capital de que dispõem os agentes, aquilo 
que os distancia no espaço social, ele mesmo diferenciado 
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em diversos campos (do econômico ao cultural), que têm 
lógicas próprias de operação, mas mantêm uma hierarquia 
decorrente de o campo econômico impor sua estrutura aos 
demais. Bourdieu supõe que agentes que ocupam posições 
relativas vizinhas no espaço social, estando sujeitos a con-
dicionamentos similares, têm boa probabilidade de terem 
interesses, atitudes e práticas semelhantes. 

Contudo, entre esse cálculo teórico e as práticas efetivas 
das diferentes classes há uma ponte a construir. Para Bourdieu 
o que faz a ponte entre as posições objetivas de classe – mate-
riais e culturais – e suas práticas não é a consciência e sim o 
habitus de classe. Trata-se, o habitus, de um conjunto de dis-
posições de conduta de cada classe em relação às outras, que 
resulta da incorporação por seus agentes das percepções que 
têm sobre sua posição relativa no conjunto das relações de 
classes. Estas disposições de conduta das várias classes, os seus 
habitus, estão segundo Bourdieu aquém do nível da represen-
tação explícita e da expressão verbal. O habitus, diz ele, é mais 
um inconsciente de classe do que uma consciência de classe. 

É essencial sublinhar, com o Autor, que as categorias 
de percepção do mundo social são, no essencial, produtos 
da incorporação das estruturas objetivas do espaço social. 
Assim, elas “levam os agentes a tomarem o mundo como ele 
é e a aceitarem-no como natural, mais do que a rebelarem-
se contra ele”. O habitus dá o sentido do lugar próprio de 
cada um. Daí, diz ele, “o profundo realismo dos domina-
dos” que funciona “como uma espécie de instinto de con-
servação socialmente constituído”. 

O habitus, porém, não é hábito, mas disposição para ação em 
relação a outras classes. Os limites entre as classes não são, 
pois, dados, mas ativa e dinamicamente produzidos e reproduzi-
dos por agentes portadores daquelas disposições. Quer dizer, 
os agentes procuram ‘distinguir-se’, diferenciar-se socialmen-
te de outras classes ou frações de classe. Assim, o espaço das 
classes traduz-se em um espaço de estilos de vida, diferen-
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ciados e hierarquizados de alto a baixo. Desta perspectiva, o 
conceito weberiano de estamento se “moderniza”, já não se 
opõe em princípio à classe, torna-se inerente a ela. 

 Não se trata, além disso, de um espaço de posições está-
ticas que convertido em habitus. Ele decorre não apenas da 
posição que tal ou qual categoria de atores ocupa no espaço 
social em um momento dado, em função do volume e com-
posição de seu capital, mas também da trajetória da catego-
ria no tempo. Assim, a inclinação (...) da trajetória coletiva 
governa, através de disposições temporais, a percepção da 
posição ocupada no mundo social e a relação encantada ou 
desencantada em relação àquela posição, o que é uma das 
principais mediações através das quais se estabelece a rela-
ção entre posição social e “posição” política. O grau em que 
indivíduos e grupos se voltam para o futuro, a novidade, a 
inovação (...) ou, pelo contrário, orientam-se em direção 
ao passado, para o ressentimento social e o conservantis-
mo depende do seu passado e de sua trajetória potencial, 
isto é, da extensão em que eles foram bem sucedidos em 
reproduzir as propriedades dos seus ascendentes e são (ou 
sentem-se) aptos para reproduzir suas propriedades na sua 
descendência (Bourdieu, 1984, 454-5).

O esquema teórico construído por Bourdieu também 
contempla a existência de certa variação nas disposições de 
conduta dentro de uma classe ou fração de classe, o que 
recomenda não interpretar de forma mecânica o habitus 
enquanto dispositivo homogeneizador. De fato, o habitus 
permite certa variedade de orientações de conduta dentro 
de uma classe ou fração de classe. Quais os fundamentos 
estruturais disso? Para Bourdieu, são as diferentes origens 
e trajetórias de indivíduos que ocupam posições similares 
no espaço social (por exemplo, parte do operariado urbano 
provém da baixa classe média, outra parte é constituída por 
ex-trabalhadores rurais etc.) que favorecem o surgimento 
de diferenças de perspectiva e de opinião entre os agentes 
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de uma mesma classe social. Ainda assim, para ele, tudo 
“parece indicar que (... isso ocorre...) dentro dos limites 
dos efeitos de classe; desta forma, as disposições ético polí-
ticas dos membros de uma mesma classe aparecem como 
formas transformadas da disposição que caracteriza funda-
mentalmente a classe como um todo” (Bourdieu, 1984, p. 
456)7. Esta percepção de que os limites de classe tendem 
a se impor à diversidade das interpretações presentes em 
cada classe, se traduz no visível ceticismo de Bourdieu em 
relação à relevância política das “diferenças de opinião” 
existentes entre as classes subalternas: para ele, sua capaci-
dade de contestação parece estar sempre na dependência 
de sua associação com a fração intelectual (dominada) da 
classe dominante. 

A concepção de que as classes sociais são categorias 
construídas que fi xam probabilidades de ação, que só se efeti-
vam por meio do habitus de classe e do sistema de símbolos 
que conformam estilos de vida e práticas de classe, tem 
estimulado o surgimento de um conjunto de novas inves-
tigações e de refl exões teóricas que indicam uma possí-
vel retomada dos problemas concernentes à relação entre 
classe, ação coletiva e política8. Além disso, investigações 
orientadas por outros esquemas interpretativos têm refor-
çado a tendência apontada, na medida em que vêm produ-
zindo valiosas reconstruções empíricas das conexões entre 

7. Quer dizer, para ele a gama das disposições deriva da confl uência entre a 
multiplicidade das trajetórias dos indivíduos (e suas famílias) e a trajetória/
posição de classe. Isso signifi ca que quanto menor a mobilidade social 
(ascendente ou descendente), menores são as chances de heterogeneidade 
dos habitus. E vice-versa. Quanto aos limites de classe tender a não serem 
ultrapassados, trata-se de hipótese – enunciada em A Distinção – que exige maior 
fundamentação empírica. 

8. Entre os trabalhos teóricos é particularmente relevante o de Klaus Eder 
(2002). Entre as investigações empíricas destacam-se as de Michèle Lamont 
(1992) que compara as altas classes médias francesa e norte-americana e a de 
David Crouteau (1995) a respeito das relações entre os movimentos esquerdistas 
de classe média e a classe operária.
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condições de vida de diversas classes e formas particulares 
de percepção da estrutura social e/ou padrões específi cos 
de socialização9. 

Embora as tendências apontadas permitam algum 
grau de otimismo em relação aos futuros desenvolvimentos 
da sociologia política, o esquema conceitual armado por 
Bourdieu sugere haver tanta sintonia entre experiência 
social (posição e trajetória) e habitus que parece pouco apro-
priado para captar fi ssuras que possam contribuir para que 
seja rompido o processo circular de reprodução social10. 

Esta afi rmação parece-me sustentável, ainda que se 
deva reconhecer que Bourdieu tenta identifi car fontes de 
mudança social global. De fato, embora as relações objeti-
vas de força – fundadas nas diferenças de recursos existen-
tes entre as classes – tendam a reproduzir-se dinamicamente 
por meio dos habitus de classe, para Bourdieu (1989) há 
sempre algo de vago e indeterminado nos objetos do mundo 
social que, aliado ao caráter pré-refl exivo dos esquemas de 
percepção, abre espaço para a luta política, onde têm lugar 
central a disputa para manter ou transformar as categorias de 
percepção predominantes no espaço social. Para Bourdieu, 
isso pode ocorrer conjunturalmente nos períodos de crise, em 
que “os habitus saem de alinhamento nos campos onde ope-
ram, criando uma situação na qual ‘a crença no jogo’ (illu-
sio) é temporariamente suspensa e os pressupostos ‘dóxicos’ 
(indiscutidos) são movidos para o nível do discurso, onde 
podem ser contestados” (Crossley, 2003, p. 44). 

Quanto a isso, o problema não se restringe a que os 
movimentos de protesto coletivo, inclusive os não institucio-

9. Ver, por exemplo, Willis (1991) sobre o processo de socialização de fi lhos de 
operários.

10. Bourdieu, decerto, recusa o rótulo de conservador. Do seu ponto de vista, 
este timbre só tem sentido do ângulo político-normativo; afi rmar que as classes 
mais pobres tendem – sublinho – à subalternidade por falta de recursos culturais 
é ser apenas realista, diz ele, “como realista é o habitus proletário”.
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nalizados, ocorram também fora dos períodos temporários 
de crise, o que sugere há no processo corrente de repro-
dução social estímulos para o seu aparecimento. Ademais, 
na sociedade contemporânea, não só os meios de produ-
ção material se concentram aceleradamente, mas também 
os meios industriais de produção simbólica se oligopolizam 
em escala mundial, restringindo drasticamente os espaços 
para que os dominados possam preencher o “vago e inde-
terminado” existente entre os objetos e os esquemas de 
percepção. Tais espaços tenderiam mesmo a desaparecer, 
a menos que haja na sociedade fontes permanentes de produção 
“do vago e indeterminado”, que abram espaço permanente 
para o confl ito societário e para a política. 

O conceito de contradição, central em Marx, referia-se 
precisamente à presença de “inconsistências” na estrutura 
das sociedades capitalistas que constituiriam suas fontes 
potenciais de confl ito e transformação. Embora, o concei-
to não tenha centralidade na teoria social contemporânea, 
sustenta-se aqui que sua elaboração é chave para superar as 
difi culdades apontadas no esquema teórico de Bourdieu e 
para desenvolver uma teoria que vincule estrutura social e 
ação coletiva, classe e transformação social. 

 Entre os sociólogos contemporâneos, Anthony Giddens 
talvez tenha sido aquele que mais sublinhou a importância 
da questão, chegando a fazer da diferença entre contradição 
e confl ito social um elo fundamental de sua “teoria da estru-
turação”. Não é possível fazer aqui um balanço adequado de 
sua teoria. Basta dizer que ele entende por confl ito a luta 
entre atores ou coletividades expressas em práticas sociais 
defi nidas, ao passo que o conceito de contradição (estru-
tural) diz respeito à disjunção de princípios estruturais da 
organização do sistema, que no seu processo de reprodu-
ção social negam-se mutuamente embora dependam um do 
outro. Ainda que as contradições estruturais sejam pressu-
postos para os confl itos sociais (mas não só entre classes), o 
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essencial é que eles não decorrem necessariamente delas11. 
Embora a refl exão de Giddens se faça a partir dos textos de 
Marx, é notável a sua difi culdade em analisar a contradi-
ção inerente à própria relação capitalista de produção. Ele 
inicia a análise, mas não a leva até o fi m, quer escapando 
da linha de argumentação para combater a interpretação 
evolucionista presente em alguns textos de Marx, quer des-
locando o foco da análise para a relação Estado/sociedade. 
De fato, embora ele pense “não ser irrazoável” representar, 
de forma não-evolucionista, a contradição estrutural do 
capitalismo como a existente entre a “apropriação privada” 
e a “produção socializada”, afi rma que o Estado “coloca-se 
no centro desta contradição” (Giddens, 1995, p. 238). Com 
efeito, “as próprias condições que possibilitam a existên-
cia do Estado põem em ação (e dependem de) mecanis-
mos que se opõem ao poder de Estado. (...) A ‘apropriação 
privada’ pede ‘produção socializada’ ao mesmo tempo em 
que a nega. (...) embora o Estado dependa da forma merca-
doria, ele depende simultaneamente da negação da forma 
mercadoria. (...) A mais direta expressão da mercantilização 
é a compra e venda de valores; quando os valores deixam de 
ser tratados como permutáveis em termos monetários, eles 
perdem o seu caráter mercantil. A natureza contraditória 
do Estado capitalista se expressa nos avanços e recuos entre 
mercantilização, desmercantilização [medicina socializada 
ou transporte subsidiado] e remercantilização” (Giddens, 
1989, p. 256)12. Como se percebe, a idéia de contradição 

11. Segundo ele, a razão disso é variarem “ao extremo as condições em que os 
atores estão não somente conscientes de seus interesses, mas também aptos e 
motivados para agir de acordo com eles” (Giddens, 1989, p. 162). Valeria lembrar 
que essa é uma maneira bem restritiva de pensar a relação entre contradição e 
confl ito, pois faz a sua existência depender, antes de tudo, da “consciência de 
seus interesses”, como se esses fossem unívocos. 

12. Alterei levemente a tradução, usando – por exemplo – mercantilização ao 
invés de mercadorifi cação (sic). Além disso, inseri entre colchetes exemplos de 
desmercantilização que aparecem mais adiante no próprio texto citado de Giddens. 
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acaba referindo-se às tensões recíprocas entre âmbitos dis-
tintos da sociedade, que operam de forma necessariamente 
diversa, o “Estado capitalista” e a “sociedade civil”. Certa-
mente, a dependência mútua e a forma diferente de opera-
ção de um e outra tendem a constituir um núcleo gerador 
de confl itos sociais. Mas a existência de tensões entre partes 
heterogêneas de uma mesma sociedade não é uma situação 
demasiadamente corriqueira para merecer um conceito tão 
grandiloqüente? 

Tanto a elaboração insufi ciente do conceito de contradi-
ção presente nos trabalhos de Giddens como o caráter algo 
supérfl uo da noção que acaba adotando13 indicam que é prefe-
rível o recurso direto a Marx para a tarefa que se tem em vista. 

Entretanto, embora tenha sido Marx quem mais vincu-
lou a estrutura de classes do capitalismo às suas contradições, 
ele não o fez de forma sistemática ou uniforme. De fato, há 
muitos Marx a quem se pode recorrer para discutir o assun-
to: o jovem, o maduro, o da retórica político-revolucionária, 
o analista das conjunturas histórico-políticas e, entre outros 
mais, o construtor da teoria crítica do capitalismo. É sobre os 
escritos deste último que incide nosso interesse, pois é nele 
que podemos encontrar as conexões conceituais almejadas, 
expostas em um plano propriamente teórico. 

 O núcleo da relação entre classes e contradição encon-
tra-se exposta em O Capital, obra central do marxismo, 
entendido aqui como teoria crítica do capitalismo14. Embora 

 13. Tais difi culdades teóricas talvez expliquem, em parte, o abandono da questão 
em sua obra posterior. De fato, já em O Estado-nação e a Violência, edição original 
de 1985, o tema da contradição e de sua diferença em relação aos confl itos 
sociais desaparece, contrariando as expectativas geradas por A Constituição da 
Sociedade, edição original de 1984 (edição brasileira de 1989) e pela publicação 
em 1981(1ª edição) de A Contemporary Critique of Historical Materialism. 

14. Encontra-se em Rui Fausto (1987) demonstração convincente de que, ao 
contrário das interpretações usuais, o marxismo é antes uma teoria crítica do 
capitalismo do que uma teoria geral da história. O trabalho citado serve também 
de apoio à interpretação que faço da seção VII, embora Fausto não a tome como 
texto central na análise que lá desenvolve do conceito marxista de classes. 
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muito raramente tenha sido objeto de análise que busque 
decifrar o conceito marxista de classe social, creio que o 
texto-chave sobre o problema é o que trata da “Reprodução 
do Capital”, a seção VII do primeiro volume do livro. 

Sublinhe-se, desde logo, que é nele que as classes são 
expostas pela primeira vez em O Capital, embora não como 
classes em luta. Elas aparecem aí como suportes de um pro-
cesso contraditório, o processo de reprodução do capital. 
Neste processo de reprodução, a liberdade e a igualdade ine-
rentes às relações entre os agentes da esfera da circulação de 
mercadorias convertem-se em seu contrário, em escravidão e desi-
gualdade entre as classes polares do sistema. 

Explico melhor: quando se estuda o processo capitalista 
em conjunto, no movimento reiterado do capital que passa 
da circulação para a produção imediata de mercadorias e 
desta para a circulação, de novo para a produção e assim 
por diante, tudo muda de fi gura.

Na medida em que os operários convertem os salários 
recebidos em mercadorias e as consomem em seguida para 
reproduzir a si próprios, eles só mantêm a liberdade de 
escolher o capitalista particular a quem vender de novo sua 
força de trabalho. Perdem, no entanto, a liberdade de não 
vendê-la a qualquer deles, pois a alternativa é o desemprego 
e, no limite, a fome. Tornam-se em conjunto, como classe 
proletária, escravos da classe capitalista, amarrados a ela por 
fi os invisíveis tão poderosos como as correntes que prendiam 
os escravos romanos a seus senhores. Assim, a escravidão 
societária, de uma classe em relação à outra, é o fundamento 
da liberdade de contrato.

De forma similar, na medida em que se reitera o pro-
cesso de reprodução do capital, a mais-valia, acumulada 
nos processos de produção imediatos, vai substituindo 
paulatinamente os capitais iniciais dos capitalistas, capi-
tais que, por hipótese, eram fruto do seu próprio esforço. 
A partir de certo ponto, o capital de quem contrata tra-
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balhadores e compra meios de produção passa a ser ape-
nas mais valia acumulada, sobre-trabalho alheio convertido em 
capital. Por esta via, no limite, as relações de igualdade que 
imperam na circulação de mercadorias passam a ter como 
fundamento uma relação de desigualdade crescente entre as clas-
ses. Assim, a apropriação do trabalho sem troca é o fundamento 
da igualdade na troca. 

Em suma, o desenvolvimento das relações mercantis – a 
expansão da troca e dos âmbitos de liberdade e de igualda-
de a ela inerentes – acaba por generalizar o mundo das mer-
cadorias, gerando o capitalismo industrial, capitalismo que, 
por seu próprio funcionamento, conforma uma sociedade 
de classes em que se produz e reproduz constantemente, 
no plano societário, escravidão e desigualdade entre as clas-
ses. Assim, na sociedade dominada pelo capital, a liberda-
de e a igualdade passam a ter como alicerces escravidão e 
desigualdade. Por esta via, na base da liberdade e igualda-
de experimentadas pelos operários na troca, bem como da 
autoridade disciplinadora que experimentam no processo 
de produção imediata (sobre o que não se fará aqui mais do 
que esta menção), estão a sua reprodução como parte de 
uma classe socialmente escravizada e explorada, obrigada rei-
teradamente a vender sua força de trabalho à classe oposta 
dos proprietários privados dos meios de produção e de vida. 

Portanto, nesta interpretação de Marx, na raiz da expe-
riência operária estão estas contradições: a liberdade que é e não 
é liberdade e a igualdade que é e não é igualdade, para usar a 
fórmula da dialética. São tais contradições e seus desdobra-
mentos, para além das diferenças de fortuna e cultura, que 
abrem reiteradamente a possibilidade para o confl ito social 
fundado em classes ou, nos termos de Marx, à luta de classes.

 Sublinhe-se que o problema está sendo tratado de for-
ma sintética e bastante abstrata. Em O Capital, o processo 
capitalista é exposto por Marx no limite extremo de seu domí-
nio sobre a sociedade, como se ela obedecesse plenamente 
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à sua lógica de funcionamento: todas as articulações entre 
os agentes de classe submetem-se aí à sintaxe do capital. 
Isso vale também para as formas ideológicas com as quais os 
agentes desempenham suas funções – a forma-salário, a for-
ma-lucro etc. Não há, em O Capital, análise de atividades de 
associações operárias que contrariem o comportamento do 
proletariado como massa, a não ser em um caso específi co, 
o da limitação da jornada de trabalho, mas isso decorre das 
exigências da lógica da argumentação. Da mesma forma, 
não se incorpora naquela obra qualquer expressão cultural 
própria do proletariado. 

Inserido o capital no tempo e no espaço, considerados 
o grau variável com que conforma as diferentes sociedades, 
as qualifi cações distintas dos assalariados, os diversos setores 
em que trabalham a diferenciação de atividades assalariadas 
de concepção e direção, a segmentação do capital segun-
do suas diferentes funções – e assim por diante – a estru-
tura de classes, as formas de representá-la tornam-se muito 
mais complexas. Isso para não mencionar todas as formas 
de ação coletiva e de manifestação cultural que passam a 
entrar no campo de observação histórico-sociológico e/ou 
histórico-político. Neste caso, porém, já não se estaria no 
registro intelectual da “teoria crítica do capitalismo”, de O 
Capital ou dos Gründrisse, mas no registro de O Dezoito Bru-
mário de Luis Bonaparte ou As Lutas de Classe na França. 

Ainda assim, a exposição anterior serve para indicar que 
– embora as formas dominantes de classifi cação, o direito e 
o Estado tenham uma grande capacidade de saturar o “algo 
vago e indeterminado” que existe, segundo Bourdieu, entre 
as relações objetivas de classes e as percepções pré-refl exivas 
sobre elas – a operação mesma do capitalismo encarrega-se 
de produzir, permanentemente, contradições que desafi am o 
saber e o poder estabelecidos. Desse modo, a experiência mes-
ma de cada classe de atores, diversamente posicionada na 
estrutura social, é ambígua e dinâmica, na medida em que, 
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como diria Marx, o sistema capitalista de classes é contradi-
tório (e cíclico)15. 

A perspectiva de Marx corrige a de Bourdieu também 
por sublinhar que o capitalismo é um sistema (embora con-
traditório): com isso ele enfatiza os pressupostos a partir dos 
quais os atores desenvolvem suas práticas, mobilizando os 
recursos materiais e culturais inerentes às suas posições e tra-
jetórias de classe, e tendem a reproduzi-lo, embora as contradi-
ções inerentes à sua operação introduzam na experiência dos 
agentes uma maior possibilidade de emergirem confl itos. 

Permita-se aqui uma breve digressão. A “correção” de 
Bourdieu por Marx pode operar também ao revés: a noção 
de habitus de classe permite superar a idéia, presente no 
marxismo, de “classe em si” (e sua correlata “para si”), 
sublinhando a relevância da perspectiva (prática e simbó-
lica) dos explorados e dominados ainda que ela não seja 
elaborada refl exivamente e que eles não estejam revolu-
cionando o sistema. É bem verdade que no registro teóri-
co de O Capital, a perspectiva dos dominados é suprimida 
da exposição e, de direito, nela não tem lugar. No entanto, 
no registro histórico-político – ou, melhor, sociológico – a 
noção de habitus permite captar os códigos internalizados 
de forma pré-refl exiva que conformam grande parte das práti-
cas sociais, inclusive as das classes subalternas. Tais práticas 
podem ser politicamente relevantes, mesmo quando não 
põem em questão as modalidades vigentes de reprodução 
social. O melhor exemplo disso encontra-se na análise que 
o próprio Marx faz da participação dos camponeses no 
processo histórico que levou à ascensão de Luiz Napoleão 
ao poder de Estado na França em 1852. Naquele episódio, 
sem associação nacional ou organização política própria 
que permitisse sua participação autônoma na vida política 

15. No nível de generalidade com que se trata aqui o assunto, seria descabido 
discorrer sobre o possível efeito dos ciclos do sistema sobre a percepção das suas 
contradições.
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francesa, a atuação política unitária do campesinato passa a 
depender dele encontrar para si um representante “exter-
no”16. Foi a tradição histórico-cultural internalizada pelo 
campesinato francês – o seu habitus, diria Bourdieu – que 
lhe permitiu encontrar na fi gura e nas idéias de Luiz Napo-
leão a possibilidade de realização – ilusória, é verdade – de 
suas aspirações. Foi isso que fez deste Bonaparte o deposi-
tário da votação massiva do campesinato no plebiscito que, 
em 1852, legitimou o golpe de dezembro de 1851. O caso 
reconstituído por Marx em O Dezoito Brumário diz respeito a 
uma classe em declínio que majoritaria e ilusoriamente vê 
na consolidação do poder de Luiz Napoleão a possibilidade 
de restaurar suas condições anteriores de vida. Entretanto, 
a busca da restauração da ordem anterior, vigente na época 
do primeiro Napoleão, não era, no entendimento de Marx, 
a única prática camponesa possível. Ele enfatiza a possibi-
lidade não plenamente efetivada de uma prática camponesa 
revolucionária, mencionando como seus indícios uma série 
de irrupções coletivas contra as mudanças adversas ocor-
ridas nas condições camponesas de vida. Assim, embora a 
prática política camponesa predominante fosse conserva-
dora, suas disposições coletivas tinham abertura sufi ciente 
para que, em certas circunstâncias, pudessem desenvolver 
práticas contrárias à continuidade da ordem social. 

A digressão anterior permite confi rmar, pelo caminho 
inverso, a importância que tem uma concepção menos 
estreita de habitus para que a teoria das classes de Bourdieu 
possa se converter em alicerce de uma teoria da ação coleti-
va. Assimilando-se o conceito de contradição, tal como suge-

16. O termo é de Marx. Luiz Bonaparte tornou-se seu representante “externo” na 
medida em que não era camponês nem foi instituído como representante pela 
atividade política autônoma dos camponeses. No entanto, ele só pôde tornar-se 
representante de classe pelas disposições adquiridas pelo campesinato francês 
desde a grande Revolução Francesa, com a qual fora libertado da semi-servidão e 
transformado em um conjunto de proprietários livres, condição garantida depois 
por Napoleão I, no começo do século XIX. 
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rido por Marx, à concepção de estratifi cação desenvolvida 
por Bourdieu abre-se a possibilidade de se explicar mais 
adequadamente os movimentos sociais radicais e a eventual 
ruptura de certa ordem social. 

Em suma, não são apenas as posições e trajetórias das classes 
e dos atores (divergentes ou não) que explicam a possibilidade 
de variação das disposições de conduta inerentes a cada classe; 
a própria experiência social de cada classe – e especialmente a 
das dominadas – é, como disse antes, ambígua e dinâmica, na 
medida em que o sistema capitalista de classes é contraditório e 
cíclico. A ambigüidade introduzida na experiência das classes sociais 
pelas contradições do capitalismo, amplia os limites dos esquemas pré-
refl exivos de percepção e das disposições de conduta que caracte-
rizam o habitus de cada classe social. Assim alterada, a teoria 
das classes torna-se mais sensível que o esquema teórico origi-
nal de Bourdieu para explicar a emergência de movimentos 
de contestação à ordem estabelecida que, de quando em vez, 
irrompem no fl uxo previsível da dinâmica social. 

Considerações fi nais
Neste artigo, as classes sociais foram identifi cadas como com-
ponentes da estrutura social contraditória produzida pelo capi-
talismo; elas não são atores coletivos, mas fi xam balizas, por sua 
posição relativa nos planos material e cultural, à sociabilidade 
cotidiana, aos movimentos sociais, aos grupos de pressão e às 
coletividades moldadas por aparelhos institucionais; as dispu-
tas simbólicas e a cultura são um elo essencial na vinculação 
das classes, enquanto componentes da estrutura social, com 
os atores sociais que participam da vida coletiva17.

17. Eder (2001) desenvolve extensamente essas conexões, embora opere com 
um conceito de contradição social diverso. Tenta vincular classe e ação coletiva 
através de conteúdos culturais próprios de cada classe. Rose (1997) faz tentativa 
distinta procurando identifi car diferenças não nos conteúdos, que podem variar 
historicamente, mas nas suas formas. De fato, para ele “as formas de consciência, 
de movimentos e de política são específi cos de classe”. Esta discussão não pode 
ser feita aqui em função do nível de generalidade com que tratamos o problema.
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Embora se tenha apontado para as balizas materiais e 
culturais que a estrutura e os habitus de classe tendem a esta-
belecer para as práticas sociais e para a ação coletiva, nada 
se disse especifi camente – e nem se pretendeu dizer – sobre 
a própria emergência dos atores coletivos ou sobre a rela-
ção dos atores coletivos constituídos e as classes sociais. 

 No entanto, a discussão que se desenvolveu em torno 
das classes sociais, na qual os esquemas teóricos de Bourdieu 
e Marx tiveram lugar proeminente, orientou-se no senti-
do de elaborar uma concepção das relações de classe que 
apontasse para os constrangimentos e oportunidades (prá-
ticas e simbólicas) de articulação entre os agentes para se 
constituírem e atuarem como atores coletivos. O tema, pois, 
esteve sempre no horizonte da exposição, pois o exame da 
constituição e da atuação dos atores coletivos é a ponte que 
poderá, talvez, permitir reconectar, de forma teoricamente 
consistente, classe social e política. 

Brasílio Sallum Jr.
é professor do Departamento de Sociologia da USP
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RAÇA OU CLASSE? SOBRE A DESIGUALDADE 
BRASILEIRA

Jessé Souza

O tema da relação entre preconceito racial e desigualda-
de social entre nós tem longa e venerável tradição. Ao mes-
mo tempo, como mostra a recente discussão pública sobre 
cotas nas universidades, confusão, insegurança e desorien-
tação demonstram que este tema está longe de ser assunto 
pacífi co. A meu ver essa confusão se relaciona também ao 
modo como o assunto vem sendo tratado no debate acadê-
mico1. Refi ro-me à confusão entre as dimensões empíricas e 
teóricas do tema e as conseqüências deletérias para a com-
preensão deste fenômeno nas práticas daí decorrentes. Dois 
aspectos saltam aos olhos de quem analisa o debate corren-
te sobre este tema entre nós. 

O primeiro diz respeito à ênfase em trabalhos empí-
ricos destinados a demonstrar a sobre-representação dos 
negros em todos os índices sociais negativos. Embora seja 
necessário, antes de tudo, reconhecer a importância, opor-

1. Parto do pressuposto de que a esfera política reagiu, nesta questão como 
em tantas outras, à problematização do tema por parte de intelectuais seja em 
articulação seja em oposição ao movimento negro organizado. 
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tunidade e pioneirismo deste tipo de investigação2, também 
se faz necessário circunscrever os seus limites. A concomi-
tância entre os dois fenômenos mostra, sem dúvida, uma 
correlação entre eles, mas não “explica” por que e como 
esta correlação se dá, nem tampouco esclarece o papel 
relativo da variável racial na produção da desigualdade. O 
resultado deste tipo de investigação empírica representa, 
portanto, uma questão em aberto, que exige trabalho inter-
pretativo posterior, e não, o que acredito seja a suposição de 
muitos, a “resposta”, a explicação analítica e conceitual do 
fenômeno. A confusão entre estes dois níveis de análise, no 
entanto, confusão esta dominante na grande imprensa, na 
mídia em geral, na discussão política e até no ambiente aca-
dêmico, cria a ilusão de que a causa da desigualdade social 
brasileira é racial e ponto fi nal3. Como não existe aporte 
interpretativo que especifi que uma hierarquia das causas da 
desigualdade, a variável racial é percebida, tendencialmente, 
como um dado absoluto e não como um dos elementos que 
explicam a especifi cidade de nossa desigualdade.

Em segundo lugar, ainda que intimamente relaciona-
do ao primeiro aspecto, causa espécie a ênfase no tema das 
“relações raciais” desvinculadas de um quadro interpretati-
vo mais amplo. Ainda que seja defensável a divisão de traba-
lho intelectual que este tipo de fragmentação implica, o que 
não me parece defensável é isolar a variável racial do estudo 

2. Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle e Silva são dois expoentes desta tradição, 
que ajudaram a repor a questão racial na ordem do dia entre nós. 

3. Os exemplos desta confusão são cotidianos e repetitivos. Lembro-me de um 
artigo, por exemplo, na coluna semanal do cientista político Sérgio Abranches na 
Veja, cujo conteúdo era a interpretação da nossa desigualdade como tendo como 
causa principal o dado racial. Essa interpretação, por sua “visibilidade”, aliada à 
carência de um debate teoricamente sofi sticado sobre as causas da desigualdade 
social no contexto periférico, que possa superar as ilusões do empiricismo 
meramente quantitativo – o que obviamente não deve ser confundido com 
uma crítica à intenção empírica que marca a sociologia – torna-se cada vez mais 
dominante nas ciências sociais brasileiras e por extensão também no debate 
público.
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das causas da desigualdade como fenômeno mais geral. Nes-
se sentido, acredito que o tema da desigualdade só adquire 
compreensibilidade se vinculado ao tema da especifi cida-
de de nosso processo de modernização. Isso signifi ca dizer 
que a determinação do peso específi co da variável racial no 
tema maior da desigualdade social como um todo exige um 
quadro de referência teórico amplo, inclusivo e totalizador. 

A construção ainda que parcial e tentativa deste refe-
rencial teórico exige, a meu ver, o resgate do debate acerca 
da opção classe/raça, que marcou o debate brasileiro acer-
ca desta questão em meados do século passado. O tema da 
importância da classe social tem sido injustamente colocado 
em um papel secundário entre nós, no contexto do deba-
te sobre a singularidade de nossa desigualdade, como uma 
espécie de “resíduo do marxismo mecanicista e redutor”4, 
e relegado a um segundo plano de análise. Ainda que con-
corde com a crítica ao reducionismo marxista em toda a sua 
extensão, esse tipo de crítica esquece muito facilmente que 
Marx não é o único teórico das classes sociais e que certa-
mente não é o mais criativo e atual neste tema. 

A crítica weberiana ao conceito de classe marxista já 
nega o vínculo direto estabelecido por Marx entre “situação 
de classe” (Klassenlage) e certo “interesse de classe”. Para 
Weber é sempre uma questão empírica e aberta saber-se se 
esta correspondência efetivamente se verifi ca, não podendo 
ser decidida a priori. Para que esta correspondência ocorra 
é necessário que exista sufi ciente transparência em relação 
às causas da desigualdade para quem a sofre negativamente 
(Weber, 1964). Sabidamente, Weber também acrescenta ao 
aspecto econômico da situação de classe o tema da “situação 

4. Parece ser geral entre nós a impressão de que a alusão à classe, como 
componente principal do pertencimento social, envolve necessariamente o ranço 
reducionista do marxismo. A excelente recensão desta tradição por Antônio 
Sérgio Guimarães parece apontar na mesma direção. Guimarães, Antônio Sérgio, 
(2002), p. 13/45. 
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estamental” (Ständische Lage) para dar conta de característi-
cas, para ele ainda marcadas por contextos pré-modernos 
(Kreikel, 1992), marcados pela valorização social da “hon-
ra” (Weber, 1964). 

Pierre Bourdieu vincula criativamente as heranças mar-
xista e weberiana no tema, conferindo-lhes um tom original 
e pessoal. De Marx ele retira a tese da determinação de clas-
se do comportamento humano em sociedade. De Weber, 
a noção da bidimensionalidade da estratifi cação social sob 
o capitalismo, substituindo o aspecto da honra pelo tema 
do prestígio associado ao conhecimento, ou “capital cultu-
ral”, como ele prefere. Ao unir ambos os princípios e inter-
relacioná-los, ao contrário de Weber, por exemplo, que cria 
uma disjuntiva entre a estratifi cação por status e pela situa-
ção econômica, Bourdieu constrói uma noção de estratifi -
cação social que combina os aspectos econômicos e sócio-
culturais e vincula a situação de classe a uma “condução da 
vida” específi ca. Esta “condução da vida” representa uma 
dada atitude em relação ao mundo em todas as dimensões 
sociais, não se restringindo, portanto, à subesfera econômi-
ca. Será esta condução da vida específi ca, ou seja, a dimen-
são weberiana do status, que permitirá constituir laços obje-
tivos de solidariedade, por um lado, e de preconceito, por 
outro. Será também esta condução da vida, ou atitude em 
relação ao mundo que propiciará a justifi cação de privilé-
gios ao permitir que estes “apareçam” como qualidades ina-
tas dos indivíduos e não como socialmente determinados. 

Esta concepção “sócio-cultural” (Peter-Müller, 1997) 
de classe faz toda a diferença, por oposição a um concei-
to economicista de classe, precisamente por apontar para 
fatores “extra-econômicos”, existenciais, morais e políticos, 
subliminares e subconscientes que constroem e permitem 
um padrão de desigualdade que é o único possível no con-
texto de igualdade formal e de democracia aberta, típicos 
da moderna sociedade capitalista: um padrão que pressu-
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põe opacidade e intransparência ao esconder a fonte social 
e portanto “construída” da desigualdade. A desigualdade 
passa a ser justifi cada e naturalizada na medida em que é 
percebida como resultado do “mérito” e, portanto, como 
produto de qualidades individuais. 

A questão central aqui parece-me, portanto, se referir 
a uma discussão dos pressupostos culturais e socias da hie-
rarquia moral, efetivamente prevalecentes nas sociedades 
ocidentais, tanto centrais quanto periféricas como veremos, 
aquém e além da apregoada centralidade da categoria da 
igualdade como fundamento da legitimação política explí-
cita dessas sociedades. Em Charles Taylor, a reconstrução 
desta herança teórica e histórica se consuma sob a forma 
de uma genealogia da hieraquia moral subjacente ao racionalismo 
ocidental. Embora este substrato moral esteja presente em 
todas as comunidades humanas, importa perceber em cada 
caso a especifi cidade de cada horizonte cultural ou civili-
zacional particular. Este é o desafi o que se impõe Taylor 
(1989) no seu As fontes do self. A estratégia de Taylor é vin-
cular as idéias e visões de mundo destinadas a se tornarem 
dominantes no Ocidente à sua institucionalização. Ou seja, 
longe de fazer uma “história das idéias”, o que lhe interessa 
é perceber as condições que lhe permitem efi cácia social. 
Daí seu empreeendimento ser, a meu ver, central para as 
ciências sociais. 

Ao tentar reconstruir a hieraquia valorativa subjacente 
ao racionalismo ocidental e às suas instituições fundamentais, 
Taylor, na verdade, está penetrando terreno pioneiro. Karl 
Marx foi o primeiro a se referir, não a uma hieraquia valora-
tiva implícita ao capitalismo, mas às suas conseqüências, ou 
seja, à produção de uma “ideologia espontânea” como seu 
efeito peculiar. Mas, em Marx, a ideologia espontânea do 
capitalismo é produto da descontinuidade entre produção e 
circulação de mercadorias, criando a ilusão da venda da mer-
cadoria força de trabalho pelo seu justo valor. Inexiste, no 
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entanto, em Marx a tematização do horizonte moral e simbó-
lico que serve de substrato e legitimação às instituições fun-
damentais do capitalismo, muito especialmente do mercado. 
O enfoque marxista é sistêmico e se concentra nas virtualida-
des e contradições da própria esfera econômica.

Em Max Weber, apesar de sua questão central ser preci-
samente a especifi cidade do racionalismo ocidental, tanto no 
seu arcabouço material quanto simbólico, este autor jamais 
consegue teorizar cristalizações morais para além das éticas 
religiosas materiais que estuda na sua sociologia das religiões. 
Formas de dotação de sentido social de caráter não religioso 
não são consideradas até mesmo por conta de seu ponto de 
partida categorial, prisioneiro do individualismo metodoló-
gico, que o impele a perceber o indivíduo ator como fonte 
última de toda atribuição de signifi cado e moralidade. 

Nesse contexto, se as contribuições dos clássicos são 
escassas, também as percepções dominantes na ciência 
social contemporânea negam a densidade simbólica e valo-
rativa da dinâmica institucional. O novo aparato institucio-
nal coercitivo e disciplinador do mundo moderno, antes de 
tudo representado pelo complexo formado por mercado 
e Estado, é percebido como incorporando um princípio 
abstrato medido por critérios de efi ciência. É deste modo 
que tanto Parsons quanto Habermas, por exemplo, irão 
perceber, a partir do conceito de sistema, a ação conjunta 
desse complexo institucional e pleitear uma lógica normati-
vamente neutra como fundamento de seu funcionamento. 
Esse “naturalismo” de grande parte da tradição sociológica 
repete, na dimensão da refl exão sistemática, o mesmo efei-
to de desconhecimento ao qual estamos submetidos na vida 
cotidiana sob efeito da ideologia espontânea do capitalis-
mo, através da extraordinária efi cácia de suas instituições 
fundamentais como mercado e Estado. 

Para se avançar neste tema fundamental, há que se recu-
perar o sentido de busca de signifi cados opacos implícita na 
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discussão marxiana da ideologia espontânea do capitalismo, 
para além do que o próprio Marx foi capaz de perceber. 
Desse modo, passa a ser fundamental recapitular a noção 
ocidental hegemônica de virtude para a quase totalidade 
dos pensadores modernos e contemporâneos: controle da 
razão sobre emoções e pulsões irracionais, interiorização 
progressiva de todas as fontes de moralidade e signifi cado 
e entronização concomitante das virtudes do autocontrole, 
auto-responsabilidade, vontade livre e descontextualizada e 
liberdade concebida como auto-remodelação em relação a 
fi ns heterônomos. O que está em jogo aqui é uma noção 
historicamente construída e culturalmente contingente 
de personalidade e de condução da vida que vai separar e 
unir, por vínculos de solidariedade e preconceito, pessoas e 
grupos sociais em superiores e inferiores, segundo critérios 
que passam a dever sua objetividade incontestável ao fato 
de estar inscritos na lógica opaca e intransparente de fun-
cionamento de Estado e mercado. 

Às gerações que nascem já sob a égide das práticas dis-
ciplinarizadoras já consolidadas institucionalmente, esse 
modelo contingente assume a forma naturalizada de uma 
realidade auto-evidente que dispensa justifi cação. Respon-
der aos imperativos empíricos de Estado e mercado passa 
a ser tão óbvio quanto respirar ou andar. Não conhecemos 
nenhuma outra forma de ser e desde a mais tenra infância 
fomos feitos e continuamente remodelados e aperfeiçoados 
para atender a estes imperativos. É essa realidade que per-
mite e confere credibilidade às concepções científi cas que 
desconhecem a lógica normativa contingente desses “sub-
sistemas”. Ela assume a forma de qualquer outra limitação 
natural da existência, como a lei de gravidade, por exem-
plo, contra a qual nada podemos fazer. 

Mas se quisermos ir além das aparências e das ilusões 
objetivas da vida cotidiana, devemos suspeitar do discurso 
legitimador que essas instituições fazem sobre si mesmas, 
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ou seja, como se as mesmas fossem estruturas objetivas e 
neutras que expressam princípios meritocráticos e igualitá-
rios. Afi nal, será a noção de disciplina e controle do corpo 
e de suas emoções e necessidades, que passará a diferenciar 
imperceptivelmente, classes sociais, gênero, etnias, etc. 

A luta entre classes e frações de classe vai ser decidida 
por essa oposição entre a alma ou razão – como lócus das 
virtudes das classes dominantes e o corpo – como lócus 
das virtudes dominadas e ambíguas das classes inferiores –, 
como fi ca claro na oposição entre trabalho intelectual e tra-
balho manual, que torna legítimo que em sociedades como 
a brasileira o trabalho intelectual seja remunerado até 50 
vezes mais que o trabalho manual. Por que jamais nos per-
guntamos acerca da legitimidade de tamanha desigualda-
de? Precisamente o fato da questão jamais chegar a ser for-
mulada, o que demonstra seu caráter naturalizado, ilustra a 
efi cácia da hierarquia moral a qual estamos aludindo. Ilus-
tra também de que modo uma concepção não-economicis-
ta de classe permite abranger os aspectos sócio-culturais de 
classifi cação no capitalismo e nos confrontar com realida-
des e máscaras incomuns da desigualdade. Também todas 
as outras hierarquias sociais que pressupõem superioridade 
e inferioridade ou a noção de melhor ou pior como a opo-
sição homem/mulher e branco e negro adquirem efi cácia a 
partir da mesma hierarquia, como veremos mais tarde.

Esse conjunto articulado e referido mutuamente de vir-
tudes passa a ser, com seu crescente ancoramento institucio-
nal, o Alfa e Ômega da atribuição de respeito e de reconhe-
cimento social, por um lado, e pressuposto objetivo da pró-
pria auto-estima individual, por outro. Ele é o pressuposto 
da noção moderna de dignidade tanto no sentido da noção 
jurídica de cidadania, como é o pressuposto oculto e opaco 
também do respeito atitudinal (Taylor, 1989), o qual é pré 
e ultrajurídico e decide acerca do prestígio relativo entre 
indivíduos e classes. Isso signifi ca que Estado e mercado, 
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a partir de seus estímulos específi cos, ao perfazerem o vir-
tual monopólio das chances de vida de qualquer indivíduo 
ou classe social, decidem, de forma opaca e intransparente, 
nessa nova leitura da produção de uma “ideologia espontâ-
nea do capitalismo”, quem são os classifi cados e os desclas-
sifi cados sociais. Classifi cados com os prêmios equivalentes 
em salário, status ocupacional e prestígio relativos, são os 
indivíduos que logram se adaptar às demandas implícitas 
do complexo estado/mercado. Desclassifi cados, por outro 
lado, são todos aqueles que não atendem a essas demandas 
adequadamente e são castigados por baixos salários e baixo 
respeito social. 

Ao pleitearmos que o mecanismo de classifi cação ou 
reconhecimento social opera a partir de estruturas pré-
refl exivas e opacas à consciência cotidiana, estamos toman-
do partido por concepções anti-racionalistas e antiintelectua-
listas que percebem a produção da solidariedade social e 
a atribuição de reconhecimento como um código cifrado. 
O conceito de habitus em Bourdieu permite, ao contrário 
da tradição racionalista e intelectualizante, enfatizar todo 
o conjunto de disposições culturais e institucionais que se 
inscrevem no corpo e que se expressam na linguagem cor-
poral de cada um de nós transformando, por assim dizer, 
escolhas valorativas culturais e institucionais, formadas no 
contexto familiar e escolar, em signos de carne e osso. 

O pressuposto dessa concepção revolucionária no âmbi-
to das ciências sociais permite unir, assim como faz Taylor 
em texto particularmente brilhante (Taylor, 1993), Wittgens-
tein e Bourdieu. Taylor, na realidade, aproxima Bourdieu e 
Wittgenstein tendo em vista um aspecto fundamental de 
sua própria teoria, que é a tentativa de romper e superar a 
concepção mentalista da experiência social. Essa concepção 
mentalista é representada pelo dualismo mente-corpo, ou 
seja, pela idéia de que a mente é uma entidade distinta do 
corpo, embora de algum modo “habite” o corpo como um 
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“fantasma dentro de uma máquina” (Smith, 2002). Desde 
Descartes essa concepção tornou-se algo como a doutrina 
ofi cial sobre a relação mente/corpo. Para Taylor, tanto Wit-
tgenstein quanto Bourdieu lograram desenvolver concep-
ções que ajudam a perceber essa relação fundamental de um 
outro modo. Taylor (1993) diz “se Wittgenstein nos ajudou 
a quebrar a servidão fi losófi ca do intelectualismo, Bourdieu 
começou a explorar como a ciência social deve ser refeita, 
desde que livre de seu ponto de partida distorcido”. Aqui, o 
inimigo comum é a tendência racionalista e intelectualista, 
dominante seja na fi losofi a seja nas ciências sociais. Enquan-
to a tradição intelectualista nesses dois campos do conheci-
mento tende a perceber a compreensão de uma regra social, 
por exemplo, como um processo que se consuma no nível 
das representações e do pensamento, abstraindo seu com-
ponente corpóreo e contextual, tanto Wittgenstein quanto 
Bourdieu enfatizam o elemento da “prática”. 

Obedecer a uma regra é antes de tudo uma prática 
aprendida e não um conhecimento. A “prática” pode ser 
articulável, ou seja, ela pode explicitar razões e explicações 
para o seu ser deste modo e não de qualquer outro, quan-
do desafi ada a isto, mas, na maior parte das vezes, esse pano 
de fundo inarticulado permanece implícito, comandando 
silenciosamente nossa atividade prática e abrangendo muito 
mais que a moldura das nossas representações conscientes. 
Esse ponto de partida semelhante dos dois autores não é um 
aspecto contingente, secundário ou superfi cial. Ele represen-
ta, ao contrário, o âmago mesmo da novidade radical destes 
autores no debate contemporâneo. Todo o esforço crítico de 
ambos é dirigido à crítica das concepções fi losófi cas ou socio-
lógicas que abstraem indevidamente do componente radical-
mente situado e contextual da ação humana.

O que Bourdieu tem em mente é a formação de um 
habitus de classe, percebido como um aprendizado não 
intencional de disposições, inclinações e esquemas avalia-
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tivos que permitem ao seu possuidor perceber e classifi car, 
numa dimensão pré-refl exiva, signos opacos da cultura legí-
tima. Esses fi os invisíveis interligam e cimentam tanto afi ni-
dades e simpatias, constituindo tanto as redes de solidarie-
dades quanto rejeições por antipatias soldadas pelo precon-
ceito de classe, cor ou gênero (Bourdieu, 1990).

Mas falta à noção de habitus em Bourdieu qualquer 
caráter diacrônico e histórico e, portanto, qualquer preocu-
pação com o tema fundamental do aprendizado valorativo, 
apenas possível de ser tematizado em perspectiva histórica. 
Assim, gostaria de propor uma subdivisão interna à catego-
ria do habitus de tal modo a conferir-lhe um caráter histó-
rico mais matizado, inexistente na análise bourdieusiana, 
e acrescentar, portanto, uma dimensão genética e diacrô-
nica à temática da constituição do habitus. Assim, ao invés 
de falarmos apenas de habitus genericamente, aplicando-o 
a situações específi cas de classe num contexto sincrônico, 
como faz Bourdieu, acho mais interessante e rico, para 
meus propósitos, falar de uma “pluralidade de habitus”, que 
se constituem historicamente. 

Este foi certamente o caso do que gostaria de chamar 
de “habitus primário”. A burguesia, como a primeira clas-
se dirigente na história que trabalha, logrou romper com 
a dupla moral típica das sociedades tradicionais baseadas 
no código da honra e construir, pelo menos em uma medi-
da apreciável e signifi cativa, uma homogeneização de tipo 
humano a partir da generalização de sua própria econo-
mia emocional, como vimos – domínio da razão sobre as 
emoções, cálculo prospectivo, auto-responsabilidade, etc. 
– transformando o comportamento econômico em modelo 
para todo o comportamento humano digno de respeito e 
reconhecimento. 

É esta economia emocional muito específi ca que chamo 
de habitus primário, para aludir ao conjunto de disposições 
que funcionam como referência objetiva ao valor diferen-
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cial dos seres humanos de forma opaca e intransparente, 
e que, a partir da sua generalização efetiva, permite, por 
exemplo, a efetividade social da noção de cidadania nessas 
sociedades homogeneizadas em medida signifi cativa. Apesar 
deste habitus se referir a “indivíduos”, ele não implica obvia-
mente em qualquer defesa do “individualismo”, como valor 
ou em aportes “liberais” que percebem o indivíduo como 
a fonte de todo sentido e moralidade. Muito ao contrário, 
são consensos sociais e morais inarticulados que estipulam, 
independentemente da vontade individual, seu valor relati-
vo. O sujeito aqui é toda a sociedade e seu núcleo normati-
vo inarticulado e não os indivíduos atores5. 

A partir daí torna-se compreensível porque é o trabalho 
útil, produtivo e disciplinado que parece estar por trás da 
“avaliação objetiva do valor relativo” de cada qual também 
na dimensão política da cidadania. Para além da letra legal 
da regra da igualdade, é apenas a percepção, na dimensão 
pré-refl exiva em que estamos nos movimentando neste texto, 
mediada por signos opacos, mas imediatamente compreen-
síveis por todos, posto que inscritos no corpo, na forma de 
andar, falar, etc., de que estamos tratando com sujeitos que 
são suportes de uma “ética do desempenho” adequada ao tra-
balho útil e produtivo, que garante seu reconhecimento social 
não só na esfera econômica, mas em todas as outras dimen-
sões da vida social. Isso explica por que uma dona de casa, por 
exemplo, passe a ter um status social objetivamente “derivado”, 
ou seja, sua importância e reconhecimento social dependem 
de seu pertencimento a uma família ou a um “marido”. Ela 
se torna, neste sentido, dependente de critérios adscritivos, já 
que no contexto meritocrático da “ideologia do desempenho” 
ela não possuiria valor autônomo (Kreckel, 1992). 

5. O uso que faço da categoria bourdiesiana de habitus é conscientemente 
heterodoxo e não pleiteio qualquer relação de “fi delidade” em relação ao 
aparato conceitual deste autor, com o qual, inclusive, não compartilho 
diversos pressupostos analíticos. 
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O mesmo fenômeno explica também que vai ser o 
poder legitimador dessa “ideologia do desempenho” que 
irá determinar, aos sujeitos e grupos sociais excluídos de 
plano, pela ausência dos pressupostos mínimos para uma 
competição bem sucedida na dimensão econômica, obje-
tivamente, também seu não-reconhecimento social e sua 
ausência de auto-estima, seja na dimensão política seja na 
dimensão existencial e privada. É esse fenômeno que gos-
taria de chamar de constituição social de um “habitus pre-
cário” que atinge proporções de fenômeno de massas em 
sociedades perifericamente modernizadas como o Brasil. 
Esta parece-me constituir a efetiva distinção entre socieda-
des centrais e periféricas: a produção em massa de um enor-
me contingente de inadaptados percebidos enquanto tais 
por mecanismos de avaliação social pré-refl exivos e opacos, 
mas, ao mesmo tempo, perceptíveis por todos numa dimen-
são corporal e pré-refl exiva. 

Isso implica que a “ideologia do desempenho” funcio-
naria assim como uma espécie de legitimação subpolítica 
incrustada no cotidiano, refl etindo a efi cácia de princípios 
funcionais ancorados em instituições opacas e instransparen-
tes como mercado e Estado. Ela é intransparente posto que 
“aparece” à consciência cotidiana como se fosse efeito de 
princípios universais e neutros, abertos à competição merito-
crática. Se minha análise é correta, esse esquema interpreta-
tivo permitiria explicitar tanto a hierarquia valorativa e nor-
mativa subjacente, ainda que de forma subliminar e intrans-
parente, ao funcionamento de mercado e Estado, quanto a 
forma peculiar através da qual esses signos opacos adquirem 
visibilidade social ainda que de modo pré-refl exivo. 

Esse tipo de abordagem permitiria também discutir a 
especifi cidade de sociedades periféricas como a brasileira, 
sem apelar para explicações intencionalistas e subjetivistas, 
como nos paradigmas personalistas ou patrimonialistas, que 
são obrigadas a defender a existência um núcleo pré-moder-
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no para essas sociedades de modo a tematizar suas mazelas 
sociais. Essa explicação alternativa parece-me mais convin-
cente, na medida em que permite tematizar mazelas sociais 
como a naturalização da desigualdade ou a produção social 
massifi cada da subcidadania sem negar implicitamente, 
como fazem as explicações personalistas ainda dominantes, 
a complexidade e dinamismos inegáveis de uma sociedade 
periférica como a brasileira. É precisamente o dinamismo 
de instituições impessoais, que reproduzem uma hieraquia 
implícita do valor diferencial dos seres humanos, que per-
mite compreender a naturalização secular de uma desigual-
dade abissal como a brasileira. 

A idéia simples que percorre todo meu argumento nes-
te texto é que mercado e Estado não são apenas grandezas 
materiais regidas por critérios de efi cácia formal, mas sim 
materializações de “concepções de mundo” com uma hie-
rarquia material peculiar, e que esta é a forma especifi ca-
mente moderna de construir distinções sociais e de legitimá-
las. Apesar da idéia central ser simples, suas conseqüências 
teóricas são inúmeras e decisivas. A partir dela podemos, 
por exemplo, ter acesso a uma nova concepção do processo 
de modernização de sociedades periféricas como a brasilei-
ra. Max Weber, no fi nal do seu estudo acerca da religião da 
Índia, avança uma intuição, a qual me parece fundamental 
para o nosso tema. Ao analisar o caso do desenvolvimento 
do capitalismo no Japão, por comparação com o caso hindu, 
Weber salienta que a expansão do capitalismo, ou do racio-
nalismo ocidental como ele preferia, para a periferia, dá-se 
tanto mais profundamente quanto mais o modelo assume a 
forma da exportação das instituições fundamentais do Oci-
dente, como mercado competitivo e Estado centralizado, 
sob a forma de “artefatos prontos” (Weber, 1999). 

Se estou correto, então a questão passa a ser: identifi car 
que concepção de mundo é esta, que é importada das insti-
tuições fundamentais do mundo moderno para a periferia. 
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Que estas instituições tenham imposto sua dinâmica apenas 
no longo prazo não invalida o argumento. O raciocínio socio-
lógico se diferencia precisamente por permitir captar dinâmi-
cas de desenvolvimento de longo prazo. Se estou certo, isto 
signifi ca que toda uma cultura e concepção de mundo con-
tingente está associada à lógica institucional do capitalismo 
moderno. Perceber este aspecto central é superar o tipo de 
“essencialismo culturalista”, também ainda dominante entre 
nós, que desvincula cultura da efi cácia institucional, que é 
a única instância que pode explicar de que modo cultura e 
valores podem infl uenciar o comportamento humano. 

A concepção de mundo exportada para a periferia do 
capitalismo é aquela que analisamos detidamente acima, 
mas que sempre vale a pena repetir: controle da razão sobre 
emoções e pulsões irracionais, interiorização progressiva de 
todas as fontes de moralidade e signifi cado e entronização 
concomitante das virtudes do autocontrole, auto-responsabi-
lidade, vontade livre e descontextualizada e liberdade con-
cebida como auto-remodelação em relação a fi ns heterôno-
mos. É precisamente esta noção historicamente construída, 
altamente improvável e culturalmente contingente de per-
sonalidade e de condução da vida, que se constitui na Euro-
pa entre os séculos XVII e XVIII, que passa a ser o núcleo 
duro da hierarquia valorativa incrustada de forma opaca e 
intransparente no funcionamento destas instituições funda-
mentais. Em outras palavras e weberianamente: o protestan-
tismo ascético, que constrói essa noção contingente e única 
de agência humana, passa a ter agora como suporte secular 
à lógica impessoal de mercado e Estado que reproduz, atra-
vés de estímulos empíricos como dinheiro e coerção legal, o 
mesmo tipo de indivíduo que antes a fé produzia. 

É esta concepção de ser humano e economia emocio-
nal peculiar à cultura européa, que portanto nada tem a ver 
com o preconceito naturalista que vincula a “europeidade” 
a um fenótipo ou tipo físico do indivíduo de olhos azuis 
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e cabelos loiros, e que pode, portanto, ter como suporte 
material mulatos ou negros, como efetivamente acontece 
no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX 6, que 
se irá transformar na concepção dominante do valor dife-
rencial entre os seres humanos e grupos sociais inteiros e 
separar e unir por vínculos de solidariedade e preconceito 
pessoas e grupos sociais em superiores e inferiores, segundo 
critérios que passam a dever sua objetividade incontestável 
ao fato de estarem inscritos na lógica opaca e intransparen-
te de funcionamento de Estado e mercado. 

O leitor a esta altura pode muito bem estar se pergun-
tando, coberto de razão, o que precisamente esta reconstru-
ção argumentativa tem a ver com a especifi cade do precon-
ceito racial no Brasil e com o peso relativo da variável “cor 
da pele” no tema da singularidade de nossa desigualdade. 
É que considero que, apenas a partir desta reconstrução, 
podemos levar nossa discussão para além das pseudo-evidên-
cias do empiricismo no tema racial. Foi a falta deste trabalho 
conceitual anterior que determinou, por exemplo, as ambi-
güidades e as contradições insolúveis que marcam a refl e-
xão de Florestan, no seu fundamental A integração do Negro 
na Sociedade de Classes (Fernandes, F., 1978), que ele próprio 
considera seu “melhor trabalho” (Fernandes, F., 2003). 

Este ponto é central, posto que, se é a reprodução de 
um “habitus precário” a causa última da inadaptação e mar-
ginalização desses grupos, como o próprio Florestan parece 
acreditar, pelo menos na parte inicial de seu livro 7, não é 
“meramente a cor da pele”, como certas tendências empi-

6. Ver a dimensão descritiva deste argumento em Freyre, Gilberto (1990). 

7. Florestan, na realidade, é indeciso em relação ao peso específi co das variáveis 
que estou chamando de classe (Habitus precário da “ralé” negra e mulata) e de 
“raça”. Essa ambigüidade, no entanto, é extremamente interessante para meus 
propósitos de uma reconstrução crítica de seu argumento. Para uma apreciação 
crítica em detalhe da fundamental contribuição de Florestan a essa discussão, ver: 
Souza, Jessé 2003 (a) e 2003 (b).
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ricistas acerca da desigualdade brasilera tendem, hoje, a 
interpretar. Se há preconceito neste terreno, e certamen-
te há, e agindo de forma intransparente e virulenta, não 
é, antes de tudo, um preconceito de cor, mas sim um pre-
conceito que se refere a certo tipo de “personalidade”, ou 
seja, de um habitus específi co, julgada como improdutiva e 
disruptiva para a sociedade como um todo. 

Nosso caminho até aqui nos permite agora perceber 
que a hieraquia moral incrustrada na dinâmica institu-
cional do capitalismo baseada, como vimos, na oposição 
mente/corpo, não determina e legitima simplesmente o 
preconceito e a desigualdade de classe através da oposição 
entre trabalho intelectual e manual. Ela comanda todas as 
classifi cações e distinções sociais no contexto da legitima-
ção impessoal e opaca do capitalismo. Também a oposição 
entre os gêneros segue o mesmo padrão da discriminação 
de classe. O homem é defi nido como superior em relação à 
mulher por ser visto como portador das virtudes intelectuais 
e morais superiores que caracterizam o domínio da mente 
ou alma sobre as necessidades animais inferiores típicas da 
corporalidade. 

A mulher, por oposição, é percebida como repositária 
da sensualidade, dos afetos e do mundo emocional associa-
do às virtudes ambíguas da corporalidade. É essa associa-
ção inconsciente e pré-refl exiva que a torna suspeita, ainda 
hoje, para exercer cargos de comando por exemplo. Do 
mesmo modo, a “raça branca” é associada à europeidade 
e sua herança cultural de controle dos instintos e necessi-
dades corporais em favor do auto-controle e disciplina. A 
“raça negra” é considerada inferior pela associação ao “pri-
mitivismo” africano que é percebido como repositário de 
valores ambíguos como força muscular e sensualidade. 

Não é, portanto, se estou certo, o apego à hierarquia 
anterior que produz o racismo, como termina sendo a con-
clusão de Florestan, no seu livro citado anteriormente, e o 
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transfere como “resíduo” à ordem social competitiva. Afi -
nal, a ordem competitiva também não é, como vimos antes, 
“neutra”, nesta dimensão do ponto de partida meritocrático, 
como parece estar implícito no argumento de Florestan. A 
ordem competitiva também tem a “sua hierarquia”, ainda 
que implícita, opaca e intransparente aos atores, e é com 
base nela, e não em qualquer “resíduo” de épocas passadas, 
que tanto negros quanto brancos sem qualifi cação adequada 
são desclassifi cados e marginalizados de forma permanente. 

Não é à toa, nesse sentido, que a legitimação da margi-
nalização, nos depoimentos colimados em todo o livro pelo 
autor, venha sempre acompanhada da menção a aspectos 
conspícuos da hierarquia valorativa do racionalismo oci-
dental moderno: ausência de ordem, disciplina, previsi-
bilidade, raciocínio prospectivo, etc. O critério operante 
de classifi cação/desclassifi cação era tão colado na hierar-
quia valorativa implícita e impessoal da nova ordem social, 
que se reconhecia em vários depoimentos, inclusive, a cor 
como aspecto secundário. Concebia-se, por exemplo, que 
o negro se “misturasse com o branco atrasado, que está à 
sua altura moral, intelectual” Florestan (1978), no entanto, 
permanece preso à explicação dos “resíduos”, e não conse-
gue incorporar vários desses depoimentos ao seu quadro 
explicativo, que se torna crescentemente ambíguo, impre-
ciso e inconclusivo.

Um outro ponto de imprecisão que no fundo duplica a 
ambigüidade em relação a opção cor/habitus, é a menção a 
coisas como “mundo branco” e “mundo negro” como se fos-
sem, ambos, realidades essenciais e independentes, e como 
se a hierarquia valorativa que articulasse essa disjuntiva não 
fosse, na realidade, única, e subordinasse tanto “brancos” 
quanto “negros”. Apenas a partir da explicitação da hierar-
quia moral opaca e intransparente, a qual reconstruímos 
acima, que é operada pela dinâmica das instituições fun-
damentais do capitalismo, é que podemos perceber preci-
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samente em qual contexto valorativo e classifi catório a cor da 
pele funciona como índice de primitividade para além de 
qualquer “culturalismo essencialista” – posto que desvincula 
produção de valores de efi cácia institucional – que percebe 
a cor como “resíduo” de outras épocas. 

No contexto estamental e adscritivo da sociedade escra-
vocrata, a cor funciona como índice tendencialmente abso-
luto da situação servil, ainda que esta também assumisse 
formas mitigadas como fi ca claro na exposição de Flores-
tan. Na sociedade competitiva, a cor funciona como índice 
“relativo” de primitividade – sempre em relação ao padrão 
contingente do tipo humano defi nido como útil e produti-
vo no racionalismo ocidental e implementado por suas ins-
tituições fundamentais – que pode ou não ser confi rmado 
pelo indivíduo ou grupo em questão. O próprio Florestan 
relata sobejamente as inúmeras experiências de inadapta-
ção ao novo contexto, determinadas em primeiro plano por 
incapacidade de atender às demandas da disciplina produ-
tiva do capitalismo (Fernandes, F., 1978). 

Na realidade, portanto, não é a continuação do passa-
do no presente “inercialmente” que está em jogo, realidade 
esta destinada a desaparecer com o desenvolvimento eco-
nômico (Fernandes, F., 1978), mas a redefi nição “moderna” 
do negro (e do dependente ou agregado brasileiro rural e 
urbano de qualquer cor) como “imprestável” para exercer 
qualquer atividade relevante e produtiva no novo contex-
to, que constitui o quadro da nova situação de marginali-
dade. No pólo positivo, é o mesmo fato que torna possível 
o – “embranquecimento” de indivíduos negros ou mulatos 
“europeizados” no sentido preciso de adoção e internaliza-
ção de uma economia moral – que não se confunde com 
meros “bons modos” – que é resultado histórico e contin-
gente da Europa enquanto civilização específi ca. É precisa-
mente porque em condições modernas o preconceito racial 
é “relativo”, posto que dependente e secundário em rela-
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ção ao dado primário e mais importante da internalização 
da economia emocional que caracterizam as classes sociais 
produtivas e úteis no contexto do capitalismo moderno, 
que é possível literalmente, em sociedades como a nossa, 
“embranquecer”. 

É o mesmo fenômeno que torna compreensível a tese 
de Oracy Nogueira acerca do “preconceito de marca” como 
nosso modo específi co de manifestar preconceito racial, 
por oposição à dinâmica do preconceito racial de origem 
norte-americano. No texto clássico de Oracy sobre o tema 
(Nogueira, 1985), o “preconceito de marca” já amalgama 
traços físicos como a cor com características sociais de per-
tencimento grupal, como comportamento social e instru-
ção. Apenas o resultado combinado dos dois fatores decide 
acerca da existência ou não da discriminação racial (Noguei-
ra, 1985). Nesse caso, o do preconceito de marca, trata-se 
de uma preterição relativa, que permite portanto fenôme-
nos de “embranquecimento social”, para os indivíduos que, 
embora tenham cor negra, são “europeizados” no sentido 
da internalização da economia emocional que é produto 
histórico contingente da cultura européia já discutida neste 
texto. No caso americano, o embranquecimento é impossível, dada 
a exclusão incondicional de todo indivíduo que tenha “san-
gue negro” em sua ascendência sem qualquer referência a 
traços físicos. 

A estratégia correspondente ao “embranquecimento” 
(whitening) no caso americano é a “passagem” (passing) 8, 
quando o indivíduo de cor branca de ascendência negra 
nega sistematicamente sua origem. Uma das causas histó-
ricas para a diferença na percepção do negro em cada uma 
das sociedades analisadas por Oracy, parece-me decorrer 

8. Nogueira, Oracy, (1985) p. 81. Um belo fi lme recente, intitulado “revelações” 
e estrelado por Anthony Hopkins no papel de um professor universitário que fez 
o passing, mostra exemplarmente o drama existencial e social do personagem 
principal. 
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do distinto processo histórico de modernização no Brasil e 
nos EUA e da infl uência deste na formação dos respectivos 
“mitos nacionais”. O “mito nacional”, cujo objetivo primor-
dial não é seu conteúdo de verdade, mas sim sua capacidade 
de criar vínculos de pertencimento grupal (Bellah, 1992), é 
talvez o componente central de todo processo de Nation-
building, dado precisamente seu potencial de construir e 
cimentar solidariedades a partir do compartilhamento de 
uma “história comum”, ainda que fabricada mais ou menos 
intencionalmente com este objetivo. 

No caso americano, o negro não faz parte do “mito 
nacional” daquele país que se percebe, com toda justiça, 
como uma das nações fundadoras da modernidade – jun-
tamente, com França, Inglaterra e, um pouco mais tardia-
mente, a Alemanha – como matriz civilizatória autônoma. 
No mito fundador americano os negros são percebidos 
como participantes tardios e marginais (Marx, 1998) o que 
explica que até hoje sejam tratados por intelectuais con-
servadores e liberais como membros apartados da história 
e dinâmica social daquele país. No caso brasileiro, país de 
modernização tardia e exógena, os negros e mulatos sem-
pre puderam ser aceitos como membros da comunidade 
nacional desde que contribuidores efetivos ou potenciais do esfor-
ço modernizador, o grande elemento galvanizador da soli-
dariedade interna brasileira desde a independência nacio-
nal. Por isso, o negro ou mulato “europeizado”, sempre 
no sentido específi co que uso este termo neste trabalho, 
pode, no contexto brasileiro “embranquecer”, ou seja, des-
frutar do reconhecimento social que é atributo específi co 
dos indivíduos que são percebidos como produtivos, disci-
plinados e socialmente úteis.

Quase desnecessário dizer, se este campo de refl exão 
não fosse um exemplo clássico de pensamento científi co 
colonizado por elementos emocionais, políticos e irracio-
nais de toda espécie, que aqui procuro apenas tentar expli-
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car por que fenômenos sociais acontecem como acontecem 
e não de qualquer outro modo, e não julgá-los avaliativa-
mente. Meu interesse não é, portanto, “adaptar” a realida-
de social a certas visões políticas e menos ainda deformar a 
realidade histórica a partir delas. Estou convencido que a 
sociologia realmente crítica não se constrói sob o núcleo de 
ressentimento e de fantasias compensatórias, que são hoje 
apanágio de certas abordagens “politicamente corretas”, as 
quais substituem efetivo aporte analítico por indignação moral, 
não acrescentando em nada para a compreensão do fenô-
meno e portanto das suas causas efetivas9. A crítica social 
não deve celebrar o oprimido ou romantizar seu passado e 
seu presente, mas vê-lo em sua miséria (e na grandeza pos-
sível dentro dela) de modo a que se possa, o que é apenas 
possível neste contexto, tematizar as condições para sua 
redenção social e política.

Embora o trabalho de Oracy, ainda que pioneiro e bri-
lhante, seja descritivo, ou seja, ele elenca as diferenças num 
caso e noutro sem analisar as razões estruturais que permiti-
riam explicar as diferenças de resultado nos dois casos, suas 
conclusões são imediatamente compreensíveis a partir da 
discussão que empreendemos acerca do habitus como ele-
mento classifi cador entre nós independentemente da cor. O 
preconceito no Brasil seria de marca precisamente porque 
a cor da pele ou traços físicos são índices de primitividade 
passíveis de serem “tornados invisíveis socialmente”, desde 
que o indivíduo de cor seja portador do habitus adequado 
ao trabalho produtivo nas condições do mercado competi-
tivo moderno. Um negro ou mulato instruído, disciplina-
do, inteligente e produtivo, nesse contexto, tende a receber 

9. Muito ilustrativo a este respeito é a crítica de Jessica Benjamin, uma das 
mais importantes e brilhantes feministas contemporâneas, à postura ressentida 
de abordagens feministas que celebram e idealizam o oprimido às custas da 
investigação criteriosa das causas profundas do sexismo. Ver Benjamin, Jessica, 
(1988), p. 9.
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uma avaliação social positiva do meio independentemente 
de sua ascendência ou traços físicos.

Este fenômeno não nega, obviamente, a existência ou 
a virulência do preconceito racial. Ele apenas indica que 
o mesmo é relativo e dependente de uma escala de valores 
que existe, por assim dizer, por trás da cor, permitindo sepa-
rar entre pessoas de cor dignas de reconhecimento social de 
outras indignas do mesmo reconhecimento. O que me parece 
importante aqui, em termos analíticos, é perceber a existência 
de um código social que sobredetermina o preconceito racial, 
demostrando seu caráter secundário vis a vis a hierarquia valo-
rativa principal que tem a ver com um conceito sócio-cultural 
de pertencimento de classe que constituem habitus respectiva-
mente valorizados e desvalorizados socialmente. 

Nesse sentido, e esta é a principal tese deste trabalho, 
a cor da pele é um dado secundário, no caso específi co da 
formação social brasileira, em relação ao habitus de clas-
se. Isto, obviamente, não signifi ca dizer que o preconceito 
racial não exista ou que seja de importância secundária. O 
preconceito racial é virulento e perverso, posto que funcio-
na como índice de primitividade antes de qualquer contato 
social. O preconceito racial deve ser combatido como polí-
tica específi ca em qualquer esforço dirigido e conseqüente 
de inclusão social de setores marginalizados entre nós. É de 
extrema importância, no entanto, por razões teóricas e prá-
ticas, que se tenha clareza com relação à hieraquia das causas 
da desigualdade. A confusão entre estes dois aspectos da desi-
gualdade, da classe, no sentido sócio-cultural que estamos 
defendendo, e do preconceito racial, é muitas vezes obscu-
recida por motivos “políticos”, dado que, acredita-se, a atri-
buição da marginalidade do negro a causas outras que não 
a cor e o racismo, equivaleria a atribuir a “culpa” da mesma 
à sua vítima. 

O conteúdo populista do “politicamente correto”, que 
na realidade coloniza e subordina o valor central da ciência 
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de busca incondicional da verdade em favor de interesses 
políticos que se supõem indiscutíveis e acima de qualquer 
crivo crítico, mostra-se aqui em toda sua essência reativa, 
ressentida e conservadora. Ora, é precisamente o abandono 
secular do negro e do dependente de qualquer cor à pró-
pria sorte, a “causa” óbvia de sua inadaptação. Foi este aban-
dono que criou condições perversas de eternização de um 
“habitus precário”, que constrange esses grupos à uma vida 
marginal e humilhante, à margem da sociedade incluída. 

Por outro lado, é necessário ter-se clareza teórica e práti-
ca acerca das causas reais da marginalização. É precisamente 
o tipo de explicação que enfatiza como causa primeira da 
desigualdade o dado secundário da cor – que permitiria, 
supostamente, atribuir a “culpa” da marginalização unica-
mente ao preconceito – que joga água no moinho da explica-
ção economicista e evolucionista de tipo simples, que supõe 
ser a marginalização algo temporário, modifi cável por altas 
taxas de crescimento econômico, as quais, de algum modo 
obscuro, terminaria por incluir todos os setores marginaliza-
dos10. Esta explicação ainda é francamente dominante nos 
nossos meios intelectuais e políticos fazendo com que a única 
resposta à desigualdade e à “questão social” entre nós seja de 

10. A meu ver existe uma relação interna entre a ausência de aportes 
interpretativos que atentem para a importância dos fatores sócio-culturais e 
o “fetichismo da economia”, que grassa entre nós tanto na academia quanto 
no debate político. É o fetichismo da economia que faz com que esperemos 
do desenvolvimento econômico aquilo que ele nunca deu – o Brasil mesmo 
foi o país de maior desenvolvimento econômico do globo entre 1930 e 1980 
sem mudança efetivamente signifi cativa nos seus padrões de desigualdade 
social que continuou excluindo a maior parte da população dos benefícios 
da modernização– nem vai dar. É claro que isso torna tarefa de economistas 
– que pela mesma razão são os interlocutores privilegiados entre nós da relação 
especialistas/público – explicar o que eles não sabem nem foram preparados 
para saber, contribuindo, ao fi m e a cabo, para a pobreza do debate político 
entre nós. É interessante notar que o argumento de que tudo depende do 
crescimento econômico é raciocínio dominante também entre cientistas 
sociais – lembro-me de uma intervenção de Wanderley Guilherme dos Santos 
precisamente com este título “tudo depende do crescimento econômico” no 
jornal O Globo de alguns meses atrás.
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conteúdo tópico e assistencialista. Afi nal, se não existe um 
fosso existencial, moral e político entre incluídos e excluídos 
basta uma pequena ajuda econômica permanente ou passa-
geira para que se resolva a situação. Ou ainda, se a desigual-
dade é “racial” e ponto fi nal basta uma política de cotas para 
combatermos a desigualdade11. Assistencialismo e populismo 
estão de mãos dadas neste caminho.

Esse tipo de explicação descura dos aspectos morais e 
políticos que são imprescindíveis a uma real estratégia inclu-
siva. Em nenhuma das sociedades modernas, que logrou 
homogeneizar e generalizar, em medida signifi cativa, um 
tipo humano para todas as classes, como uma pré-condição 
para uma efetiva e atuante idéia de cidadania, conseguiu 
este intento como efeito colateral unicamentre do desen-
volvimento econômico. Dentre as sociedades desenvolvidas, 
inclusive, é a mais rica dentre elas, os EUA, a que apresen-
ta maior índice de desigualdade e exclusão (Scalon, 2004). 
As sociedades que lograram de forma efi caz homogeneizar 
suas condições sociais em medida signifi cativa o fi zeram a 
partir da disseminação efetiva de concepções morais e polí-
ticas inclusivas e igualitárias, que passam a funcionar como 
“idéias-força” nessas sociedades. É a explicação que atribui 
a marginalidade dos grupos excluídos a “resíduos” a serem 
corrigidos por variáveis economicamente derivadas – domi-
nantes, não só em Florestan, mas em todo o debate nacional 
teórico e prático acerca do tema das causas e dos remédios 
da desigualdade ainda hoje – que melhor contribui para 
sua permanência e naturalização. Nesse sentido, o esclare-
cimento teórico e analítico das hieraquias da desigualdade, 
pode ajudar e iluminar políticas públicas concretas que 
tenham efetivamente interesse de superar o binômio assis-
tencialismo/populismo. 

11. Não à toa o Estado mais populista da federação, o Rio de Janeiro, é o 
campeão das políticas de cotas.
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CIDADANIA, CONFIANÇA E INSTITUIÇÕES 
DEMOCRÁTICAS

 José Álvaro Moisés

Até recentemente, não era evidente que existissem questões 
relevantes, tanto de ordem teórica como prática, envolvi-
das nas relações entre cidadania e confi ança em instituições 
democráticas. A teoria liberal clássica nasceu da desconfi an-
ça diante das estruturas tradicionais de poder e a liberdade 
dos modernos comparada a dos antigos, como Benjamin 
Constant mostrou em sua célebre conferência de 1819, 
limitou a soberania dos cidadãos ao instituir o sistema de 
representação baseado na idéia de que quem escolhe um 
representante delega o seu poder de decidir.

Foram as extraordinárias transformações políticas das 
três últimas décadas do século XX, que culminaram com 
a democratização de vários países da Europa, da América 
Latina, da Ásia e da África, que provocaram a retomada das 
abordagens que associam a democracia com a expansão dos 
direitos dos cidadãos, retomando, mas, ao mesmo tempo, 
indo além do que T. H. Marshall (1965) e R. Bendix (1977) 
haviam proposto sobre o tema em meados do século passa-
do. De fato, embora o vínculo entre democracia e os direi-
tos dos cidadãos seja parte da tradição das ciências sociais, a 
novidade das abordagens atuais, depois de décadas de desu-
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so do conceito de cidadania, está na importância atribuída 
à confi ança dos cidadãos para o funcionamento das insti-
tuições democráticas. O que está em questão agora não é 
apenas a adesão ou obediência cega às instituições públicas, 
mas a confi ança derivada de sua justifi cação ética e norma-
tiva, assim como de seu desempenho. 

No Brasil, vários autores trataram das relações entre 
os efeitos das transformações decorrentes do fi m do regi-
me autoritário e a consolidação dos direitos de cidadania, 
e alguns reconheceram a centralidade da questão para o 
processo de democratização, mas raramente o problema 
foi posto em termos das relações entre confi ança e institui-
ções públicas. O historiador José Murilo de Carvalho é uma 
exceção. No livro Cidadania no Brasil – O longo caminho e 
em outros textos recentes, ele argumentou que o complexo 
processo de reconstrução das instituições democráticas no 
país converteu o tema dos direitos de cidadania no foco das 
expectativas geradas pela reforma das instituições que, em 
1988, concluíram com a promulgação da Constituição Cida-
dã. Mas não deixou de chamar a atenção para o fato de que 
a reconquista da liberdade e a ampliação de direitos sociais 
e da participação política não impediram que, o fenômeno 
de desencanto político e de défi cit de confi ança dos cidadãos 
nas instituições democráticas, emergisse associado com as 
difi culdades dos governos democráticos, para solucionar os 
problemas sociais e econômicos do país

Outros autores como Elisa Reis (1998), embora partin-
do de premissas teóricas diferentes, perguntaram, recen-
temente, por que fomos levados a deslocar gradualmente 
a discussão da democratização para o terreno da consoli-
dação da cidadania. Suas respostas sugerem que o renas-
cimento do conceito está associado ao fato da cidadania 
constituir-se em uma espécie de princípio de articulação 
das demandas por emancipação e por inclusão social que 
emergem no contexto do confl ito de interesses divergentes 
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que caracteriza as sociedades complexas, desiguais e dife-
renciadas. Suas abordagens retomam a análise de Marshall 
sobre a expansão tridimensional da cidadania, relativa a 
direitos civis, políticos e sociais, e incorporam a importân-
cia da formação das identidades dos atores e de seu impacto 
sobre as relações de raça, etnia, gênero, etc. para o processo 
de consolidação da cidadania; alguns se referem também 
ao papel da participação política para a educação do cida-
dão ativo, chamando a atenção para a inovação represen-
tada por mecanismos semi-diretos da democracia como o 
referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de lei. Nesses 
casos, superando a perspectiva evolucionista e seqüencial 
das análises de Marshall, há uma evidente ampliação do 
conceito de cidadania, mas a questão de saber se, por que e 
como os cidadãos confi am nas instituições democráticas não 
está sufi cientemente desenvolvida, indicando a necessidade 
de novos estudos e pesquisas sobre o tema.

Em âmbito mais amplo, o registro de mudança da ati-
tude dos cidadãos diante das instituições públicas e, em 
especial, das instituições democráticas, originando ou apro-
fundando o fenômeno de desconfi ança política em várias 
partes do mundo, foi documentada por extensa literatura 
desde os anos 80. Estudos comparativos editados recente-
mente por Dieter Klingemann (1998), Pippa Norris (1999), 
Margaret Levi (1998), Joseph Nye (1997) e Mark Warren 
(1999) apontaram para a complexidade e, principalmen-
te, a grande variação do fenômeno. Nas democracias con-
solidadas em meados do século XX, como Itália, Japão e, 
em menor grau, Alemanha, o cinismo e o desconforto com o 
funcionamento das instituições públicas generalizou-se a 
partir das experiências continuadas de corrupção, enges-
samento do sistema de partidos políticos, e outros défi cits 
de desempenho institucional. Aonde as instituições res-
pondem melhor à sua missão original, como na Holanda, 
Noruega, Finlândia e Dinamarca, a confi ança dos cidadãos 
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é mais alta, mas também oscila. A variação realmente dra-
mática ocorreu nas democracias mais antigas como Estados 
Unidos, Inglaterra, França, Suécia e Canadá, onde pesqui-
sas realizadas por mais de quatro décadas mostraram que 
a confi ança em autoridades e em instituições públicas caiu 
sistematicamente, nos últimos 30 anos, invertendo a tendên-
cia de prosperidade econômica associada à tranqüilidade 
política dominante entre o fi m da II Guerra Mundial e os 
anos 60. Enquanto naquele período cerca de 3/4 de cida-
dãos dos países mencionados mostravam-se satisfeitos, defe-
rentes e confi antes em governos, instituições e burocracias 
públicas, na atualidade apenas 25% expressam essa atitude, 
reagindo criticamente a crises, escândalos e, principalmen-
te, à deterioração do padrão de funcionamento das institui-
ções. Nesses casos, as mudanças afetaram o comportamento 
dos cidadãos quanto a mecanismos básicos da democracia 
representativa como partidos e eleições. Caíram as taxas de 
identifi cação partidária, a mobilização dos eleitores por par-
tidos, o comparecimento em eleições e o interesse por polí-
tica nos Estados Unidos, Inglaterra e boa parte da Europa 
continental.

A situação dos regimes políticos nascidos da “terceira 
onda de democratização”, nos termos de Samuel Hunting-
ton, é mais preocupante, embora tenha especifi cidades 
próprias. Enquanto em vários países do Leste Europeu a 
avaliação do regime democrático ainda não tinha ultrapas-
sado, no início dos anos 90, os índices favoráveis ao regime 
anterior, em boa parte dos países latino-americanos – onde 
a tradição democrática é sabidamente frágil e descontínua 
– apenas cerca de 1/5 do público têm ‘muita’ ou ‘alguma’ 
confi ança em parlamentos e partidos políticos, e menos de 
1/3 confi a em governos, funcionários públicos, polícia ou 
judiciário. As pesquisas relatadas no livro do autor Os Bra-
sileiros e a Democracia, do início dos anos 90, mostraram isso 
para o Brasil, e os livros Ciudadanía y Cultura Política, de Vic-
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tor Manuel Durand (2004) sobre o México; e Chile, un país 
dividido, de Carlos Huneeus (2003), também associaram os 
sentimentos de apatia ou de impotência política com a des-
confi ança dos cidadãos de instituições democráticas. Não 
é diferente a situação da Coréia do Sul estudada por Doh 
C. Shin (2005). As instituições democráticas nasceram a 
partir da estrutura autoritária, em boa parte desses casos, 
muitas vezes não são coerentes com seus objetivos e, mesmo 
reformadas, não tiveram ainda oportunidade de passar pelo 
processo de rotinização que, no caso das democracias mais 
antigas, malgrado seu mal-estar recente, foi um ingrediente 
importante de seu processo de consolidação originária. 

É verdade que em todos esses casos não existem sinais 
de preferência por um regime antidemocrático, mas a des-
confi ança dos cidadãos de instituições públicas aponta para 
um paradoxo cujos efeitos para a continuidade da demo-
cracia em longo prazo precisam ser mais bem conhecidos e 
estudados. É razoável supor que a democracia pode convi-
ver indefi nidamente com o descrédito dos cidadãos em nor-
mas, procedimentos e instituições que, por defi nição, têm 
a função de mediar a competição de interesses divergentes 
e, ao mesmo tempo, promover a coordenação e a coope-
ração sociais necessárias ao funcionamento das sociedades 
complexas? A continuidade do regime no tempo é sufi cien-
te para dirimir os efeitos da desconfi ança política? E como 
avaliar a qualidade de um regime cujos mecanismos básicos 
de funcionamento suscitam tanta dúvida entre os cidadãos, 
como é o caso das instituições democráticas? Para respon-
der a essas questões são necessários três argumentos. Em 
primeiro lugar, é preciso defi nir como o conceito de cida-
dania deve ser abordado contemporaneamente a partir da 
controvérsia entre a concepção liberal clássica, para a qual 
a cidadania é essencialmente um status jurídico e adminis-
trativo formal, e a crítica comunitarista que pretende resga-
tar a noção cívico-republicana do tema. Em segundo lugar, 
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é necessário enfrentar a premissa das teorias democráticas 
originárias de que o risco de abuso do poder supõe des-
confi ança e não confi ança nas instituições. E, fi nalmente, 
admitida a relevância da confi ança política, é preciso exa-
minar, contra a tendência usual que leva a vê-lo como um 
fenômeno de face única, a sua natureza multidimensional 
e as implicações que isso tem para a pesquisa e o avanço do 
conhecimento.

 A Questão da Cidadania
A palavra cidadão provém do termo latino civitas, mas 
como observaram vários autores, suas fontes intelectuais 
encontram-se nas religiões da Antigüidade e na civilização 
greco-romana, cujo legado remete às noções de liberdade, 
igualdade e virtudes republicanas. As referências à idéia 
abstrata de igualdade já estavam presentes em textos reli-
giosos antigos para os quais todo ser humano tinha status 
igual diante de Deus. Mas foi na Antigüidade grega que os 
conceitos de igualdade e liberdade adquiriram relevância 
no contexto da pólis, isto é, da cidade protegida da hostili-
dade de vizinhos ou estrangeiros, cujos laços de lealdade e 
de identidade de seus cidadãos formavam a base da comu-
nidade voltada para o bem público. Mais tarde, no perío-
do medieval, o burgo ocupou o lugar da pólis, dando novas 
dimensões à idéia de liberdade, e o burguês converteu-se no 
protótipo do cidadão, sendo a cidade o seu habitat natural. 
Na continuidade dessa tradição, nos séculos XVII e XVIII, 
o contratualismo de J. Locke e de J. J. Rousseau forneceu 
as bases fi losófi cas do conceito de cidadania do liberalis-
mo e as revoluções inglesa, americana e francesa validaram 
seu uso ao estabelecer um vínculo jurídico-legal entre as 
noções de liberdade, igualdade, fraternidade e o Estado-
nação. O cidadão passou a ser visto como detentor de um 
status formal que reconhecia o seu pertencimento à comu-
nidade política nacional e, ao mesmo tempo, assegurava 
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o seu direito de participar da escolha de governos e de 
representantes.

A concepção liberal clássica está baseada em uma pers-
pectiva protetora do cidadão como membro da associação 
política. O objetivo principal é proteger o indivíduo de ris-
cos de arbitrariedade, opressão ou violação de seus direi-
tos por parte seja de quem exerce o poder, seja dos outros 
indivíduos. Locke formulou essa concepção de proteção em 
termos do direito natural à vida, à liberdade e à proprieda-
de. Por isso, as liberdades modernas são entendidas como 
negativas, isto é, como mecanismos que institucionalizam a 
ausência de coerção para evitar que o indivíduo seja impe-
dido de realizar os seus interesses. Associado com essa con-
cepção, o modelo de democracia minimalista supõe uma 
estrutura jurídico-legal que assegura a separação de pode-
res, o funcionamento do sistema de representação, a obri-
gação de obediência às leis e, fi nalmente, o direito de parti-
cipar da escolha da elite governante – que M. Weber (1974) 
e J. Schumpeter (1975) viram como o principal objetivo da 
democracia. Em consonância com essa concepção, teóricos 
do pluralismo como Robert Dahl (1966) e Norberto Bobbio 
(1984) deslocaram, contudo, o foco da análise do indivíduo 
para o papel de facções, grupos de pressão e de interesses na 
competição política, mostrando que sem o reconhecimento 
da diversidade política não existe democracia. O modelo 
protetor e minimalista da democracia, baseado no princí-
pio normativo da igualdade formal dos cidadãos perante a 
lei, supõe que as diferenças de posses materiais, poder ou 
status social não eliminam a igualdade diante da lei, fun-
damento da igualdade de direitos, em especial, do direito 
de voto. Mas a igualdade não é um fi m em si, destinado 
a fundar uma comunidade de interesses, mas instrumento 
de proteção do indivíduo contra a opressão e a injustiça. 
Diante disso, a objeção de K. Marx e de seus seguidores é 
que a noção de cidadania centrada nas formalidades jurídi-
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co-legais ocultas, a exclusão e a desigualdade real geradas 
pelas relações capitalistas. Marshall (1965), em sua celebra-
da conferência sobre o tema, reconheceu isso ao designar 
como uma espécie de “guerra” o processo contínuo de con-
quistas de direitos de cidadania verifi cado desde o século 
XVIII na Inglaterra. Mas mesmo autores como John Rawls 
(1971), preocupados com as exigências de justiça do siste-
ma de cidadania, vêem os cidadãos usando os seus direitos 
essencialmente para alcançar os seus interesses próprios. 
Embora isto deva se dar no contexto de constrangimentos 
impostos pela exigência de respeito aos direitos dos outros, 
a sua ênfase é a defesa do “direito dos indivíduos de defi nir, 
revisar e buscar racionalmente seus interesses privados e 
sua concepção particular de bem”, e não a participação dos 
cidadãos para a consecução do bem público como suposto 
pela concepção clássica de cidadania.

É precisamente sobre isso que incide a crítica de comu-
nitaristas como Sheldon Volin (1992) e Michael Sandel 
(1982). Segundo eles, a tradição liberal relegou as preo-
cupações normativas da política ao campo da moralidade 
privada. A política teria sido destituída do seu componente 
ético – associado na concepção cívico-republicana com o 
desenvolvimento das virtudes requeridas pela participação 
na pólis e na república – para assumir uma concepção essen-
cialmente instrumental, voltada apenas para a realização de 
interesses privados defi nidos independentemente da discus-
são pública. Isso teria esvaziado a noção de cidadania ba-
seada na propensão natural dos cidadãos de juntar-se com 
os seus iguais para defi nir a ação coletiva necessária à rea-
lização do bem almejado pela comunidade política, e teria 
dado origem a uma noção descomprometida do ser político, 
empobrecedora da cidadania como comunidade constitutiva, 
cujo processo de defi nir objetivos comuns seria o fundamen-
to da identidade política dos indivíduos. Segundo os comuni-
taristas, a concepção liberal apenas reconhece o surgimento 
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de uma comunidade instrumental em que os indivíduos partici-
pam com interesses e identidades previamente constituídos, 
sem vínculo ou raiz social, o que minimiza a importância da 
esfera pública para o desenvolvimento das virtudes cívicas 
necessárias ao funcionamento do bom governo.

Diante de tais limites, os comunitaristas advogam o 
retorno da visão cívico-republicana de bem público como 
algo anterior e independente dos interesses individuais. 
Essa visão, quase suprimida do debate político contempo-
râneo, inspira-se na tradição greco-romana, na experiência 
das repúblicas italianas da Idade Média e no pensamento 
republicano inglês do século XVII. O valor fundamental da 
atividade política, para ela, é a busca do bem comum con-
cebido como uma dimensão que se sobrepõe aos interesses 
privados – como também reivindicou Rousseau com a sua 
noção de vontade geral –, e só alcançáveis pela participação 
direta e ativa dos cidadãos no processo de tomada de deci-
sões coletivas, e não pela representação. Vista como fi m em 
si, a participação dos cidadãos é a fábrica a partir da qual se 
desenvolve a comunalidade necessária ao advento do gover-
no virtuoso, e a liberdade, mais do que efeito da limitação 
dos excessos do governo ou da avidez dos outros cidadãos, é 
a condição de seu compromisso com o bem público – enten-
dido como expressão dos interesses de todos.

Essa visão implica em um modelo de cidadania mais 
ativa, com vantagens para a educação e a formação de cida-
dãos participantes e responsáveis diante das exigências da 
vida pública, mas ela padece de uma séria limitação, pois 
retoma uma noção pré-moderna da política ao advogar uma 
concepção essencialista de bem comum que, por defi nição, 
exclui a divergência de interesses e o confl ito inerente à dis-
puta em torno da boa vida e do bom governo. A concepção 
da comunidade política organizada em torno de uma idéia 
única de bem público é incompatível com a natureza da 
sociedade moderna e com as conquistas da revolução demo-
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crática como as liberdades individuais, o reconhecimento 
do pluralismo e a noção de sociedade civil como expres-
são da diversidade de interesses que dá origem a objetivos 
políticos divergentes. O risco representado por essa idéia 
de bem comum é a substantivação do processo político, e 
a desqualifi cação da natureza confl itual da política moder-
na. A grande novidade da democracia, como argumentou 
Claude Lefort, foi a dissolução dos marcos de certeza que 
articulavam as crenças sobre o mando e a obediência nas 
sociedades tradicionais, e a alocação da disputa pelo poder 
– considerado como um espaço vazio – em um terreno de 
indeterminação que é incompatível com a idéia de garantia 
fi nal de resultados ou a noção substantiva do bem comum. 
A democracia supõe incertezas, especialmente, quanto aos 
objetivos que as sociedades escolhem para resolver os seus 
dilemas coletivos. 

Em face dos limites tanto do modelo liberal como da 
concepção comunitarista, autores como Chantal Mouffe 
(1992) e Jean Leca (1992) argumentaram recentemente 
que uma concepção de cidadania adequada às exigências 
das sociedades complexas contemporâneas – desiguais, 
diferenciadas e reestruturadas por novos processos de pro-
dução e comunicação derivados da globalização – tem de 
articular as conquistas da revolução democrática dos três 
últimos séculos com aspectos da tradição cívico-republica-
na. Essa nova concepção tem de incorporar simultaneamen-
te, em um mesmo movimento constitutivo, a prioridade dos 
direitos individuais sobre a noção de um bem comum subs-
tantivo e a importância da idéia de inserção dos indivíduos 
na comunidade política em decorrência de seu interesse de 
associar-se para agir e participar do processo de tomada de 
decisões públicas. A dimensão pública que corresponde a 
essa concepção refere-se não a um projeto essencialista que 
estipula previamente os resultados da competição política, 
mas ao processo de construção da ação política como res-
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posta a dilemas coletivos reconhecidos como tal pela comu-
nidade política. O que os cidadãos compartilham não é a 
presunção de consenso prévio ou uma visão homogênea 
quanto à solução dos confl itos em jogo, mas o compromisso 
derivado da decisão de reconhecer como legítimas as suas 
diferenças e de associar-se em função de sua decisão de agir 
em comum para alcançar objetivos públicos. Esse compro-
misso envolve a aceitação de princípios como a liberdade 
e a igualdade, decorrentes das transformações democráti-
cas e, ao mesmo tempo, estabelece as bases das relações de 
lealdade entre atores que, por circunstância ou por esco-
lha, estão associados entre si. Essa lealdade os une e funda 
as bases da noção de direitos de cidadania que se refere, 
não apenas a diferenças de status político ou social, mas à 
diversidade de identidades derivadas de relações de gênero, 
raça, etnia, religião ou cultura.

A idéia – que Mouffe toma emprestada do fi lósofo inglês 
Michael Oakeshott (1975) – supõe que essa associação envol-
ve uma prática comum, através da qual seus membros defi -
nem condições específi cas para realizar o seu compromisso 
público. Essa prática cívica, designada como república, mais 
do que defi nir fi ns últimos da ação dos cidadãos, estabele-
ce as regras e as práticas que eles aceitam subscrever para 
agir em comum. Como a ação coletiva em tais condições 
envolve, por defi nição, a divisão e o antagonismo próprios 
da política moderna, essas condições incluem um comple-
xo de normas, procedimentos e instituições, cujo objetivo é 
regular o modo dos cidadãos reconhecerem e resolverem as 
suas diferenças e, ao mesmo tempo, oferecerem as bases do 
julgamento político que fazem ao participar da realização 
de objetivos coletivos. Trata-se de uma associação política de 
que participam atores de diferentes orientações que, a des-
peito de também pertencerem às associações corresponden-
tes aos seus interesses particulares, como partidos, grupos 
de pressão ou corporações, não estão em confl ito com sua 
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decisão de integrar a comunidade política mais abrangen-
te. Ou seja, a sua identidade como cidadãos pertencentes à 
república decorre da comunalidade expressa pela defi nição 
e pela adoção de regras de intercurso civil que organizam 
suas relações políticas. Oakeshott enfatiza o caráter ético e 
moral – não instrumental – da adesão dos cidadãos a essas 
regras, mas isso se refere menos a uma visão abrangente da 
fi nalidade da sociedade, e mais às propriedades e à quali-
dade do código ético-político que norteia a mediação e a 
regulação da disputa por interesses políticos divergentes. 
Nessa visão, diferente de concepções tradicionais sobre o 
papel do Estado, a autoridade pública não é um instrumen-
to neutro de conciliação de interesses, nem o comitê exe-
cutivo dedicado à promoção de interesses particulares, mas 
a esfera que autoriza, segundo regras específi cas, que esses 
interesses participem da disputa política, normatizando o 
modo dessa disputa se dar. Diferente também da concepção 
usual, de que o império da lei é sufi ciente para legitimar a 
associação política necessária à garantia da liberdade e da 
igualdade, importa agora o conteúdo normativo de regras e 
instituições adotadas e isso, em última análise, está no cen-
tro da relação entre cidadãos e a esfera pública; está no cen-
tro e defi ne a natureza dessas relações.

A Questão da Confi ança
Em linguagem comum, confi ança designa segurança de 
procedimento ou crença em outros com quem interajo e 
convivo. Nas ciências sociais, o interesse pelo conceito está 
associado à preocupação com os processos informais atra-
vés dos quais as pessoas enfrentam incertezas e imprevisibi-
lidades decorrentes da crescente complexifi cação da vida 
que caracteriza o mundo globalizado, interdependente e 
crescentemente condicionado por avanços tecnológicos. 
Essa situação implica em conhecimento limitado sobre os 
processos de tomada de decisões coletivas e as ações de 
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governos que afetam a vida das pessoas. Diante disso, como 
mostraram autores como N. Luhmann (1979), A. Giddens 
(1990) e C. Offe (1999), a velha demanda por coordenação 
social que está na origem do Estado moderno se re-atuali-
zou na época contemporânea, associando-se com a deman-
da por cooperação social, mas para deixarem-se coordenar 
e cooperar as pessoas precisam ter capacidade de previsão 
sobre o comportamento dos outros e sobre o funcionamen-
to de regras, normas e instituições que condicionam esse 
comportamento – cujos efeitos afetam a sua vida. 

Autores de diferentes orientações argumentam que 
a confi ança é a resposta para essa situação e, nas últimas 
décadas, o conceito vem sendo usado para designar grande 
variedade de fenômenos sociais e políticos que, malgrado 
colocar os atores envolvidos em situação de risco, se refere 
à coesão social necessária ao funcionamento das sociedades 
complexas, desiguais e diferenciadas. Parte da controvérsia 
tratou da relação entre os conceitos de confi ança interpes-
soal e confi ança política, abordada por diferentes enfoques 
tanto dos racionalistas, como dos cultores dos modelos de 
“cultura cívica” de Almond & Verba (1965), “capital cultu-
ral” de Bourdieu, “capital social” de Putnam (1993), “pós-
materialismo” de Inglehart (1997) e “cidadãos críticos” de 
Pippa Norris (1999) e Dieter Klingemann (1998), mas a dis-
cussão envolve bem mais do que isso.

Para os racionalistas, a confi ança interpessoal envolve 
a expectativa racional de A (o confi ante) sobre o curso de 
ações a ser adotado por B (o confi ado). Diante da imprevisi-
bilidade humana, isto é, do fato do comportamento alheio 
não poder ser completamente controlado – a não ser em 
situações-limite –, a situação implicaria em risco de dano ou 
de vulnerabilidade de A diante de B. Como o ato de confi ar 
é insufi ciente para determinar o resultado fi nal da intera-
ção, autores como Russell Hardin supõem que só não existe 
abuso de confi ança se a relação encapsular os interesses das 
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partes. Ou seja, quando quem confi a tem segurança sobre 
a motivação solidária do confi ado, sabendo que seus inte-
resses serão levados em consideração por ele. A confi ança 
interpessoal abrangeria, então, as situações em que interes-
ses mútuos, que geram benefícios comuns e eliminam os 
danos derivados de abuso da confi ança, podem ser mobili-
zados, mas fora disso, a confi ança seria injustifi cável do pon-
to de vista racional.

Os críticos dessa perspectiva sustentam, no entanto, que 
essa situação está longe de ser a mais comum, não sendo 
sempre racional a decisão de confi ar, nem se determinan-
do exclusivamente – como no caso de uma decisão baseada 
no cálculo de custos/benefícios – pelo nível de informação 
disponível a respeito do comportamento dos outros, pois os 
indivíduos têm capacidade cognitiva limitada para acessar, 
na quantidade e na qualidade necessárias, as informações 
adequadas para avaliar a conduta alheia ou a utilidade da 
interação em que estão envolvidos. A efi ciência, a pluraliza-
ção e a mobilidade social típicas das sociedades contempo-
râneas ampliam as possibilidades de escolha dos indivíduos, 
mas a complexidade social e política inerente à tomada de 
decisões coletivas limitam sua capacidade de controlar a 
informação necessária para que suas decisões sejam compa-
tíveis com seus interesses e aspirações. 

A confi ança preencheria, então, o vazio deixado pela 
impossibilidade das pessoas mobilizarem os recursos cog-
nitivos requeridos para avaliar as suas habilidades e julgar 
as decisões políticas que afetam suas vidas. Com base em 
premissas de A. de Tocqueville (1969) e de G. Almond 
& S. Verba (1965), autores como R. Putnam (1993) e R. 
Inglehart (1997) argumentaram que a confi ança interpes-
soal ou social se explica a partir do contexto sócio-cultu-
ral que a origina. Sua ocorrência, baseada na experiência 
social e em valores compartilhados, favorece a disposição 
das pessoas para agir em comum e a acumulação de capital 
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social resultante disso levaria à acumulação de capital polí-
tico favorável ao funcionamento do regime democrático. O 
fato das pessoas confi arem umas nas outras estimularia a 
cooperação e favoreceria o surgimento de virtudes cívicas, 
reforçando a capacidade dos grupos envolvidos de obter 
benefícios comuns desejados. 

Mas a questão não é tão simples. A premissa de que a 
confi ança social gera a confi ança política tem de enfrentar 
a objeção segundo a qual a democracia nasceu da descon-
fi ança de que quem tem poder não é confi ável, e de que os 
procedimentos habituais usados para mantê-lo precisam ser 
controlados para se evitar seu abuso. Segundo essa concep-
ção, a vantagem da adoção de regras e instituições demo-
cráticas está no controle, limitação e distribuição do poder 
propiciado por elas. A inovação democrática consistiu em 
criar normas de procedimento para colocar em cheque os 
poderes discricionários implícitos nas relações de poder. 
Em conseqüência, a democracia implica em supervisão e 
monitoramento do exercício do poder pelos cidadãos. Ou 
seja, ela implica em desconfi ança e, para fazer valer isso, 
opera com normas e instituições desenhadas para que os 
riscos de origem possam ser controlados. Nesse caso, como 
falar em confi ança política?

O argumento de C. Offe (1999), M. Warren (1999) e P. 
Sztompka (1999) a favor da confi ança inverte as formula-
ções anteriores. A idéia é precisamente que, na impossibi-
lidade de garantia absoluta de que o confl ito de interesses 
divergentes possa ser resolvido pacifi camente, a democracia 
moderna institucionaliza regras, normas e instituições que 
asseguram um padrão civilizado de competição política, 
algo sugerido também por autores como Mouffe (1992) e 
Oakeshott (1975). Mecanismos como eleições, representa-
ção, liberdade de expressão e de associação, direito de julga-
mento justo e imparcial, separação de poderes e a obrigação 
de prestação de contas por governos capacitam os cidadãos 
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para desafi ar as relações de que desconfi am, mas para fazer 
isso, a sua desconfi ança precisa ser “institucionalizada”, ou 
seja, tornada permanente através de regras que, uma vez 
mobilizadas, asseguram que eles podem competir por seus 
interesses sem risco para sua liberdade e para seus direitos. 
A idéia é que os direitos sejam “naturalizados” pelas insti-
tuições e “internalizados” na ordem institucional. Mas para 
isso, os cidadãos precisam aceitar que as regras garantem o 
seu direito de controlar as circunstâncias que geram descon-
fi ança. Ou seja, a institucionalização da desconfi ança supõe 
a existência de uma cultura de confi ança para funcionar e 
são as instituições democráticas que tornam isso possível. 
Nesse sentido, Sztompka (1999) fala pelo menos de cinco 
práticas democráticas que requerem a confi ança para ope-
rar com sucesso. A primeira é a comunicação entre os cida-
dãos com vistas à defi nição de objetivos públicos; a segunda é 
a prática da tolerância e a aceitação do pluralismo; a terceira 
é o consenso mínimo sobre o funcionamento dos procedi-
mentos democráticos; a quarta é a civilidade requerida pela 
relação de atores que competem por objetivos diferentes; e, 
a última, é a participação dos cidadãos seja em associações 
da sociedade civil, seja em organizações de objetivos políti-
cos. Todas são indispensáveis à democracia e todas requerem 
graus razoáveis de confi ança para funcionar.

Mas o argumento de Offe (1999) é mais complexo. Para 
ele, com a crescente interdependência dos sistemas comple-
xos que constituem as sociedades contemporâneas, o Esta-
do assumiu funções de articulador, não mais e nem exclu-
sivamente de responsável pela solução de problemas cole-
tivos que, antes, eram enfrentados também pela iniciativa 
espontânea da sociedade civil. Ao mesmo tempo, diante das 
transformações provocadas pela globalização e pela pressão 
para diminuir seu papel de ator direto na esfera econômi-
ca e social, o Estado fragilizou-se e, para implementar suas 
políticas, tem de apoiar-se na cooperação social. A idéia é 
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que a coordenação social necessária à implementação de 
objetivos que interessam a todos demanda o envolvimento 
dos cidadãos, quando menos, para garantir que as institui-
ções cumpram a missão para a qual existem, e isso implica 
em confi ança nas mesmas. Mas confi ar em instituições não 
é a mesma coisa que confi ar em pessoas de quem se pode 
esperar reciprocidade, indiferença ou hostilidade. Em con-
traste com Hardin, para quem a inexistência de confi ança 
em instituições é resultado da informação limitada de que 
dispõem os indivíduos, Offe (1999) põe o foco da análise 
nos recursos éticos e normativos das instituições, retoman-
do em outro contexto premissas propostas por Oakeshott 
(1975). Confi ar em instituições supõe conhecer a idéia bási-
ca ou a função permanente atribuída a elas pela sociedade, 
a exemplo da crença de que a polícia existe para garantir 
a segurança das pessoas. Isso se explicita através das regras 
constitutivas das instituições que remetem a conteúdos éticos 
e normativos resultantes da disputa dos atores pelo sentido 
da política; por isso, essas regras são referências tanto da ação 
dos responsáveis pelas instituições como das pessoas comuns 
que se orientam, a partir de sua experiência, por aquilo que 
aprendem sobre o funcionamento das instituições.

Isso signifi ca – como também argumentam Mouffe 
(1992) e Oakeshott (1975) – que as instituições não são 
neutras, mas mecanismos de mediação política informados 
por valores derivados das escolhas que a sociedade faz para 
enfrentar seus desafi os políticos. A confi ança política dos 
cidadãos não é, portanto, cega ou automática, mas depende 
das instituições estarem estruturadas para permitir que eles 
conheçam, recorram ou interpelem os seus fi ns últimos – 
fi ns aceitos e desejados pelos cidadãos. Regras institucionais 
democráticas como a imparcialidade em eleições, a probi-
dade no uso de recursos públicos ou a igualdade de acesso 
à justiça, ao “naturalizar” os direitos de cidadania, geram as 
expectativas sociais sobre seu desempenho, assim como de 
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seus funcionários, e isso afeta a relação dos cidadãos com 
elas. Ou seja, a confi ança política dos cidadãos depende da 
coerência das instituições a respeito de sua justifi cação nor-
mativa, e é o repertório de signifi cações resultante de seu 
funcionamento que determina a medida dessa confi ança, 
que pode ou não se estender aos seus responsáveis, confor-
me seu comportamento seja compatível com aqueles obje-
tivos. Essa dinâmica envolve, portanto, a experiência dos 
cidadãos com as instituições e isso conta para a ocorrência 
do fenômeno de confi ança.

Um Conceito Multidimensional
A abordagem proposta retoma uma idéia original de David 
Easton (1965) que, analisando a natureza do apoio públi-
co aos sistemas políticos, meio século atrás, falou de apoio 
específi co e de apoio difuso como dimensões diferentes. 
Enquanto o primeiro se refere à satisfação dos cidadãos 
com o desempenho de governos e de lideranças políticas, o 
apoio difuso diria respeito à sua atitude em relação ao siste-
ma político como um todo, independentemente do desem-
penho de seus responsáveis.

Easton argumentou que o apoio político está relaciona-
do com a experiência das pessoas. Os cidadãos se identifi -
cam com as instituições porque aprendem a fazê-lo através 
de processos sucessivos de transmissão de seu signifi cado 
para as diferentes gerações, mas principalmente, porque as 
suas experiências políticas, ao longo de sua vida adulta, qua-
lifi cam-nos para avaliar racionalmente o seu desempenho. A 
participação em eleições e a vivência de processos institucio-
nais que ampliam ou restringem o seu acesso a direitos esta-
belecidos por lei fornece as bases do seu julgamento. Essa 
avaliação inclui a percepção de resultados viabilizados pela 
ação das instituições, a exemplo de avanços nas áreas sociais 
e econômicas, mas também do cumprimento da missão 
normativa atribuída às instituições pela sociedade. As pes-
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soas aprendem a distinguir entre as diferentes dimensões 
envolvidas no processo e, uma vez que isso se torne parte 
de sua rotina, elas passam a diferenciar a ação de governos 
do desempenho específi co de instituições. Isso se refere às 
esferas de ação governamental, a serviços públicos e a insti-
tuições específi cas que, a exemplo do judiciário, simbolizam 
o acesso dos cidadãos a direitos estabelecidos por lei.

Em conseqüência disso, o apoio público às instituições 
políticas não pode ser visto como um fenômeno unidimen-
sional, mas como algo de face múltipla que explicita para os 
cidadãos as qualidades da ação institucional. As diferentes 
dimensões institucionais não podem ser confundidas sob 
pena de ocultamento da realidade e, por essa razão, par-
tindo da observação de Easton, alguns autores refi naram 
o foco da análise através da inclusão de novas dimensões 
no escopo das pesquisas empíricas do tema. Identifi caram 
cinco níveis de confi ança política que, embora relaciona-
dos, tem de ser pesquisados separadamente: na comunida-
de política per se, nos princípios do regime democrático, no 
desempenho específi co do regime, nas instituições demo-
cráticas e nos atores políticos. O primeiro nível refere-se ao 
modo pelo qual os cidadãos se vinculam ao Estado-nação, 
isto é, às fronteiras territoriais e políticas que, malgrado os 
limites introduzidos pela globalização, continuam sendo o 
parâmetro de defi nição da sua identidade coletiva. O segun-
do nível alude à adesão dos cidadãos ao regime democráti-
co como um ideal, isto é, aos valores como a liberdade, o 
império da lei, a participação, a tolerância, etc., que, mesmo 
não expressando um consenso absoluto, opõem a democra-
cia a outros regimes políticos. O terceiro nível refere-se ao 
desempenho concreto do regime democrático no dia-a-dia 
em contraste com o seu signifi cado ideal. O quarto nível 
refere-se ao funcionamento especializado das instituições 
democráticas e abrange as percepções dos cidadãos quan-
to ao papel de parlamentos, partidos políticos, executivo, 
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judiciário, sistema legal e etc. O último nível diz respeito ao 
apoio a líderes e membros do segmento que se convencio-
nou chamar de classe política. Essa discriminação de níveis 
empíricos distintos permite explorar analiticamente o fato 
das pessoas experimentarem e confi arem de modo desigual 
em diferentes dimensões institucionais, excluindo a hipóte-
se simplista de que a confi ança em um nível implica necessa-
riamente em confi ança em outro. Isso permite explicar, por 
exemplo, porque indivíduos que valorizam positivamente 
o regime democrático, avaliam negativamente o funciona-
mento das instituições públicas, como ocorre em muitas das 
novas democracias.

Nas duas últimas décadas, Pippa Norris (1999) e seus 
colaboradores retomaram a contribuição de Easton (1965). 
Segundo eles, os sentimentos gerados a partir da experiência 
institucional dos cidadãos referem-se, fundamentalmente, 
ao jogo proporcionado pelas regras constitucionais vigentes, 
escritas ou não, que resultam na interação entre ganhadores 
e perdedores do processo político-institucional. Nesse sentido, 
as experiências de derrotas e vitórias de partidos políticos, 
grupos de interesse ou associações civis, ao longo do tempo, 
com o executivo, o legislativo e o judiciário infl uenciam as 
atitudes políticas dos cidadãos. As pessoas tendem a apoiar 
as instituições se as regras do jogo asseguram que o partido 
de sua preferência chegue ao poder, mas a capacidade da 
ordem institucional de absorver e processar as suas deman-
das, mesmo se não adotadas de imediato, também conta. 
Em sentido contrário, uma eventual sucessão de derrotas 
do partido político de preferência dos cidadãos ou a imper-
meabilidade de governos, legislativos ou tribunais de justiça 
às suas demandas por direitos indicam que seu poder de 
infl uir sobre o processo decisório não existe, provocando 
frustração, desconfi ança e a crítica das instituições. 

A idéia é que arranjos constitucionais que maximizam 
as oportunidades dos ganhadores produzem níveis mais altos 
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de confi ança institucional e Norris, baseando-se nos resul-
tados de pesquisas empíricas realizadas em 25 democracias, 
demonstrou que existe associação signifi cativa entre a des-
confi ança em instituições democráticas e o mau funciona-
mento de regras institucionais, liberdades civis e direitos 
políticos – cujo objetivo, em última análise, é facilitar a 
inclusão política e ampliar o acesso às oportunidades do sis-
tema democrático. O diagnóstico confi rma os resultados de 
estudos de Donatella Della Porta (2000) e de Susan Pharr 
(2000), segundo os quais a deterioração da imagem das ins-
tituições democráticas em países como a Itália e o Japão, 
nas últimas décadas, está diretamente relacionada com 
práticas de corrupção, de malversação de fundos públicos 
e com o défi cit de funcionamento dos sistemas de partidos 
e de representação política. O cenário oferece um parale-
lo com a experiência vivida, nas últimas décadas, por várias 
das novas democracias latino-americanas. 

Em conjunto, esses estudos confi rmam a tese de que as 
experiências dos cidadãos que infl uem sobre a confi ança 
política estão associadas com a vivência de regras, normas e 
procedimentos que decorrem do princípio de igualdade de 
todos perante a lei. Mas elas também mostram que a avalia-
ção dos cidadãos sobre as instituições depende do aprendi-
zado propiciado a eles pelo funcionamento daquelas. Uma 
vez que sejam capazes de sinalizar, de modo inequívoco, 
o universalismo, a imparcialidade, a justeza e a probidade 
de seus procedimentos, assegurando que os interesses dos 
cidadãos são efetivamente levados em conta pelo sistema 
político, as instituições geram solidariedade e ganham a 
confi ança dos cidadãos. Em sentido contrário, quando pre-
valece a inefi ciência ou a indiferença institucional diante 
de demandas para fazer valer direitos assegurados por lei 
ou generalizam-se práticas de corrupção, de fraude ou de 
desrespeito ao interesse público, instala-se uma atmosfera 
de suspeição, de descrédito e de desesperança, comprome-
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tendo a aquiescência dos cidadãos à lei e às estruturas que 
regulam a vida social; fl oresce, então, a desconfi ança e o 
distanciamento dos cidadãos da política e das instituições 
democráticas, a exemplo da experiência brasileira recente. 

Uma vantagem evidente da perspectiva proposta sobre 
as abordagens tradicionais do tema é que a explicação da 
confi ança política radica nas próprias instituições e não em 
outros fatores. Mas longe de sugerir uma perspectiva insti-
tucionalista desenraizada de seu contexto social, a ênfase 
posta na experiência dos cidadãos com as instituições resta-
belece a relação entre as dimensões micro e macro da polí-
tica, ou seja, reconhece que as atitudes individuais afetam 
e são afetadas pelo desempenho das instituições. Mais ain-
da, ao colocar a sua ênfase na signifi cação normativa das 
instituições, tanto nos objetivos éticos e políticos atribuídos 
a elas pela sociedade, como nos seus modos concretos de 
mediar a competição política, a abordagem proposta reto-
ma o sentido de comunalidade associado com o compro-
misso dos cidadãos de participar da vida pública e, nessa 
medida, recupera a identifi cação racional dos interesses dos 
indivíduos com aqueles da cidadania através da mediação 
institucional. 

Não se trata de que as instituições induzem simplesmen-
te à realização de interesses privados – e, mais uma vez, sepa-
re os indivíduos da comunidade –, mas, nas condições da 
mediação institucional escolhida pela sociedade para enfren-
tar os seus dilemas, que coloquem esses interesses em sinto-
nia e cooperação com as exigências dos interesses públicos. 
Essa abordagem retoma a formulação de Tocqueville sobre 
o “interesse bem compreendido”, mas isso é algo que mere-
ce tratamento em outro artigo.

José Álvaro Moisés 
é professor do Departamento de Ciência Política da USP
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CONSTITUIÇÃO, COMPETIÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Cláudio Gonçalves Couto

Introdução
Este artigo trata da relação entre três diferentes dimensões 
da política e suas implicações mútuas. Será com base na 
distinção entre essas três dimensões que procurarei desen-
volver aqui uma discussão atinente ao conceito de política 
pública da perspectiva de um cientista político, porém pre-
ocupada com questões de ordem jurídica.

A primeira dimensão, a da política constitucional, diz res-
peito à estruturação básica do Estado, à sua conformação 
fundamental. De acordo com política constitucional vigen-
te podemos defi nir a natureza de um Estado em particular, 
levando em consideração os direitos fundamentais que asse-
gura e os procedimentos que aciona para permitir a tomada 
de decisão pelos governantes e a participação política pelos 
governados. Desta forma, é possível defi nir uma política cons-
titucional como democrática em função dos procedimentos 
(quem governa e como governa), mas também como social, ou 
de bem-estar social, caso assegure a seus cidadãos direitos sociais 
mínimos (o quê garante o Estado). Utilizando a denomina-
ção dada a esta dimensão em linguagem corrente no inglês, 
poderíamos defi nir a política constitucional como polity.
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A segunda dimensão, a da política competitiva, concerne à 
atividade política que tem lugar no âmbito de certa conforma-
ção estatal. Política aqui é jogo, com suas diversas possibilida-
des: confl ito, cooperação, alianças, vitórias, derrotas, empates, 
ganhos, perdas etc.. Pode-se dizer que em certa medida toda 
atividade política é, ao menos em certo grau, competitiva1, 
mas é em regimes poliárquicos (democráticos, sobretudo, mas 
também os liberais) que a competição política ganha relevo 
(Dahl, 1997), na medida em que se torna não apenas um ele-
mento de fato da atividade política, algo posto e inevitável, mas 
também algo legítimo e mesmo desejável2. Tendo isto em vis-
ta, a noção de política competitiva trabalhada neste artigo terá 
como referência, sobretudo, o desenvolvimento da atividade 
política em regimes poliárquicos. É do desenvolvimento desta 
atividade estatal que resultam as decisões de governo, por um 
lado, e que se transforma a estrutura estatal vigente, por outro. 
Na denominação em inglês, teríamos aqui a politics.

Finalmente, a terceira dimensão, a das políticas públicas, 
concerne ao produto da atividade política no âmbito de 
um determinado Estado. É política pública tudo aquilo que 
o Estado gera como um resultado de seu funcionamento 
ordinário. Podemos dizer, por isto, que a produção das polí-
ticas públicas é condicionada tanto pela política competiti-
va, como pela política constitucional, sendo que esta defi ne 
duas coisas. Primeiramente, o parâmetro possível no âmbi-
to do qual a competição política pode se desenvolver. Em 
segundo lugar, os conteúdos legítimos das políticas públicas 
concretizadas como um desfecho do jogo político – deter-
minando os programas de ação governamental iniciados, 
interrompidos, alterados ou que têm prosseguimento. 
Na denominação em inglês, teríamos aqui a policy.

1. Nos termos de Weber (s.d.: 56), política é o “conjunto de esforços feitos 
com vistas a participar do poder ou a infl uenciar a divisão do poder, seja entre 
Estados, seja no interior de um único Estado”. Logo é luta, competição.

2. Como aponta Bobbio (1988), para o liberalismo, “o antagonismo é fecundo”.
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Discutirei adiante a relação entre essas três dimensões, 
com especial atenção para a polity – a dimensão constitucio-
nal. A questão a ser explorada é, portanto: De que maneira 
o arcabouço constitucional conforma a política competitiva, 
de modo a defi nir o espaço possível da produção de políti-
cas públicas? Esta é uma questão-chave para que possamos 
saber de que modo constitucionalismo, democracia e con-
dições de governabilidade se relacionam.

Constituição, democracia e governabilidade

“O Constitucionalismo, desta perspectiva, é essencialmente 
antidemocrático. A função básica de uma Constituição é 
remover certas decisões do processo democrático, ou seja, 
amarrar as mãos da comunidade.”

Esta epígrafe, retirada de um trabalho de Stephen Hol-
mes (1988:196), não expressa na realidade seu pensamento 
acerca do constitucionalismo. É uma afi rmação que o autor 
faz referindo-se a uma perspectiva particular acerca do 
tema, sustentada segundo ele pelo juiz da Suprema Corte 
norte-americana, Robert Jackson. Numa importante decla-
ração citada por Holmes, Jackson afi rmou:

“O verdadeiro propósito da Declaração de Direitos foi 
retirar certos assuntos das vicissitudes da controvérsia política 
para colocá-los além do alcance de maiorias e autoridades 
e estabelecê-los como princípios a serem aplicados pelos 
tribunais. O direito das pessoas à vida, à liberdade e à livre 
expressão, uma imprensa livre, à liberdade de culto e reunião 
e outros direitos fundamentais, não podem ser submetidos a 
voto: eles não dependem do desfecho de eleição alguma.”3

3. WEST Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, at. 638, apud 
Holmes (1988: 196).
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Talvez mais exatamente do que antidemocrático, o cons-
titucionalismo seja, segundo esta citação do juiz Jackson, pré-
democrático. Isto porque não há aqui uma afi rmação de que 
um texto constitucional como a Declaração de Direitos (Bill 
of Rights) deva excluir da vontade democrática majoritária 
o direito de decidir sobre quaisquer questões, mas apenas 
sobre aquelas que sejam consideradas como precedentes 
à controvérsia política eleitoral e governativa. Sem que os 
direitos civis básicos enunciados por Jackson sejam resguar-
dados de vontades majoritárias (do povo e/ou de seus repre-
sentantes eleitos) e, por conseguinte, assegurados ao con-
junto dos cidadãos, é duvidoso que seja garantida a própria 
disputa eleitoral – e, conseqüentemente, a possibilidade de 
que as maiorias expressem seus interesses e pontos de vista, 
infl uenciando as decisões de governo. Assim, não caberia a 
eventuais maiorias vitoriosas eleitoralmente decidir sobre 
assuntos constitucionais, ao menos no que diz respeito à 
possibilidade de manter ou revogar certos direitos. No máxi-
mo, ser-lhes-ia possível decidir acerca das formas específi cas 
mediante as quais tais direitos poderiam ser assegurados; 
mas isto de um modo tal que se a garantia desses direitos 
fundamentais fosse ameaçada pelas políticas públicas esco-
lhidas, os tribunais poderiam revogá-las ou obstaculizá-las4.

É por conta disto que pode fazer sentido a suposição 
do constitucionalismo como antidemocrático. Afi nal de 
contas, um texto constitucional, fi xado num determinado 
momento, por certas pessoas, restringe a liberdade decisó-
ria de outras pessoas, noutro momento. Isto talvez signifi -
casse um atentado à democracia, entendida aqui como a 
possibilidade que tem a maioria dos cidadãos de eventual-

4. Neste caso, a Constituição exerce, sobretudo, um papel de proteção negativa 
de direitos, impedindo que sejam revogados por vontades majoritárias. Veremos 
adiante que a Constituição também pode impor que certos direitos sejam 
satisfeitos, assegurando-os, portanto, positivamente. A este respeito uma referência 
importante é Canotilho (1994).
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mente decidir acerca da forma como será governada a sua 
sociedade, mediante certas políticas públicas. Uma Consti-
tuição gera comprometimentos prévios, pois decisões hoje 
tomadas por uma maioria ou por uma geração acabam por 
vincular maiorias ou gerações futuras. Isto poderia justifi car 
a inexistência de um texto constitucional, caso se conside-
rasse necessário garantir a plenitude da vontade daqueles 
que tomariam decisões no futuro, desobrigando-lhes de 
qualquer coisa que pudesse restringir o exercício de sua 
vontade livre e espontânea.

Porém, o que se pode alegar é que sem garantias constitu-
cionais prévias o próprio exercício futuro da vontade desimpe-
dida seria prejudicado, uma vez que ele depende da possibili-
dade de que estejam abertos os caminhos para sua efetivação. 
Noutros termos, a criação de restrições e comprometimentos 
prévios, ao mesmo tempo em que limita em alguns aspectos 
a liberdade de gerações futuras, pode garantir-lhes proteção 
contra a ameaça de agentes que, por não terem quaisquer 
limites à sua própria ação, acabem por eliminar as condições 
garantidoras da liberdade dos demais. Tais agentes podem 
ser grupos existentes num dado momento que tanto restrin-
jam a liberdade de seus contemporâneos, como de sua pos-
teridade5. Por exemplo, se uma determinada maioria, hoje, 
decide “democraticamente” acabar com o processo eleitoral, 
com os mandatos por tempo determinado e com o direito à 

5. Elster (1989: 145) aponta que diante de sua racionalidade imperfeita, os 
homens constroem instrumentos que lhes permitem atar-se, como forma de 
proteção contra a própria irracionalidade. As Constituições, sob este ponto de 
vista, seriam macro-instrumentos de autolimitação, pelos quais as sociedades 
procuram evitar sucumbir a ações que do ponto de vista do interesse coletivo 
(da manutenção da coletividade) poderiam ser considerados irracionalidades 
coletivas momentâneas, que ameaçam as suas próprias fundações. O elemento 
problemático aqui presente diz respeito ao fato de que normas constitucionais 
não permitem apenas que as sociedades limitem a si mesmas, mas a outros (a 
sua posteridade, outros grupos sociais etc.). Daí uma pergunta fundamental, 
que anima esta discussão: até que ponto é legítimo atá-los? O confronto entre 
maiorias e minorias e, conseqüentemente, entre regras decisórias de diferentes 
graus de exigibilidade ganha sentido neste contexto.
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participação de certos grupos políticos, ou resolve instituir 
um rodízio não-eletivo de determinados grupos no poder, 
ela sacrifi ca a possibilidade de que maiorias futuras escolham 
seus próprios governantes.

Stephen Holmes aponta que restrições constitucio-
nais à vontade popular da maioria teriam, antes de tudo, o 
fi to de retirar-lhe condições de acabar com o próprio jogo 
democrático, garantindo a terceiros (ou a novas confi gura-
ções dessa mesma maioria) o direito futuro de escolha. Diz 
o autor (Holmes, 1988: 226):

“Para assegurar poder a todas as futuras maiorias, com 
certeza, uma Constituição deve limitar o poder de qualquer 
maioria em particular. Constituições liberais, de fato, tratam-
se em boa medida de meta-restrições: regras que compelem 
cada maioria a expor suas decisões à crítica e possível 
revisão, regras que limitam a capacidade de cada geração 
furtar a seus próprios sucessores escolhas signifi cativas.”6 

É possível encarar de duas formas esta questão apontada 
por Holmes. Uma, considerando o texto constitucional como 
aquele que fi xa limites à ação de uma maioria qualquer em 
particular, impedindo-lhe de tomar certas decisões que terão 
conseqüências inevitáveis sobre gerações futuras. Outra é 
considerá-lo como um texto que, elaborado por uma maioria 
qualquer em particular, deixa aberta a gerações posteriores 
a possibilidade de fazer as escolhas que quiser, de forma não 
cerceada por qualquer maioria precedente.

No primeiro caso, o texto constitucional pode sim-
plesmente estabelecer limites à ação de maiorias eventu-
ais, determinando a priori o que elas poderão ou não fazer 
sobre determinados assuntos. Assim, um texto fi xado num 
momento T0 defi nirá para maiorias existentes nos momen-

6. HOLMES, op. cit., p. 226.
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tos T1, T2, T3... Tn quais serão as decisões cabíveis ou não 
de serem tomadas. Logo, nenhuma delas poderá decidir 
coisas que afetarão suas sucessoras, cerceando-lhes. Toda-
via, todas essas maiorias terão tido sua liberdade de decidir 
previamente restringida pela maioria constituinte, existente 
no momento T0, e conseqüentemente não poderão decidir 
inclusive sobre coisas que afetem a elas próprias.. Há, por-
tanto, a presunção de que esta maioria inicial tinha condi-
ções de estipular o que seria bom ou mau para seus sucesso-
res, impedindo-lhes de decidir sozinhos. Noutras palavras, 
muito embora certa geração não tenha sido cerceada por 
decisões tomadas por diversas gerações precedentes, após o 
momento da decisão constituinte todas elas foram igualmente 
restringidas por aquela resolução que se, por um lado, “pro-
tegia-lhes”, por outro, retirava-lhes a capacidade de escolha 
autônoma.

No segundo caso, o texto constitucional não estabele-
ceria quaisquer limites à ação futura sobre diversos assun-
tos, simplesmente calando-se sobre eles. Desta maneira, as 
diversas maiorias existentes após a decisão constitucional 
poderiam tomar decisões sobre tais temas, as quais teriam 
efeitos sobre a sua posteridade. Todavia, como o texto cons-
titucional é aberto, as diversas gerações futuras teriam a 
possibilidade de decidir de forma variável ao longo do tem-
po sobre as matérias, podendo, se quisessem mudar a rea-
lidade criada por seus antecessores – ao menos na medida 
em que decisões anteriores não tivessem gerado situações 
irreversíveis na prática. O texto constitucional elaborado 
num momento T0 cala sobre determinado tema, sobre o 
qual se decide de certa forma no momento T1, podendo tal 
decisão ser mantida ou transformada nos momentos T2, T3, 
T4,Tn, assim como qualquer decisão tomada em cada um 
desses momentos pode ser mantida ou transformada pos-
teriormente. Como a maioria constituinte decidiu deixar a 
seus sucessores a total de liberdade de fazer e desfazer o 
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que desejassem sobre uma série de assuntos, tornou inviável 
a qualquer geração limitar a liberdade de suas sucessoras, 
pois qualquer coisa que fi zesse hoje poderia ser transforma-
da (e mesmo revogada) amanhã.

Todavia, diante do problema da restrição da vontade de 
futuras maiorias, surge uma questão fundamental: restrição 
a o quê? Quando Holmes faz referência a “regras que com-
pelem cada maioria a expor suas decisões à crítica e possível 
revisão, regras que limitam a capacidade de cada geração 
furtar a seus próprios sucessores escolhas signifi cativas”, ele 
fala, sobretudo, de defi nições procedimentais para si e para as 
gerações sucessivas. Isto fi ca mais claro na seguinte passa-
gem (Holmes, 1988: 230):

 “A Constituição é um instrumento de autogoverno, uma 
técnica por meio da qual a cidadania dirige a si mesma. De 
que modo poderia uma grande comunidade administrar 
os seus próprios negócios? Uma coletividade não pode 
ter propósitos coerentes de forma dissociada de todos os 
procedimentos de tomada de decisão. O povo não pode agir 
como uma bolha amorfa.”

Trata-se, portanto, de fi xar apenas regras para o jogo 
democrático no futuro ou de estipular os temas sobre os 
quais as futuras maiorias poderão decidir? São problemas 
de ordem distinta, na medida em que no primeiro caso ape-
nas se defi ne como se tomarão as decisões, ao passo que no 
segundo se defi ne sobre o quê serão tais decisões. Mesmo 
neste segundo caso, é possível haver diferenças importan-
tes com respeito à liberdade decisória futura. Uma Cons-
tituição genérica apenas estabeleceria parâmetros básicos, 
do tipo: é possível decidir sobre tal tema desde que não se 
ultrapasse determinada fronteira, ou desde que se garanta 
certo limiar básico. Já uma carta detalhista defi niria a priori 
quais decisões caberiam às futuras gerações ou maiorias e, 
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desta forma, não apenas impediria que novas decisões – ou 
decisões de feitio distinto – fossem tomadas sobre certos 
temas, como ainda compeliria a que certas resoluções fos-
sem tomadas, mesmo que a contragosto.

O modelo constitucional pensado por Holmes atém-se, 
portanto, à defi nição apenas de procedimentos decisórios, sen-
do alheio ao conteúdo das decisões e, portanto, das agendas a 
serem implementadas pelos futuros governos. A distinção 
entre estas duas coisas está relacionada (mas não é idênti-
ca) à diferença entre o que poderíamos chamar de princípios 
constitucionais e políticas públicas. Os primeiros conformam 
as características básicas do Estado e estipulam os direitos 
fundamentais dos cidadãos, ao passo que as segundas são o 
instrumento de efetivação de decisões ordinárias de gover-
no. Defi nindo a priori princípios constitucionais, uma Carta 
defi ne para as gerações ou maiorias futuras duas condições 
básicas: 1) um ambiente institucional dentro do qual se tra-
va a disputa política; 2) limiares mínimos e limites últimos 
às decisões de governo, sendo que o ambiente institucio-
nal constitui-se de dois elementos: a) a conformação bási-
ca do Estado e b) as regras fundamentais do jogo político; 
enquanto os limiares e limites correspondem à garantia de 
direitos fundamentais, sejam eles civis, políticos, ou sociais.

Esquematicamente, teríamos o seguinte quadro.

Condições Básicas Elementos Constitutivos

Ambiente

Institucional

Limiares e

Limites

Conformação básica 

do Estado

(macroambiente 

constitucional)

Regras fundamentais

do jogo político

(ambiente governamental e 

de competição política)

Direitos fundamentais

(civis, políticos e sociais)

Quadro 1 
Principios Constitucionais
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Tendo isto por base, podemos então recolocar a ques-
tão: uma Constituição cerceia o exercício da vontade demo-
crática de futuras gerações ou maiorias? Vejamos como se 
pode responder a ela tendo em vista cada um dos elemen-
tos de uma Constituição.

1. Se entendermos que é inerente à democracia o direito de 
cada nova maioria re-inaugurar o Estado sempre que assim 
o desejar, então estipular constitucionalmente sua conforma-
ção básica será antidemocrático. Todavia, se considerarmos 
que o exercício da vontade democrática é algo que tem lugar 
no âmbito de um Estado já existente, então tal cerceamento não 
existe. Como a democracia é um regime político, ou seja, uma 
forma institucional específi ca de organizar o exercício do 
poder no âmbito de um Estado, esta carece de propósito que 
uma maioria decida transformar a re-inauguração do Estado 
num ato corriqueiro de governo. Ademais, fazê-lo implicaria 
pôr em risco a sobrevivência da própria democracia e tem 
mais a ver com a lógica da revolução – neste caso, não apenas 
permanente, mas também sem propósito.

2. Se entendermos que é direito democrático de uma maioria 
qualquer alterar as regras fundamentais do jogo político, 
inclusive revogando os princípios democráticos em vigor, 
então a existência de princípios constitucionais, que fi xassem 
regras democráticas do jogo político de forma perene, seria 
algo antidemocrático. Contudo, é ilógico afi rmar ser anti-
democrática a proibição de revogar as regras democráticas. 
Portanto, uma Constituição que as fi xe para a posteridade 
apenas lhe assegura que possa seguir desfrutando do direito 
de decidir democraticamente.

3. Se entendermos que é prerrogativa democrática de uma 
maioria qualquer revogar direitos fundamentais, então tam-
bém será antidemocrático garantir constitucionalmente tais 
direitos. Todavia, o próprio exercício da democracia requer 
que ao menos alguns desses direitos sejam assegurados aos 
indivíduos: basicamente os direitos de liberdade (de expres-
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são, de pensamento, de crença, de reunião, de organização, 
de imprensa etc.) e os direitos políticos (de voto, de elegibi-
lidade, de participação etc.). Desta forma, revogar por deci-
são majoritária tais direitos implicaria em anular requisitos 
básicos para o funcionamento do regime, na medida em que 
subtrairia aos cidadãos capacidades necessárias ao exercício 
democrático do poder. Portanto, a manutenção constitucio-
nal de tais direitos – sendo eles indispensáveis à operação 
do regime – é parte constitutiva da própria democracia, mesmo 
numa concepção minimalista desse regime, como a schumpe-
teriana7. Chamá-los-ei aqui, portanto, de direitos fundamentais 
operacionais do regime político.

4. Podemos também entender como prerrogativa democrática de 
qualquer eventual maioria revogar direitos cuja posse não seja 
necessária ao exercício da democracia, de modo que sua prote-
ção constitucional signifi caria uma séria restrição à democracia. 
Um exemplo disto é o direito de propriedade. Nada impede 
que num sistema em que a propriedade privada seja abolida, o 
regime político vigente siga sendo o democrático: os cidadãos 
seguem tendo o direito de voto, sendo elegíveis etc.. Da mesma 
maneira, um regime democrático pode vigorar num contex-
to em que direitos sociais não sejam garantidos pelo Estado. 
É razoável supor, contudo, que ao não serem garantidos tais 
direitos, condições sociais mais amplas, necessárias à existência 
da democracia, fi cariam ameaçadas. Pode-se entender, portan-
to, que seja necessário garantir certos direitos fundamentais aos 
cidadãos (e, por conseguinte, a determinados grupos sociais 

7. Segundo Joseph Schumpeter (1984: 339), “nenhuma sociedade tolera a 
liberdade absoluta, nem mesmo de consciência ou de fala, nenhuma sociedade 
reduz tal esfera a zero, a questão se torna claramente uma questão de grau. 
Vimos que o método democrático não garante, necessariamente, uma liberdade 
individual maior que a permitida por qualquer outro método em circunstâncias 
similares. Pode muito bem ocorrer o contrário. Mesmo assim, porém, persiste uma 
relação entre os dois. Se, ao menos em princípio, todos forem livres para competir 
pela liderança política apresentando-se ao eleitorado, isso na maioria dos casos 
(embora não em todos), signifi cará considerável liberdade de discussão para todos”. 
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cujos interesses podem estar em confl ito com os dos demais 
segmentos) para que a democracia sobreviva. Tais direitos 
não seriam, como os mencionados no item 3, constitutivos da 
própria democracia, mas condições externas necessárias à sua 
preservação. Tendo isto em vista, defi ni-los-ei aqui como direitos 
fundamentais condicionantes do regime político.

Note-se que tanto os direitos de propriedade como os 
direitos sociais garantem condições materiais e de bem-
estar de cidadãos que podem pertencer a diferentes classes 
e grupos sociais. Por isto, têm para o exercício da demo-
cracia implicações diversas dos direitos de liberdade ou de 
exercício do poder político, em princípio igualmente bené-
fi cos a quaisquer pessoas, independentemente de seu per-
tencimento grupal ou de classe. Estes últimos direitos, para 
além de sua importância intrínseca, são direta e inerentemente 
necessários à democracia (tendo, inclusive, caráter univer-
salista), ao passo que os outros não. Mas esta importância 
indireta para um dos aspectos do ordenamento político de 
uma sociedade – o regime político – não reduz a sua rele-
vância crucial para o funcionamento geral do sistema. A 
estipulação de tais direitos fundamentais aponta para con-
dições que os cidadãos e os grupos sociais relevantes con-
sideram indispensáveis, de modo que sua própria adesão 
ao ordenamento político vigente passa pelo respeito a tais 
direitos e por sua proteção pelo Estado.

Noutras palavras, diante de uma possível ameaça a 
esses direitos, acarretada por decisões tomadas segundo 
regras democráticas, certos grupos e indivíduos preferi-
riam abandonar o jogo poliárquico, apostando no confl i-
to aberto como forma de atingir seus objetivos e preser-
var seus interesses ou valores fundamentais. Por isto, sua 
proteção é de fato um elemento crucial à estruturação da 
política constitucional. Excluí-los ou sujeitá-los às decisões 
de maiorias eventuais poderia levar ao colapso do sistema 
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político vigente8. Por tudo isto, e considerando ainda que, 
em primeiro lugar, a natureza de um Estado pode ser defi -
nida com base nos direitos fundamentais que assegura a 
seus cidadãos e, em segundo lugar, a defi nição que tal natu-
reza é algo próprio à Constituição, nada mais natural que a 
enunciação de tais preceitos esteja presente na Carta.

Ambos os conjuntos de direitos e mais o regime políti-
co desempenham com relação ao ambiente estatal o papel 
de subsistemas constitucionais, cumprindo as funções que 
mencionei acima: a de obter a adesão dos indivíduos e gru-
pos ao ordenamento estatal vigente (direitos condicionan-
tes), permitir-lhes participar do jogo político estipulado 
pelo regime político em vigor (direitos operacionais) e, por 
meio do funcionamento do regime, permitir que o Estado 
seja governado e, conseqüentemente, garanta os direitos 
fundamentais e preserve o próprio regime.

Esquematicamente, poderíamos representar a relação 
entre esses elementos para o funcionamento geral do siste-
ma constitucional da forma apresentada na fi gura a seguir:

8. Esta questão tem a ver com o problema apontado por Dahl (1997: 36-7), 
referente ao cálculo poliárquico. Os atores políticos relevantes optam pela 
poliarquia tendo em vista duas ordens de custos: os custos da tolerância (de seus 
adversários políticos e de suas políticas) e os custos da repressão (desses mesmos 
adversários). Na medida em que os custos da tolerância são elevados ao ponto de 
superar os custos da repressão, talvez o rompimento com as regras poliárquicas 
do jogo político se mostre como algo proveitoso.

ESTADO

Figura 1
Importância funcional de cada subsistema constitucional para os demais

Direitos 
Fundamentais
Operacionais

Direitos 
Fundamentais

Condicionantes
Regime Político

(Democracia)
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Tendo em vista o que discuti até o momento, parece 
desprovida de sentido a idéia de que as restrições estipula-
das por um ordenamento constitucional sejam obstáculos ao 
exercício pleno da democracia. Elas se mostraram, na verda-
de, requisitos funcionais para tal exercício. Pode-se afi rmar que 
se as regras do jogo poliárquico numa democracia são o que 
constitui o regime político, a normatividade constitucional que 
fi xa direitos também estabelece regimes naquilo a que tais 
direitos dizem respeito. Neste sentido, regras de propriedade 
e relativas ao cumprimento de contratos no âmbito econômi-
co fi xam um regime econômico; normas referentes aos direitos 
sociais estabelecem um regime social e assim por diante9. Da 
mesma forma, se uma Carta estipula com maior detalhamen-
to regras nesses âmbitos, estreitando ainda mais a liberdade 
decisória dos governantes (ou legisladores), o regime espe-
cífi co se torna, por isto mesmo, mais restritivo. Se o faz, ade-
mais, não apenas fi xando negativamente o que não deve ser feito 
pelo governante, mas positivamente, qual deve ser a agenda a 
ser seguida por ele, nos moldes de uma constituição dirigen-
te10, ainda mais restritivo torna-se o regime.

Diante disto, caberia ainda indagar se regras consti-
tucionais podem ser antidemocráticas? Creio que sim. De 
forma óbvia, isto pode ocorrer sempre que tais regras defi -
nirem normas que contrariem princípios democráticos fun-

9. Algumas políticas públicas podem criar situações de fato, de tal modo 
consolidadas que sua modifi cação por um governo apresentaria custos 
proibitivos. Desta forma, constituem regimes informais. Pode-se dizer, 
exemplifi cando, que regras de disciplina fi scal acabaram por se tornar um 
regime informal para economias periféricas como a brasileira, na medida em 
que tentativas de seguir caminhos alternativos apresentam custos elevadíssimos 
para os governos que as tentam. O estabelecimento de legislação que sanciona 
tais regimes, apenas confi rma este fato. A fi xação de normas desse gênero 
na Constituição, contudo, daria caráter de regime formal a tais princípios de 
disciplina fi scal. A Lei de Responsabilidade Fiscal se encaixa no primeiro caso, o 
Sistema Único de Saúde, constitucionalizado, no segundo.

10. A respeito da noção de constituição dirigente e da vinculação a que são 
submetidos os governantes, ver Canotilho, op. cit., pp. 257ss..
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damentais. Robert Dahl (1997: 27) elenca oito requisitos 
necessários para a vigência de um regime poliárquico:

1. Liberdade de formar e aderir a organizações;
2. Liberdade de expressão;
3. Direito de voto;
4. Elegibilidade para cargos públicos;
5. Direito de líderes políticos disputarem apoio e votos;
6. Fontes alternativas de informação;
7. Eleições livres e idôneas;
8. Instituições para fazer com que as políticas governamentais 

dependam de eleições e de outras manifestações de preferência.

Portanto, qualquer regra constitucional que eliminasse 
um desses requisitos poderia ser considerada antidemocrá-
tica, na medida em que anularia a vigência de um daqueles 
direitos que aqui defi ni como operacionais. Por exemplo, 
uma regra constitucional discriminatória do tipo “os mem-
bros da etnia x não têm o direito de voto”, seria fl agrante-
mente antidemocrática. Neste caso, entretanto, o proble-
ma não estaria no fato da Constituição restringir a vontade 
democrática de uma eventual maioria, mas sim pelo tipo de 
restrição que estabelece. Ao excluir um segmento populacio-
nal do demos em virtude de sua etnia, a Constituição erige um 
regime não-democrático em sua própria essência, na medida 
em que nega a seus membros o direito de voto. Logo, não 
teríamos a tensão entre dois ordenamentos políticos suposta-
mente antagônicos – o constitucional, de um lado, o demo-
crático, de outro –, mas sim o estabelecimento pela própria 
Constituição de um regime político não-democrático.

Dada a obviedade deste ponto, creio que não é o caso 
de continuar tratando dele. Assim, a indagação apenas 
pode seguir fazendo sentido se disser respeito a outros pro-
blemas. O cerne da idéia que contrapõe a democracia ao 
constitucionalismo reside na suposição de que a vontade 
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das maiorias deve ser soberana num regime democrático. 
De que maneira – sem voltar ao que já foi discutido – tal 
soberania se veria prejudicada? Creio que isto ocorreria 
sempre que, respeitados os direitos fundamentais e as regras do 
jogo democrático, a vontade da maioria fosse obstaculizada. 
Noutras palavras, o constitucionalismo seria antidemocrá-
tico sempre que removesse do processo deliberativo poli-
árquico decisões que não atentassem contra a preservação 
dos direitos fundamentais nem contra o regime, atando as 
mãos da comunidade em assuntos sobre os quais ela tivesse 
o direito de decidir pelo voto da maioria de seus membros, 
ou, alternativamente, impusesse a essas mesmas maiorias 
decidir de uma determinada maneira acerca de questões 
nas quais a discricionariedade decisória não atentaria con-
tra direitos fundamentais ou o regime democrático.

E que assuntos e questões seriam estes? Seriam todos 
aqueles que:

1. Versassem sobre temas situados fora do campo dos direitos 
fundamentais e das regras do jogo democrático; ou,

2. mesmo versando sobre temas incluídos nesse campo, pudes-
sem ser tratados sem o risco de que, com as decisões toma-
das, tais direitos ou regras fossem violados.

Assim sendo, a vontade soberana da maioria numa 
democracia não vale para tudo, mas apenas o que estiver 
situado fora do campo dos princípios constitucionais. Nou-
tras palavras, o âmbito da política competitiva é distinto (e 
mais restrito) que o da política constitucional. Quer isto 
dizer que os princípios constitucionais são intocáveis ou 
inalteráveis? De modo algum. Apenas não podem ser toca-
dos pela vontade estrita da maioria. Isto, inclusive, é algo 
que nos permite discutir com mais precisão a questão da 
vinculação das vontades de gerações futuras a gerações pas-
sadas. Tratarei deste ponto mais adiante.
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Por ora, basta ter em vista a seguinte premissa:

Decisões democráticas podem ser tomadas pela maioria 
dos membros do corpo político ou de seus representantes, 
respeitados os direitos fundamentais e as regras do jogo 
poliárquico.

Cabe então indagar: o que está situado fora do campo 
dos princípios constitucionais (e da política constitucional), 
sendo objeto por natureza das decisões democráticas (e da 
política competitiva)? As políticas públicas.

Estas, com base nos dois pontos destacados logo acima, 
dividem-se em duas categorias principais – para os fi ns da 
discussão aqui promovida11. Uma a das políticas públicas 
concernentes a assuntos estranhos aos princípios constitu-
cionais. Outra a das políticas públicas que mesmo relaciona-
das a tais princípios, não os negam, apenas os especifi cam, 
detalham ou criam condições para sua efetivação. Vejamos 
alguns exemplos disto.

Imaginemos uma lei, aprovada pelo parlamento, que 
estabelecesse o seguinte:

As empresas de capital nacional e de pequeno porte, sediadas 
no país, terão tratamento favorecido por parte do Estado.

Uma decisão como esta, claramente relacionada a cer-
ta opção em termos de estratégia de desenvolvimento eco-
nômico, é uma típica política pública de caráter regulató-
rio (Lowi, 1995), que nenhuma semelhança tem seja com 

11. Menciono isto porque são diversas as possíveis formas de classifi cação das 
políticas públicas. Talvez a mais notória dentre elas seja aquela estabelecida 
por Theodore Lowi (1995), entre as políticas de tipo distributivo, regulatório 
e redistributivo. O que há de comum entre a análise de Lowi e aquela que 
pretendo desenvolver aqui é que ambas partem de uma discussão acerca do 
conteúdo das políticas públicas para depois discutir as suas conseqüências para o 
processo decisório. 



Constituição, competição e políticas públicas

Lua Nova, São Paulo, 65: 95-135, 2005

112

direitos fundamentais (civis, políticos ou sociais), seja com 
regras do jogo poliárquico, a menos que se trate de um país 
no qual ou o grupo social dos pequenos empresários nacio-
nais esteja disposto a pegar em armas e sublevar-se caso não 
receba tratamento privilegiado (o que não parece algo mui-
to plausível), ou o tecido social se veja ameaçado de esgar-
çamento caso o mesmo não aconteça (o que também não 
parece ser muito verossímil). Por isto mesmo, a sua aprova-
ção pela vontade da maioria em nada ameaçaria a preser-
vação do Estado democrático de direito. Desta forma, não 
haveria qualquer motivo para que tal norma estivesse incluí-
da num texto constitucional, ao menos numa democracia.

Aliás, se considerarmos a posição de um teórico da 
Constituição que muito pouco apreço tinha pelo regime 
democrático, Carl Schmitt, faria pouco sentido que tal deci-
são constasse de qualquer texto constitucional. Em seus termos, 
uma Constituição em sentido absoluto é uma “regulação legal 
fundamental, ou seja, um sistema de normas supremas e últi-
mas”. E essa regulação fundamental

“... não se trata de leis ou normas particulares, ainda 
que muito importantes e produzidas com determinadas 
características externas, mas de uma normatização total 
da vida do Estado, da lei fundamental no sentido de uma 
unidade fechada, da ‘lei das leis’. Todas as outras leis e 
normas têm que poder ser referidas a essa uma norma”12.

Portanto, uma Constituição diz respeito a princípios 
fundamentais, como aqueles que discutimos anteriormen-
te. Pode-se notar que o dispositivo legal hipotético, enun-
ciado acima, tem muito pouco a ver com isto. Mas seria ain-
da mais grave a presença de uma norma como essa no texto 
constitucional de um Estado democrático, afi nal de contas, 

12. SCHMITT, Carl. op. cit., p. 33.
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é possível que num determinado momento um novo gover-
no, eleito pelo voto da maioria dos cidadãos, queira modi-
fi cá-la. Pode considerar, por exemplo, que uma boa estraté-
gia de desenvolvimento é aquela que estimula a concentra-
ção de capital em grandes empresas, sejam elas de capital 
nacional ou estrangeiro, de modo que o tratamento favore-
cido de fi rmas, como as descritas na norma, acabariam por 
se revelar contraproducente. Se este suposto governo for 
impedido de modifi car tal decisão anteriormente tomada 
pelo fato de que ela consta da Carta constitucional, pode-
mos afi rmar que a democracia foi ferida. Neste caso, estarí-
amos diante do problema a que se refere Holmes (1988a), 
pois uma eventual maioria ou geração, que logrou inse-
rir tal dispositivo na Constituição, acabou por amarrar as 
mãos de sua posteridade, impedindo-lhe de se governar da 
maneira que melhor lhe aprouvesse – a soberania popular 
teria sido lesada.

Mas se o exemplo acima diz respeito a um tema estra-
nho aos princípios constitucionais básicos, este que se segue 
pode ser visto como um caso de detalhamento deles para 
sua efetivação por meio de políticas públicas. Imaginemos 
uma lei que estabeleça o seguinte:

O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o 
garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação 
de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

Como se nota é evidente que aqui não são enunciados 
princípios fundamentais, mas sim detalhes acerca da efeti-
vação de uma política pública, no caso referente a direitos 
sociais. Defi ne-se como certas categorias profi ssionais pecu-
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liares podem contribuir para o fi nanciamento da seguridade 
social, fazendo jus aos benefícios. Novamente, a criação de 
uma norma como esta ou a sua modifi cação, ao que parece 
em nada ameaça direitos básicos, sejam eles aqueles a que 
diz respeito tal política – os direitos sociais – ou quaisquer 
outros. Também é improvável que pescadores, garimpeiros 
e suas famílias encampassem uma luta revolucionária tendo 
como motivação o método específi co escolhido pelo gover-
no para recolher sua contribuição à seguridade social, a não 
ser que esta fosse escorchante – mas neste caso o problema 
seria a espoliação a que estivessem sendo submetidos, não o 
modo de cobrar-lhes. Em suma, parece não fazer qualquer 
sentido que um texto constitucional contenha um dispositi-
vo como este, mas se o contivesse novamente a democracia 
seria arranhada. Por que motivo não poderia uma eventual 
maioria ou o governo por ela escolhido decidir recolher tal 
contribuição por outros meios, por exemplo, com base na 
declaração de rendimentos? Se estivesse impedida de fazer 
isto, novamente a soberania popular estaria sendo ferida 
– sem mencionar, claro, o patético de tal situação.

Mas poderia ocorrer que uma Constituição contivesse 
normas como estas em seu texto. O que signifi caria isto? Em 
primeiro lugar, evidentemente, a violação de um princípio 
básico da democracia: aquele segundo o qual compete à 
maioria do povo em cada momento (na eleição, por exem-
plo) decidir como se governar. Em segundo lugar, o rebaixa-
mento da Constituição à mera condição de lei constitucional, 
nos termos de Carl Schmitt13. Vejamos o que afi rma o autor:

“Toda distinção objetiva e de conteúdo se perde em 
conseqüência da dissolução da Constituição única numa 
pluralidade de leis constitucionais distintas, formalmente 
iguais. Para este conceito ‘formal’ é indiferente que a lei 

13. SCHMITT, op. cit., p. 37-8.
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constitucional regule a organização da vontade estatal ou 
tenha qualquer outro conteúdo.”
(...)

“Tais detalhes da lei constitucional são todos igualmente 
‘fundamentais’ para uma consideração formalista e 
relativista sem distinções. (...) Mas claro está que com tal 
formalização não recebem caráter fundamental de nenhum 
modo aquelas prescrições particulares, mas, ao contrário, as 
autênticas prescrições fundamentais são rebaixadas ao grau 
de detalhes da lei constitucional.”

Carl Schmitt faz esta crítica tendo em mira a Consti-
tuição alemã da República de Weimar. Ela incorporava a 
seu texto diversos elementos que muito pouco teriam a ver 
com os princípios constitucionais supramencionados. Mas 
por que razão isto teria ocorrido? Vale novamente citar o 
autor14. Segundo ele, as regulações legais:

“... converteram-se em leis constitucionais mediante sua 
incorporação pela ‘Constituição’. A incorporação pela 
Constituição se explica pela situação histórica e política do 
ano de 1919. Os partidos, em cuja cooperação se baseava 
a maioria da Assembléia Nacional de Weimar, quiseram 
com afi nco dar a estas prescrições o caráter de normas 
constitucionais. Não pode encontrar-se uma razão objetiva 
para distinguir com força lógico-jurídica estas prescrições 
particulares de outras também muito importantes”.

Mas se não é possível uma explicação lógico-jurídica para 
a inclusão dos detalhes no corpo da lei, a oportunidade polí-
tica criada pela Assembléia Constituinte num dado momento 

14. Idem, ibidem, p. 37-8.
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histórico explica bem o porquê do texto. Isto é ainda melhor 
sumarizado, de forma genérica, nesta passagem15:

“As Constituições dos distintos Estados aparecem como 
uma série de diversas normatizações legais de conjunto: 
prescrições orgânicas sobre as autoridades mais importantes 
do Estado, programas e diretrizes de caráter geral, garantias 
de certos direitos e numerosas prescrições particulares que 
apenas foram inscritas na Constituição porque se quer as 
subtrair das cambiantes maiorias parlamentares e porque 
os partidos que determinam o conteúdo da ‘Constituição’ 
aproveitam a ocasião para prestar o caráter de leis 
constitucionais aos seus postulados de partido.”

Fica evidenciado nesta passagem justamente o caráter 
antidemocrático inerente à inclusão de políticas públicas 
num texto constitucional. É interessante como a expressão 
aqui enunciada por Carl Schmitt é muito semelhante àquela 
de Holmes, supracitada. Falam-se aqui em subtrair decisões 
dos mais diversos tipos às “cambiantes maiorias parlamentares”, 
ao passo que antes se descreviam as constituições liberais 
como conjuntos de regras que “limitam a capacidade de cada 
geração furtar a seus próprios sucessores escolhas signifi cativas”. 
Ora, o que os artífi ces da Constituição de Weimar fi zeram 
foi justamente impedir que seus sucessores realizassem esco-
lhas. Portanto essa Carta foi, neste sentido, não apenas mui-
to pouco liberal, mas também muito pouco democrática.

Portanto, uma Constituição dirigente seria antidemocrá-
tica caso, ao defi nir os fi ns a serem perseguidos pelo legis-
lador (ou pelo governante), fi zesse-o de modo demasiada-
mente restritivo, acabando por embotar a discricionarieda-
de decisória necessária para que tivesse lugar a satisfação 
da vontade popular nos marcos da controvérsia partidária 

15. Idem, ibidem, p. 40.
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historicamente aceita numa dada sociedade. Se uma consti-
tuição vincula formalmente questões que são objeto da con-
trovérsia política cotidiana dos partidos nas arenas eleitoral 
e parlamentar, ela extrapola a normatividade propriamente 
constitucional, reduzindo o grau de democracia.

Este ponto de vista, que norteia minha pesquisa, pressu-
põe um tipo ideal de Estado democrático, que seja um veículo à 
consecução de vontades majoritárias, cambiantes ao longo 
do tempo. Toma, portanto, como tipo ideal de constituição um 
modelo antagônico ao da constituição dirigente de Canoti-
lho, tida por ele como um “instrumento de governo”. Toda-
via, nem por isso se enquadra noutro marco teórico anta-
gônico ao da constituição dirigente, criticado pelo constitu-
cionalista português e por ele descrito na passagem abaixo 
(Canotilho, 1994: 390):

“A teoria da sociedade e do Estado subjacente à constituição 
dirigente não corresponde a uma teoria contratualista 
liberal ou neoliberal: o Estado não se reduz a um processo 
de decisão, sem fi ns próprios (interesses públicos), ou a 
um método de maximização dos interesses individuais 
(mecanismo de garantia da ‘alocação’ e da distribuição 
espontânea das preferências individuais).”

Esse modelo analítico descrito por Canotilho é basica-
mente o de Buchanan e Tullock (1999). Para esses autores, 
estando contidos numa constituição princípios fundamentais 
ao convívio social, cuja modifi cação altera de forma signifi ca-
tiva as condições básicas da vida de todos os indivíduos, eles 
apenas devem ser alterados quando houver forte consenso 
entre os diversos atores de que é composta a sociedade. Tal 
regra permite reduzir os custos esperados das decisões coletivas 
sobre questões constitucionais. Ou seja, exigindo-se um 
amplo consenso – no limite, a unanimidade (Buchanan & 
Tullock, 1999: 85) –, difi culta-se a tomada de decisões, mas 
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se torna menos provável que qualquer um seja prejudicado, 
já que sua cooperação para a tomada de decisões torna-se 
necessária – e, no caso da unanimidade, indispensável.

O que aponto aqui, todavia, é algo além desta mera per-
cepção da Constituição como “instrumento de governo”16. 
Refi ro-me aqui ao fato de que certos conteúdos normativos, 
caso constitucionalizados, numa certa sociedade, restringem 
o grau de democracia em vigor. Parece-me, portanto, pou-
co adequada à presunção segundo a qual uma constituição 
dirigente seria adequada a uma ordem socialista ou social-
democrática17, enquanto uma não-dirigente seria apropriada 
a uma ordem liberal ou neoliberal, como afi rma Canotilho.

Ele próprio reconhece que há críticos temerosos de 
que uma constituição dirigente crie riscos de “expectativas 
escalantes”, “sobrecarga do governo” ou “ingovernabili-
dade”18. Entretanto, talvez isto não se deva ao fato de que 
são criadas expectativas excessivas de direitos, como apon-
taria Huntington (1975) em seu diagnóstico sobre a crise 
de governabilidade, mas simplesmente pelo fato de que a 
constitucionalização de políticas públicas objeto da políti-
ca competitiva difi cultam a mudança democrática do status 
quo, gerando uma fonte de instabilidade para o funciona-
mento normal de um regime que tem como característica 
a alternância dos partidos no poder e, por conseguinte, a 
mudança relativamente fácil das políticas governamentais19. 
Assim, neste caso, ingovernabilidade seria causa de um défi -
cit de democracia, e não conseqüência do excesso dela.

Mas qual a razão para que uma Constituição tenha este 
poder restritivo sobre a capacidade decisória das maiorias 

16. Canotilho, op. cit., passim. 

17. Idem, ibidem, p. 391.

18. Idem, ibidem, p. 392.

19. O que se nota aqui é o risco apontado por Tsebelis, de que a excessiva 
estabilidade das políticas públicas pode levar à instabilidade do regime. 
Tsebeli, Jorge, 1997.
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de ocasião? Evidentemente não seria por alguma razão míti-
ca, pelo fato de que haja um receio sobrenatural ou afe-
tivo de se modifi car a Carta; isto, aliás, seria injustifi cável 
num sistema político de base legitimadora racional-legal. 
O verdadeiro motivo para tal reside nos requisitos proce-
dimentais mais restritivos que normalmente salvaguardam 
um texto constitucional. Difi cilmente altera-se uma Cons-
tituição por procedimentos majoritários comuns. Ao invés 
disso, requer-se o voto de uma maioria qualifi cada dos repre-
sentantes políticos, ou ainda exige-se um trâmite decisório 
muito mais árduo do que o habitualmente requisitado para 
decisões comuns de governo.

Um exemplo particularmente notável neste sentido é o 
da Constituição dos Estados Unidos. A proposição de emen-
das à Carta requer o voto de dois terços dos membros de 
cada uma das duas Casas do Congresso, ou o endosso de 
dois terços das Assembléias Legislativas dos Estados. Depois 
disto, as emendas devem ser aprovadas por três quartos das 
Assembléias ou então pelo mesmo número de Convenções 
Estaduais convocadas para este fi m. Diante de tais exigên-
cias, é de se esperar que a Constituição difi cilmente seja 
modifi cada20. E é justamente esta a intenção que justifi ca 
a criação de tantas difi culdades. Isto por se entender que, 
estando contidos na Carta princípios fundamentais à exis-
tência da nação, cuja modifi cação alteraria de forma signifi -
cativa as condições básicas da vida dos cidadãos, eles apenas 
deveriam ser alterados quando houvesse um forte consenso 
entre os diversos segmentos de que é composta a sociedade.

20. A Constituição dos EUA foi aprovada na Convenção Constitucional da 
Filadélfi a em setembro de 1787, sendo ratifi cada em julho do ano seguinte. 
Em dezembro de 1791 foi ratifi cado um pacote de 10 emendas que fi cou 
conhecido como a Bill of Rights, cuja aprovação já havia sido negociada à época 
da ratifi cação original, como uma condição para que esta se desse. Neste 
sentido, tais emendas compõem como que uma parte adicional ao próprio texto 
constitucional originário. Desde então, apenas 17 emendas foram aprovadas, em 
mais de 210 anos de história, dentre elas, por exemplo, a que baniu a escravidão 
(Emenda XIII, 1865).
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Tal regra permite promover uma redução dos custos espe-
rados das decisões coletivas 21 sobre questões constitucionais. Ou 
seja, exigindo-se um amplo consenso – no limite, a unani-
midade22 –, difi culta-se a tomada de decisões, mas se torna 
menos provável que qualquer um seja prejudicado, já que 
sua cooperação para a tomada de decisões torna-se necessária 
– no caso da unanimidade, indispensável. Neste caso, quem 
eventualmente se visse prejudicado por uma provável deci-
são poderia vetá-la, bastando para isso, negar seu apoio a ela. 
Com isto, é bastante reduzido (ou mesmo eliminado) o risco 
decorrente da modifi cação seja de regras básicas do jogo polí-
tico, seja de normas garantidoras de direitos fundamentais.

A criação de tal proteção faz todo o sentido no que diz 
respeito a decisões constitucionais, tendo em vista o fato de 
que alterar preceitos contidos na Carta implicaria transfor-
mar condições elementares de existência da coletividade 
– da polity. Mas isto muda bastante de signifi cado quando 
se supõe que tais restrições poderiam valer para outras deci-
sões, referentes a políticas públicas – policies. Neste caso, 
promover a redução dos custos esperados das decisões 
ordinárias, elevando-se os custos do processo decisório23, ape-
nas tornaria mais árduas as condições habituais de governo, 
reduzindo a possibilidade de que mandatários eleitos para 
implementar a vontade momentânea da maioria pudessem 
fazê-lo. Seria, portanto, um procedimento fl agrantemente 
antidemocrático.

Não é a mera inclusão de uma norma qualquer na Car-
ta que dá a ela caráter constitucional no sentido aqui assina-
lado. Isto apenas lhe dá estatuto formal de lei constitucional, 
como aponta Schmitt24. O formalismo não altera a nature-

21. BUCHANAN, James M.; TULLOCK, Gordon. op. cit., p.85.

22. Idem, ibidem, p. 85.

23. Idem, ibidem, passim. 

24. Op. cit., p. 37.
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za da norma em questão. Isto tornaria descabida qualquer 
pretensão de defesa de uma determinada ordem normativa, 
composta por diversas leis constitucionais, sob a alegação 
de que se trata de uma defesa “da Constituição”. Contudo, 
tal defesa teria cabimento, no bojo de um texto constitucio-
nal heterogêneo, composto de princípios constitucionais e 
políticas públicas simultaneamente, caso fosse direcionada 
aos primeiros, não às últimas. Afi nal, realmente é pouco 
favorável à estabilidade política um texto constitucional pas-
sível de transformações constantes e reiteradas – desde que, 
é claro, ele realmente seja um texto constitucional.

Decisões referentes a políticas públicas stricto sensu são 
controversas, ou seja, seu conteúdo é típico “objeto da con-
trovérsia político-partidária cotidiana, dizendo respeito às 
plataformas governamentais apresentadas [aos eleitores] 
pelos partidos em seu embate pelos postos de governo”25. 
Isto quer dizer que tais decisões são resultado contingente 
da competição democrática, podendo se dar de forma mui-
to variável de acordo com o desfecho das disputas eleitorais. 
É possível que uma determinada política implementada por 
um partido quando no governo seja completamente reverti-
da por aquele que lhe suceder. Tal possibilidade é inerente 
ao governo democrático e tal mudança de rumos, promo-
vida pelo grupo guindado à condição de situacionista, é 
algo perfeitamente legítimo. Negar aos novos governantes 
eleitos o direito de alterar os rumos do governo seria o mes-
mo que negar aos seus eleitores a possibilidade de escolher 
quais políticas públicas querem que sejam implementadas. 
Que motivos poderíamos ter, numa ordem social e política 
pluralista, para considerar ilegítimas certas opções de políti-
cas públicas?

Evidentemente, diferentes indivíduos, partidos e grupos 
sociais podem ser portadores de preferências distintas com 

25. COUTO, Cláudio Gonçalves; ARANTES, Rogério Bastos. op. cit., p. 95-154.
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relação àquilo que desejam ver implementado por seus gover-
nos. Perder uma eleição ou ter o seu candidato preferido der-
rotado implica provavelmente em ter também a sua política 
predileta preterida pelo governo que tomará posse. Isto é algo 
inevitável num jogo político competitivo. É de se esperar que 
os setores derrotados fi quem insatisfeitos com os rumos toma-
dos pelo governo e, conseqüentemente, lhe farão oposição. 
O questionamento decorrente da ação oposicionista também 
é parte inerente ao jogo e suas demandas, assim como suas 
propostas alternativas, são dotadas de uma legitimidade equi-
valente àquela das políticas que são implementadas. O fato de 
terem sido derrotadas não as torna, portanto, ilegítimas por si 
mesmas. Se numa nova rodada da competição os partidos ora 
vencidos tornarem-se vencedores, terão tanta legitimidade 
quanto os detentores dos cargos decisivos num certo momen-
to para implementar suas ações. O que poderia ser ilegítimo 
num cenário como este, de competição democrática?

Em primeiro lugar, seriam ilegítimas as ações por parte 
de situacionistas ou oposicionistas que procurassem burlar 
as regras do jogo estabelecido ou violar direitos fundamen-
tais consagrados na Constituição. No caso disto ocorrer, tais 
ações deveriam ser obstaculizadas pelas autoridades e ins-
tituições competentes para tal. Um instrumento para isto 
é o controle constitucional, exercido pelas cortes sobre as 
normas produzidas, sejam elas leis ou atos administrati-
vos. Assim, uma plataforma partidária contrária a preceitos 
constitucionais, mesmo que aprovada nas urnas, não pode-
ria ser legitimamente implementada. A não ser, é claro, que 
contasse com um amplo consenso dentre as forças políticas 
de modo que fosse possível alterar a Constituição seguindo 
os exigentes procedimentos normalmente fi xados para tal. 
Neste caso, contudo, a plataforma não seria propriamente 
controversa, mas sim consensual.

Em segundo lugar, seria ilegítimo retirar de maiorias 
eventuais e seus representantes eleitos o direito de decidir 
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sobre questões controversas. É justamente para isso que serve a 
democracia. Revestir uma decisão controversa de salvaguardas 
válidas para normas consensuais signifi caria impor a própria 
vontade de forma incontestável e perene aos demais, aprisio-
nando-os a uma escolha parcial e passível de mudança sem 
que os fundamentos de uma determinada ordem social e 
política fossem ameaçados. Isto implicaria – no que diz res-
peito àquelas políticas públicas elevadas à condição de lei 
constitucional – em anular a possibilidade de alternância 
democrática no poder; algo como afi rmar aos governantes 
ou a um partido vencedor numa eleição: “Vocês venceram as 
eleições, mas não poderão implementar as políticas com as 
quais estão comprometidos e legitimados pelo voto popular”. 
Do ponto de vista do conteúdo efetivo do governo – para 
além da mera ocupação dos postos – trata-se de um equiva-
lente lógico do popular “ganha, mas não leva.”

Evidentemente, mesmo princípios constitucionais não 
são absolutamente consensuais, isto é, unânimes. Justamente 
por isso, a regra da unanimidade, aventada por Buchanan e 
Tullock26 apenas como um procedimento decisório ideal no 
mundo do modelo analítico, seria bastante problemática caso 
fosse adotada de fato como necessária para aprovar constitui-
ções ou modifi cá-las. Afi nal de contas, sempre há aqueles que 
se opõem à adoção de preceitos constitucionais sem os quais 
o sistema político não se mantém em pé; e se outros atores 
considerarem o resguardo constitucional a matérias vetadas 
indispensável para a obtenção de seu apoio, inviabiliza-se o 
sistema de segurança mútua a que alude Dahl (1997: 37). É o 
caso do direito de propriedade: é possível que agrupamentos 
políticos de extrema-esquerda, cujo voto fosse necessário à 
aprovação de uma Carta, colocassem-se fi rmemente contra 
a proteção constitucional à propriedade privada. Isto ocor-
rendo, porém, tornaria a situação dos setores proprietários 

26. Op. cit., passim. 
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tão vulneráves que eles talvez não considerassem proveito-
so apostarem na manutenção do regime democrático. Isto 
ocorrendo, o custo da repressão talvez seja superado pelo 
custo da tolerância e o edifício constitucional se inviabiliza. 
Noutros termos, o sistema de segurança mútua a que alude 
Dahl (1997: 37) não seria assegurado, de modo que o custo 
da repressão talvez seja superado num caso como este pelo 
custo da tolerância27.

Ao invés da unanimidade, ou do consenso absoluto, 
certo grau de consenso relativo é necessário à sustentação de 
uma ordem constitucional poliárquica. Um conjunto de 
regras constitucionais cuja aprovação exija concordância 
unânime talvez seja tão anódino e vago que se torne inútil, 
pois provavelmente cria uma proteção débil aos interesses 
sociais e políticos relevantes; já o consenso relativo implica 
a concordância de setores sociais mais amplos que a maio-
ria, em torno de regras e condições básicas cujo respeito 
é necessário para que o processo político competitivo e 
o modo de vida estabelecido tenham lugar sem que haja 
motivos para o uso da violência como instrumento para a 
resolução de confl itos políticos, busca de objetivos particu-
lares ou promoção da mudança social28. Neste quadro, caso 
segmentos relevantes prefi ram uma ordem constitucional 
distinta da existente, não conseguirão promovê-la sem a 
anuência de amplos setores.

27. Esta questão tem a ver com o problema apontado por Dahl (1997: 36-7), 
referente ao cálculo poliárquico. Os atores políticos relevantes optam pela 
poliarquia tendo em vista duas ordens de custos: os custos da tolerância (de 
seus adversários e de suas políticas) e os custos da repressão (a esses mesmos 
adversários). Na medida em que os custos da tolerância são elevados ao ponto de 
superar os custos da repressão, talvez o rompimento com as regras poliárquicas 
do jogo político se mostre algo proveitoso.

28. O Dicionário Houaiss defi ne consenso, dentre outras coisas como 
“concordância ou uniformidade de opiniões, pensamentos, sentimentos, crenças 
etc., da maioria ou da totalidade de membros de uma coletividade”. Creio que 
são mais úteis para nós aqui as idéias de concordância e maioria (ainda que 
qualifi cada) que as de uniformidade e totalidade.
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Esta perspectiva aproxima-se – mas não equivale – à de 
Russell Hardin (1999: 140). Para ele, uma Constituição é antes 
um instrumento de coordenação que o fruto de um contrato:

 “Por não ser um contrato, mas uma convenção, uma 
Constituição não depende para a sua efetivação de 
sanções externas ou comprometimentos auto-impostos 
fundamentados em nada que não seja um acordo suposto 
ou hipotético. O estabelecimento de uma Constituição é um 
ato massivo de coordenação que cria uma convenção, a qual 
depende para sua manutenção de incentivos autogerados e 
expectativas”.

Hardin compara as regras constitucionais às regras de 
trânsito que estabelecem as mãos das vias de tráfego. Os 
ingleses preferem circular pela pista da esquerda, contra-
riando a tendência predominante, simplesmente pelo fato 
de que se habituaram a fazê-lo e isto gerou uma coorde-
nação espontânea entre eles. Ainda que alguém considere 
melhor circular pela pista da direita, não haveria motivo 
para mudar a convenção estabelecida, na medida em que o 
processo de mudança seria altamente custoso e os custos da 
mudança provavelmente superariam os ganhos. Da mesma 
forma, uma Constituição estabeleceria regras de coordena-
ção entre os cidadãos e grupos sociais, permitindo-lhe viver 
de forma ordenada, sem, contudo gerar ganhadores e per-
dedores de antemão, confi gurando um equilíbrio estável.

Parece-me que a defi nição de Hardin confere excessiva 
neutralidade ao ordenamento constitucional, fazendo dele 
um conjunto de regras que não teriam porque gerar entre 
os homens grandes diferenças ou tensões. O fato de que 
normas sejam consensuais supõe na realidade o reconhe-
cimento de que não vale a pena brigar sobre certas coisas, 
sendo melhor assegurá-las como direitos e gerar um siste-
ma de segurança mútua, a correr o risco de provocar uma 



Constituição, competição e políticas públicas

Lua Nova, São Paulo, 65: 95-135, 2005

126

guerra civil ou um cenário de grande instabilidade. Prefe-
rências como as referentes aos direitos de propriedade, por 
exemplo, não são fracas como as relativas às vias de tráfego. 
Ao contrário – e a história é pródiga em demonstrar isto – 
podem gerar agudos confl itos entre os homens. Estes, con-
tudo, podem preferir não entrar em disputas constitucio-
nais em torno de questões desse tipo, ainda que considerem 
que a garantia de certos direitos crie entre eles situações 
profundamente indesejáveis.

É, sobretudo, a discordância em torno dos direitos con-
dicionantes do jogo político (não-procedimentais) que cria 
difi culdades para que um consenso pleno possa existir. 
Poder-se-ia esperar, como apontam Buchanan e Tullock, que 
a unanimidade talvez emergisse no momento da tomada de 
decisões constitucionais, desde que entendidas como dizen-
do respeito às “propriedades operacionais de regras alter-
nativas” 29 – ou seja, dizendo respeito aos direitos operacionais 
(procedimentais), apenas. Na realidade, decisões constitu-
cionais tocam também em pontos que são ultracontroversos, 
ainda que digam respeito a condições fundamentais do con-
vívio social e político, pois fi xam limites além dos quais a con-
trovérsia não pode ir, no jogo político cotidiano. Os limites da 
controvérsia admissível numa poliarquia são aqueles fi xados 
pela preservação dos direitos condicionantes.

Considerações fi nais
Como já apontou Olson (1965) em seu texto clássico30, indi-
víduos racionais e dotados de interesses comuns não agem 
necessariamente de modo a atingi-los. Isto faz com que seja 
necessária uma força coercitiva externa, garantidora da con-
secução de tais objetivos, podendo levar a formas contratuais 

29. BUCHANAN, James M.. op. cit., p. 43.

30. OLSON, Mancur. op. cit.



Cláudio Gonçalves Couto

Lua Nova, São Paulo, 65: 95-135, 2005

127

de estruturação de atores coletivos capazes de impor a cada 
um dos indivíduos membros de um grupo o cumprimento das 
decisões coletivas, permitindo atingir interesses comuns. Toda-
via, remanesce o problema acerca de como os membros de um 
grupo se convencem a fi rmar um contrato. É improvável que 
decorra, simplesmente, de um pacto espontâneo entre todos, 
tendo nalgum ente coercitivo externo apenas um garantidor 
neutro; também provavelmente não decorrerá de uma con-
venção.

Este “contrato”, para ser fi rmado, dependerá de atores 
dotados de poder diferenciado, capazes de forçar os demais 
a aderir a um ordenamento normativo que lhes interesse. 
Sendo assim, a noção de Schmitt, do estabelecimento de uma 
constituição como ato soberano, ainda que deva ser tomada cum 
grano salis parece-me mais sugestiva (e realista) que o mode-
lo contratualista nos moldes de Buchanan & Tullock – e, 
também, que o modelo da constituição como convenção, 
defendido por Hardin – mesmo para a compreensão do 
que é uma ordem constitucional democrática. O interesse 
e a capacidade políticas mais fortes de alguns grupos sociais 
podem-lhes permitir erigir uma ordem constitucional amol-
dada a suas preferências. Entretanto, na medida em que os 
demais grupos disputam espaços no interior dessa ordem, 
mitigando o predomínio dos mais poderosos, podem tam-
bém impedir sua conversão numa hegemonia – pensada 
aqui nos termos propostos por Dahl (1997), como não-
poliarquia. Tal entrechoque de forças, em contexto pluralis-
ta, conforma a poliarquia, dando a ela o caráter de um pacto 
pluralista assimétrico – assimétrico por contemplar elemen-
tos impostos pelos grupos sociais mais poderosos, capazes 
de assegurar constitucionalmente direitos que resguardam 
a sua própria superioridade política, social ou econômica 
numa dada sociedade.

Tendo isto em vista, poderíamos afi rmar que, na reali-
dade, uma Constituição possui, simultaneamente, elemen-
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tos contratuais e não-contratuais. Os direitos condicionan-
tes, ainda que possam ser incorporados à Carta por meio de 
decisões consensuais (no limite unânime) dos legisladores, 
concernem a uma realidade social externa e conformado-
ra do próprio pacto constitucional fi rmado (hegemonia na 
acepção gramsciana, correlação de forças etc.).

Há uma realidade social externa e conformadora do 
ordenamento constitucional, fundamentada nas relações 
sociais de poder e no controle sobre os instrumentos de 
coerção. Ela fornece parcialmente (e apenas parcialmen-
te) uma condição que Hardin (1999: 117) aponta como 
necessária à Constituição como contrato: a existência de 
um garantidor externo, que o faça cumprir. Essa garantia 
parcial, novamente recorrendo a Dahl, é dada pelo siste-
ma de segurança mútua, mas o pacto – nos termos em que 
é estabelecido – é imposto pelos setores sociais e políticos 
mais poderosos, não havendo aos demais segmentos sociais 
– dada a correlação social de forças – muita alternativa que 
não a de aceitá-lo. Por conseguinte, e por outro lado, a 
negação de Schmitt à condição de pacto de uma Constitui-
ção, afi rmando ser esta fruto da vontade de um soberano, 
não de um pacto (exceto no caso de uma federação) não 
é de todo verdadeira. Ademais, caso a aprovação da Carta 
ocorra no âmbito de um regime representativo pluralista e 
sob regras decisórias que exijam por parte dos constituintes 
a formação de um consenso entre diversas forças sociais e 
políticas, mais uma vez a lógica pactual faz-se presente.

Restaurar-se-ia, assim, uma condição necessária à 
Constituição como contrato, percebida como ausente por 
Hardin: a existência de um garantidor externo que fi zesse 
cumprir tal contrato. Condições sociais limítrofes propicia-
doras de confl itos fundamentais entre diferentes setores 
sociais podem exercer, sobre o estabelecimento de acordos 
constitucionais, papel similar ao de um ente coercitivo exter-
no sobre os que fi xam um contrato: elas garantem que se 



Cláudio Gonçalves Couto

Lua Nova, São Paulo, 65: 95-135, 2005

129

esse contrato não for cumprido segundo os termos estabe-
lecidos, a coação sobrevirá, ainda que na forma de confl i-
tos sociais agudos – quiçá generalizados – que acabarão por 
emergir. Isto acaba por estimular ao menos algum dentre os 
atores sociais relevantes a buscar estabelecer uma ordem que 
lhe seja favorável, gerando a reação dos demais, que assim 
buscam acomodações aceitáveis. Por exemplo, ainda que 
classes proprietárias tenham condições mais vantajosas na 
imposição de seus direitos de propriedade (condicionantes), 
incorrerão em custos de coerção proibitivos caso se recusem 
em contrapartida a acatar direitos sociais (também condicio-
nantes) reivindicados pelas classes não-proprietárias.

Portanto, desde que tomada de forma parcimoniosa, 
a premissa marxista segundo a qual é o Estado um instru-
mento de classe encontra certo fundamento31. Isto também 
corresponde a certos pressupostos pluralistas, presentes na 
obra de Dahl (1997): em contexto pluralista e com um Esta-
do democrático, é fato que alguns setores da sociedade têm 
mais proteção (a suas condições privilegiadas) do que os 
demais, assim como têm também a capacidade de imprimir 
mais efetivamente sua marca à estruturação básica do Esta-
do na garantia de seus direitos. A democracia como forma 
pacífi ca de resolução de confl itos sobre políticas públicas ape-
nas pode ocorrer no interior de fronteiras fi xadas por tal 
estruturação básica.

A ultrapassagem de tais limites leva a situações em que 
pode ser mais vantajoso às partes recorrer a violência para 
garantir seus interesses, deteriorando o convívio social esta-
belecido pela percepção difusa da inefi cácia do Estado em 
garantir condições tidas pelos indivíduos como indispensá-
veis, estimulando uma busca anômica da satisfação priva-
da (que redunda em violência, desrespeito sistemático às 

31. É isto o que caracteriza também a abordagem clássica de Ferdinand Lassalle 
(2000).
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regras de sociabilidade, às leis etc.), ou, na melhor das hipó-
teses, defl agrando uma crise de legitimação do Estado.

Nota de pesquisa
Procurei neste artigo apontar algumas distinções relevantes 
entre o que podemos considerar normas constitucionais e 
políticas públicas, apontando a inconveniência, do ponto de 
vista democrático, de que Cartas constitucionais contenham 
dispositivos que sejam, na realidade, referentes a decisões 
comuns de governo. Os dois exemplos de típicas decisões 
de governo que nenhum papel teria a desempenhar num 
texto constitucional foram retirados, na realidade, da Cons-
tituição Brasileira de 1988. O primeiro deles é uma versão 
levemente modifi cada do que traz o artigo 170, inciso IX de 
nossa Carta Magna. O segundo exemplo (referente às for-
mas de contribuição social de meeiros, pescadores, garim-
peiros etc.) é uma transcrição literal do artigo 195, § 8º da 
mesma Constituição.

Uma discussão dos efeitos para o processo de governo 
que pode ter uma Carta como essa, vem sendo desenvolvida 
por mim em parceria com Rogério Arantes32. Em nossos tra-
balhos procuramos apontar de que forma o modelo consti-
tucional brasileiro se refl etiu no processo político brasileiro 
recente. Este artigo desenvolve teoricamente algumas das 
questões por nós enunciadas em outros textos.

Um problema empiricamente relevante para a pesquisa, 
portanto, é verifi car o que uma constituição contém ou não – e 
daí o que ela subtrai ao alvedrio das maiorias. Uma constituição 
que contenha muito do que é objeto da disputa político-
partidária cotidiana de um país provavelmente restringirá 
consideravelmente a liberdade que terão os partidos ven-
cedores nas urnas para implementar suas agendas governa-
mentais. Inversamente, uma carta que pouco avance sobre 

32. COUTO & ARANTES, op. cit..
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temas estranhos aos fundamentos da convivência política 
e social de uma dada coletividade permite que a decisão 
sobre políticas públicas se dê com base na correlação de 
forças existentes numa certa conjuntura. Com base nesta 
aferição é possível determinar o caráter mais ou menos 
democrático de uma carta constitucional e suas possíveis 
implicações para o processo de governo. E aí aparece um 
segundo problema empiricamente importante: a forma con-
creta como o ordenamento constitucional vigente afeta o jogo políti-
co cotidiano. Os governos têm maiores difi culdades (ou faci-
lidades) para implantar suas agendas em função do marco 
constitucional? É a constituição alvo constante de iniciativas 
governamentais ou ela apenas emoldura a disputa político-
partidária? Como a apreciação judicial de políticas públicas 
é afetada pelo marco constitucional? 

O interesse por este tema surgiu da constatação de que 
os governantes brasileiros no período pós-1988 levaram a 
cabo algo similar a uma agenda constituinte (Couto, 1997, 
1998; Couto & Arantes, 2003, 2004), ou seja, orientaram-
se para a promoção de sucessivas modifi cações do marco 
constitucional apenas recém-implantado: aprovaram-se 45 
emendas constitucionais (EMCs) e mais 6 emendas cons-
titucionais de revisão (ECRs) na revisão constitucional de 
1994. Aliás, vale observar que essas emendas aprofundaram 
o caráter pormenorizado do texto e vincularam ainda mais 
os futuros governos a políticas públicas preceituadas consti-
tucionalmente.

Desde que a aprovação da EMC n. 1, em março de 
1992, a média de modifi cações da Carta brasileira foi de 
4,25 por ano, número impressionante. Mas, para superar o 
impressionismo, caberia questionar: é esse padrão brasilei-
ro peculiar ou ele se aproxima do verifi cado noutros países? 
Caso se aproxime de alguns casos e se distinga de outros, 
é possível identifi car, nos textos constitucionais, elementos 
que sugiram padrões de impacto do modelo constitucional 
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sobre o processo decisório governamental? A comparação 
entre diferentes casos constitui um terceiro problema empírico 
relevante, a partir de cujo estudo será possível aprofundar a 
elaboração teórica acerca das implicações dos tipos de cons-
tituição para o processo de governo em poliarquias.

Os governos brasileiros no período pós-1988 buscaram 
construir maiorias congressuais bem superiores às comu-
mente necessárias para a aprovação de políticas no Con-
gresso. Não bastaria ter a maioria absoluta, uma vez que a 
implementação de algumas políticas-chave requereria o 
emendamento da constituição e, portanto, exigiria bases de 
sustentação parlamentar superiores aos 60% na Câmara e 
no Senado – quorum mínimo necessário para a aprovação 
de emendas constitucionais. Fernando Henrique Cardoso 
logrou obter tal sustentação nas duas Casas (Figueiredo & 
Limongi, 1999); Lula chegou a contar com tal apoio apenas 
na Câmara dos Deputados, enfrentando difi culdades bem 
maiores no Senado. Durante o mandato do primeiro, 35 
EMCs foram aprovadas e, durante os dois primeiros anos do 
segundo, 6 EMCs – a esmagadora maioria delas de iniciativa 
do próprio Executivo. Considerando-se as difi culdades bem 
maiores para a tramitação de emendas constitucionais no 
Congresso, se comparadas aos projetos de lei, não é razoável 
supor que os presidentes poderiam ter simplesmente optado 
pelo encaminhamento destes, ao invés daquelas, tendo em 
vista as mesmas políticas. Portanto, pode-se afi rmar que os 
presidentes, a despeito de contarem com apoio parlamen-
tar majoritário, tiveram de expandir esse apoio para avançar 
suas agendas – arcando com os custos políticos disto.

Vê-se assim que nosso modelo constitucional – uma 
Carta que compreende políticas públicas (policy) além de 
normas estruturantes do convívio político (polity) – tem 
implicações diretas para o processo de governo no Brasil. 
Isto, contudo, não tem sido objeto de atenção pelos estu-
diosos de nosso ordenamento institucional. As atenções 
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têm-se voltado a outros aspectos relevantes de nossa insti-
tucionalidade política, notadamente as relações entre os 
poderes, o funcionamento interno das casas legislativas, o 
federalismo e as relações intergovernamentais, as relações 
entre Judiciário, Ministério Público e política, assim como 
os estudos eleitorais e partidários. A Constituição, porém, 
apenas aparece como pano de fundo dessas investigações, 
não sendo ela mesma objeto de pesquisa. As análises fei-
tas por estudiosos do campo do Direito têm preocupações 
de outra ordem, geralmente doutrinária, não respondendo 
aos questionamentos teóricos pertinentes à nossa área de 
conhecimento.

Cláudio Gonçalves Couto 
é professor do Departamento de Política da PUC-SP
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A CORRUPÇÃO E OS CONTROLES INTERNOS 
DO ESTADO

Marcelo Araújo
Oscar Adolfo Sanchez

Introdução
Um dos principais desafi os dos Estados Modernos é desen-
volver capacidade de resolver uma questão básica: o pro-
blema do controle exercido pelos políticos eleitos sobre a 
burocracia, dada a inevitabilidade da delegação de respon-
sabilidades dos primeiros aos segundos (Niskanen, 1971; 
Przeworski, 1996).

Segundo Weber, numa democracia representativa, os 
políticos eleitos são detentores de legitimidade e responsabi-
lidade política. Cabe a eles, por meio dos partidos, a formu-
lação de programas políticos a serem julgados pelos eleitores. 
Com o advento da burocracia como forma de dominação 
racional/legal, Weber percebeu o risco de a burocracia estatal 
avançar em suas atribuições e passar a formular políticas, dado 
que dispõe de conhecimento técnico necessário para tanto. 
Todavia, por mais que a formulação de políticas necessite de 
conhecimento técnico, a burocracia não é apta a tomar esta 
ou aquela decisão, pois lhe falta legitimidade. É uma questão 
de accountability política, já que os burocratas não são eleitos.

Segundo a Teoria de Agência, o problema na relação 
governo/burocracia reside na assimetria de informação, ou 
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seja, no fato de duas partes que se relacionam não deterem 
o mesmo conhecimento, colocando uma das partes – quem 
delega responsabilidades – em desvantagem no relaciona-
mento com a outra. Aproveitar essa assimetria de informa-
ção pode levar a burocracia a buscar interesses distintos aos 
dos políticos eleitos. Isto é, pode haver o falseamento das 
metas estabelecidas pelo poder político. E um exemplo dis-
so é dado pela corrupção burocrática.

A corrupção, em qualquer de suas manifestações, repre-
senta um ônus insustentável para qualquer sociedade, prin-
cipalmente para as que são permeadas por grandes desigual-
dades sociais, como são as Latino-Americanas. Sem dúvida 
é uma das mais perversas categorias criminosas, pois mina a 
capacidade dos Estados em prover serviços essenciais para a 
população. Ela retarda a ruptura dos ciclos de pobreza, da 
mesma forma que compromete a consolidação e o avanço da 
democracia. Pode acabar por deslegitimar ou minar a credi-
bilidade de um regime. Como argumenta Adam Przeworski 
(1997, p. 37), ela faz parte do menu que torna um determina-
do regime indesejável. Em outras palavras, converte-o numa 
alternativa não preferida pela população.

Dado que para o fenômeno da corrupção soluções uni-
versais não existem, apenas estudos aprofundados sobre 
o funcionamento das instâncias de regulação e controle podem 
indicar os caminhos para enfrentar a corrupção de maneira 
efetiva (Speck, 2000, p. 09). E esse é o objetivo deste texto: 
estudar os mecanismos de controle sobre a corrupção admi-
nistrativo/burocrática a partir dos conceitos oferecidos pela 
Teoria de Agência. Procura-se com este estudo contribuir 
para a refl exão sobre o problema da corrupção e colaborar 
na produção de conhecimento sobre as áreas e instituições-
chave no aparelho estatal que possam oferecer soluções 
para o problema.

O trabalho está organizado da seguinte forma: primei-
ramente trata-se de argumentar sobre a importância da uti-
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lização do individualismo metodológico para o estudo dos 
controles sobre a corrupção na Administração Pública, atra-
vés da formulação do modelo comportamental dos agentes. 
Em seguida, é estabelecido o problema dos controles sobre a 
burocracia como conseqüência de uma das principais carac-
terísticas do poder burocrático, qual seja, do controle da 
informação. Neste sentido, as instituições serão considera-
das fundamentais para a defi nição das estratégias dos atores, 
pois representam constrangimentos às suas escolhas. Isto é, 
através de arranjos institucionais específi cos seria possível 
minimizar o problema derivado da assimetria de informação 
presente nas relações entre o governo e a burocracia.

O tratamento do problema a partir dos conceitos desen-
volvidos pela Teoria da Agência nos permitirá avançar em 
dois aspectos importantes: a) em uma redefi nição do con-
ceito de Controle Interno; e b) apresentação dos parâme-
tros necessários à organização de um sistema de Controle 
Interno. Finalmente, serão analisadas as condições que per-
mitem a construção de arranjos institucionais de Controle 
Interno e a interconexão destes controles com os controles 
democráticos do Estado e a transparência administrativa.

Os Controles Internos
O tratamento da corrupção deve partir de algumas conside-
rações prévias. Existe uma falta de consenso quanto a uma 
conceituação geral do que seja corrupção. Uma das difi cul-
dades é decorrente do fato de que qualquer defi nição de 
corrupção é condicionada pelo conjunto de instituições e 
valores de uma determinada sociedade em seu contexto his-
tórico. Neste sentido, para delimitar historicamente o con-
ceito, estaremos nos referindo a um certo tipo de relação 
social que acontece em um Estado que Robert Dahl (1997) 
defi niu como Poliarquia. Isto implica a existência de um 
marco institucional defi nidor do que é público e do que é 
privado e do que é o uso ilegal da coisa pública. Um Estado 
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de Direito com uma burocracia profi ssional instalada ou em 
processo de instalação.

Dado o marco histórico, defi nimos corrupção como o 
uso do poder de um cargo público, à margem da lei, para a obtenção 
de ganhos privados. É certo que qualquer que seja a defi nição 
dada à corrupção ela pode ser questionada, de uma forma 
ou outra. O importante nessa defi nição mínima é a ênfase 
dada à utilização de um determinado poder do Estado de 
forma ilegal.

A preocupação com a limitação do poder do Estado não 
é nova. Desde Maquiavel a reserva quanto à solidariedade 
entre os homens encontra-se em diversas correntes de pensa-
mento. Mas foi James Madison que melhor expressou a pre-
ocupação republicana de como controlar os homens deten-
tores do poder do Estado. Assim, tornou-se um tema recor-
rente o estudo e a compreensão desses controles. Dentro 
dessa perspectiva, mostraremos a seguir os tipos de controle 
sobre o poder do Estado democrático/representativo, de 
forma geral, e os controles institucionais sobre a burocracia, 
de forma particular. Como este trabalho visa ao estudo dos 
mecanismos que previnam as práticas de corrupção admi-
nistrativo-burocrática, nos deteremos num tipo específi co de 
controle: o controle interno da administração pública.

Comecemos a exposição defi nindo alguns conceitos. De 
acordo com a legislação brasileira, em um sentido amplo, 
governo é a resultante da interação dos três Poderes do Esta-
do: Executivo, Legislativo e Judiciário. Nas palavras de Hely 
Lopes Meirelles: “É a expressão política do comando, da fi xa-
ção de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídi-
ca.” (Meirelles, 2000, p. 59.) Para a consecução dos objetivos 
do governo existe um conjunto de órgãos e entidades chama-
dos, em sentido formal, de Administração Pública.

Todas as pessoas físicas incumbidas do exercício de 
alguma função estatal são chamadas de agentes públicos. 
Estes podem ser agentes políticos ou agentes administrati-
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vos. Os agentes políticos são os componentes do governo 
nos seus primeiros escalões e atuam com plena liberdade 
funcional. São as autoridades públicas supremas do governo 
e da Administração. Já os agentes administrativos são todos 
aqueles que se vinculam ao Estado por relações profi ssio-
nais, sujeitos a hierarquia funcional.

Para o exercício de suas funções, os agentes adminis-
trativos dispõem de poder administrativo, cujas principais 
características são o de ser vinculado – preso ao enunciado 
da lei – e ao mesmo tempo discricionário – ou seja, pode fazer 
escolhas dentro do que permite a lei. Tais poderes são ins-
trumentos de trabalho, adequados à realização das tarefas 
administrativas. São poderes instrumentais, diversamente dos 
poderes políticos. Estes são estruturais e orgânicos, porque 
compõem a estrutura do Estado e integram a organização 
constitucional (Meirelles, 2000, p. 107).

Os poderes administrativos são extrínsecos, conferidos 
aos agentes por meio do Direito Positivo. Mas os agentes 
administrativos dispõem também de um poder intrínseco. 
Por constituírem um grupo especializado e possuir alta 
capacidade organizacional, os burocratas detêm certa quan-
tidade e qualidade de informação que os coloca em posição 
de vantagem em relação aos agentes políticos. A informa-
ção, a competência técnica e o conhecimento específi co 
são os fundamentos desse poder, que será aqui chamado de 
poder burocrático.

Os controles sobre esse poder administrativo/burocrá-
tico inserem-se em um contexto maior: o controle do poder 
do Estado. Institucionalmente, existem três principais for-
mas de impor limites à ação dos agentes do Estado. A pri-
meira delas é constituída pelos “freios sociais”. 

Os “freios sociais” à ação dos agentes do Estado são 
constituídos pelos chamados mecanismos de controle verti-
cais, isto é, da sociedade em relação ao Estado. Estes meca-
nismos aqui serão chamados de controles sociais. A principal 
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forma de controle vertical é a dimensão eleitoral, ou seja, 
premiar ou punir um governante nas eleições. Essa dimen-
são requer a vigência dos mecanismos que caracterizam 
uma Poliarquia como defi nida por Robert Dahl (1997): 
liberdade de opinião, de associação e de imprensa, entre 
outros. Além disso, o controle vertical se manifesta por meio 
de “ações realizadas, individualmente ou por algum tipo 
de ação organizada e/ou coletiva, com referência àqueles 
que ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou 
não” (O’Donnell, 1998, p. 31), isto implica a existência de 
diversos mecanismos que permitam aos cidadãos tanto rei-
vindicar demandas diversas como denunciar certos atos dos 
agentes públicos.

A segunda principal forma de impor limites à ação dos 
agentes do Estado se dá pelos mecanismos de limitação e 
controle na própria arquitetura do Estado, também chama-
dos de “mecanismos de controle horizontais”. Envolvem a 
existência de instituições, agências e órgãos estatais deten-
tores de poder, legal e de fato, de realizar ações que vão 
desde a supervisão de rotina até sanções legais contra atos 
delituosos de seus congêneres do Estado. Este sistema não 
se limita às instituições mais importantes do sistema políti-
co, como o controle mútuo entre o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário, mas também outras instituições intermediá-
rias. No Brasil, as mais importantes são o Ministério Público 
e os Tribunais de Contas, instituições que têm alto grau de 
autonomia em relação à própria organização institucional e 
à interpretação da tarefa de controle (Speck, 2000, p. 23).

Existe ainda um terceiro tipo de controle institucional 
dentro da estrutura do Estado que, diferentemente dos 
mecanismos baseados nos princípios de controle vertical e 
horizontal, acima citados, é subordinado ao princípio hie-
rárquico: é o chamado “controle administrativo”. Esse con-
trole é defi nido por Hely Meirelles da seguinte forma:
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“... é todo aquele [controle] que o Executivo e os órgãos 
de administração dos demais Poderes exercem sobre 
suas próprias atividades, visando mantê-las dentro da lei, 
segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas 
e econômicas de sua realização, pelo que é um controle de 
legalidade e de mérito.” (Meirelles, 2000, p. 614.)

Roberto Piscitelli (1995, p. 74) nos esclarece de que for-
ma se daria esse controle da legalidade e de mérito. Segun-
do este autor são quatro os principais objetivos dos meca-
nismos de controle interno: a) a revisão e/ou verifi cação 
das operações sob os aspectos eminentemente contábeis, 
formais e legais; b) a efi ciência, que concerne aos meios 
empregados, aos recursos utilizados para a consecução dos 
objetivos; c) a efi cácia, a verifi cação do produto, dos progra-
mas, dos fi ns perseguidos; e, d) a avaliação dos resultados.

Segundo Meirelles (2000) “o controle administrativo 
deriva do poder/dever de autotutela que a Administração 
tem sobre seus próprios atos e agentes. Esse controle é nor-
malmente exercido pelos órgãos superiores sobre os infe-
riores [...] pelo quê se caracteriza como controle interno, pois 
o externo é sempre atribuído a órgão estranho ao Executivo” 
(idem, p. 615, itálico nosso). Desta forma, chegamos à defi -
nição de controle interno dada por Meirelles:

“...[é] todo o [controle] realizado pela entidade ou 
órgão responsável pela atividade no âmbito da própria 
administração. Assim qualquer controle efetuado pelo 
Executivo sobre seus serviços ou agentes é considerado 
interno, como interno será também o controle do 
Legislativo ou Judiciário por seus órgãos de administração, 
sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratique.” 
(idem, p. 612.)
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Como podemos perceber, Meireles defi ne o controle inter-
no e o controle administrativo praticamente da mesma forma. 
O que é necessário enfatizar para o interesse deste trabalho 
é que este tipo de controle consiste em um autocontrole, pois 
é exercido pelos diferentes Poderes ou Agências sobre seus 
próprios atos e agentes, por meio do princípio hierárquico.

No entanto, existe um problema em se assumir essas 
defi nições, da forma como são dadas por Meirelles, pois um 
aspecto importante escapa à discussão puramente adminis-
trativa: é o que se refere ao tipo de responsabilidade dos agen-
tes dentro da estrutura hierárquica da Administração Públi-
ca. Neste sentido, Weber, em seus estudos sobre burocracia, 
estabeleceu uma distinção nítida entre os agentes adminis-
trativos e o grupo que o emprega. O primeiro é identifi cado 
por algumas características comuns básicas que são: hierar-
quia, continuidade, impessoalidade e competência. O cor-
po diretivo, por sua vez, é geralmente eleito ou nomeado 
por agentes eleitos e tem como função formular de modo 
amplo a política e as diretrizes da organização e prover os 
fundos necessários. Sua responsabilidade é exterior à orga-
nização. Os membros da burocracia, pelo contrário, são 
responsáveis perante o corpo diretivo pela execução da sua 
política e pela administração de seus fundos. Como assinala 
Beetham (1988, p. 26): “Embora esta diferenciação possa 
por vezes ser confusa na prática, é vital em princípio.” Isto 
signifi ca que embora todo agente público tenha responsabi-
lidade administrativa, apenas a cúpula de uma organização 
pública tem responsabilidade política. É ela que deve responder 
pelo conjunto da organização aos controles horizontais e aos 
controles sociais. Esta distinção, como veremos ao longo do 
trabalho, será fundamental para estabelecer uma diferencia-
ção entre os controles administrativos e os controles exerci-
dos pela cúpula política/burocrática. 

A literatura existente sobre os controles internos no 
Brasil, aponta que tais controles historicamente atenderam 
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apenas ao primeiro dos itens citados por Piscitelli, ou seja, 
são controles essencialmente formalistas: apenas verifi cam 
se os gastos são feitos de acordo com o processo contábil e 
legal correspondente1. No entanto, esta fragilidade desses 
controles não pode ser creditada apenas à falta de vontade 
das cúpulas dirigentes. É necessário levarmos em conta as 
difi culdades de se implementar reformas que levem a um 
aumento do poder de controle derivados do problema qua-
se insolúvel da assimetria de informação entre controlador 
e controlado. Ou seja, entre “querer” controlar e “poder” 
controlar existe uma diferença nítida2.

O ponto a se destacar é que o controle sobre a burocra-
cia estatal não é um fato dado. A fragilidade dos controles 
sobre a burocracia no Brasil foi tida (e em grande medida 
ainda é) como uma das causas da difi culdade do Estado em 
modernizar-se, o que, conseqüentemente, gera enormes 
difi culdades para o controle social sobre o Estado3. Em sín-
tese, a construção de mecanismos que tornem viável esse 
tipo de controle representou sempre um problema para a 
elite vitoriosa eleitoralmente, possuidora de legitimidade e 
responsabilidade política.

A Questão Burocrática
Em virtude da crescente complexidade das estruturas Esta-
tais e da diminuição da efi ciência da administração públi-
ca, a partir da crise fi scal dos Estados Nacionais da década 
de 1970, diversas correntes de pensamento propuseram 
reformas administrativas que de uma maneira ou de outra 

1. Ver Cretella Júnior (1985); Campos (1990); Reis Ribeiro (1997); Soboll 
(1998); Citadini (1998) e Sanchez (2003).

2. Neste trabalho assumimos que os participantes do governo têm interesse em 
controlar a Administração Pública. Mesmo quando eles próprios são corruptos, 
precisam controlar a burocracia, já que normalmente trabalham num ambiente 
de recursos escassos. Trataremos disso mais adiante.

3. Existe uma extensa literatura sobre este assunto, entre outros: Kliksberg 
(1984); Lima Junior, (1998); Martins (1999), e Resende (2002).
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incidiam sobre o problema do controle sobre a burocracia. 
Deter-nos-emos nas propostas derivadas do neo-institucio-
nalismo econômico, cujas ferramentas analíticas, principal-
mente a Teoria de Agência, serão de especial importância 
para o andamento do trabalho.

A Teoria de Agência é um importante instrumento para 
entender as relações contratuais delegativas, onde incentivos e 
controles são fundamentais, caso típico das burocracias públi-
cas. Originária da microeconomia, tal teoria tem como funda-
mento um determinado modelo comportamental dos agentes 
que precisa ser bem defi nido para não perder poder analítico. 
Desta forma, primeiramente, defi niremos o modelo que será 
utilizado no trabalho e que ajudará a entender melhor os fun-
damentos da Teoria da Agência. Em seguida, descreveremos 
a Teoria da Agência e um dos casos emblemáticos em que 
nos defrontamos, no âmbito do sistema administrativo estatal, 
com os problemas levantados pela teoria, isto é, nas relações 
entre governo e burocracia. Isto nos levará a uma redefi nição 
do conceito e a apresentação dos parâmetros necessários à 
organização de um sistema de Controle Interno que minimi-
ze as possibilidades de comportamentos corruptos.

A administração pública burocrática foi inicialmente 
adotada no fi nal do século XIX por alguns países da Euro-
pa em substituição à administração patrimonialista, sistema 
característico das monarquias absolutas. Com a emergência 
do capitalismo, tornou-se necessário desenvolver um tipo de 
administração que contemplasse uma distinção clara entre 
o público e o privado. Começa assim a tomar forma a admi-
nistração burocrática moderna, baseada na estrutura pira-
midal de poder, no princípio hierárquico de comando, nas 
rotinas rígidas, no controle dos processos administrativos e 
com administradores profi ssionais especialmente recruta-
dos, que respondiam aos políticos.

A ascensão dessa forma de organização foi estudada e 
compreendida por diversos autores, principalmente por 
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Max Weber, autor que reconheceu a inevitabilidade do 
modelo de organização burocrático. Em sua perspectiva, a 
modernização social implicava no aparecimento de institui-
ções fortes, baseadas na centralização, na disciplina norma-
tiva e no caráter impessoal da ação dos membros, condi-
ções estas que só o tipo de organização burocrática poderia 
oferecer (Bendix, 1986, p. 25).

No entanto, embora Weber tenha estudado a organiza-
ção burocrática (seus atributos morfológicos) sua principal 
preocupação foi quanto ao advento do fenômeno burocrá-
tico (burocracia enquanto forma de dominação racional/
legal), pois a burocracia estatal constituiu-se num tipo de 
poder derivado principalmente da concentração da infor-
mação e da capacidade organizacional. Por este motivo, 
apesar de considerar a burocracia uma forma de organiza-
ção adequada às necessidades advindas da modernização 
capitalista, Weber atentou para a necessidade de controlar 
esse poder. O surgimento do Estado burocrático, para o 
autor, poderia levar a uma renúncia das responsabilidades 
por parte da liderança política e a usurpação das funções 
políticas pelos administradores, ameaçando a legitimidade 
do Estado democrático (Weber, 1979).

O modelo de organização burocrático respondeu com 
bastante efi cácia às demandas administrativas do período 
anterior à II Guerra Mundial, dada a relativa baixa com-
plexidade das administrações públicas. No entanto, esse 
contexto mudou no período imediatamente posterior à II 
Guerra. Sob o predomínio do paradigma keynesiano de 
Estado, caracterizado por um rápido crescimento econô-
mico, as estruturas estatais começam a adquirir uma maior 
complexidade dos sistemas administrativos e um crescimen-
to das burocracias estatais. Uma das conseqüências deste 
processo de mudanças foi a ampliação do grau de autono-
mia das organizações públicas sem a correspondente regu-
lação política.
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O problema do controle sobre a burocracia tornou-se 
crucial, principalmente a partir da década de 1970, com a 
chamada Crise Estrutural (Evans, 1993, p.108), que atingiu 
de maneira particularmente intensa os Estados de modelo 
keynesiano, tanto os de Bem-Estar Social quanto os desen-
volvimentistas. A constante demanda em quantidade e 
diversidade de tarefas levou ao crescimento horizontal e 
vertical das burocracias, criando pirâmides administrativas 
que tornaram por enfraquecer os clássicos mecanismos de 
controle e coordenação. Esse contexto histórico possibilitou 
a emergência de diversas escolas de pensamento preocupa-
das em dar respostas a esses problemas, entre elas, a Teoria 
da Escolha Pública (Public Choice), a Nova Gestão Pública 
(New Public Management) e diversas correntes neo-institucio-
nalistas. É nestas últimas que nos deteremos.

O Neo-institucionalismo
A partir da década de 1980, autores que aplicam instru-
mentos da análise econômica para a compreensão das ins-
tituições político/administrativas, começaram a apontar 
diferentes soluções aos problemas administrativos em geral 
e burocráticos em particular. Trata-se de correntes chama-
das neo-institucionalistas, que desenvolveram importantes 
instrumentos analíticos para tratar as transações sociais em 
situações de mercado e em contextos organizacionais e hie-
rárquicos, tanto públicos como privados4. 

Dentre essa gama de correntes, o neo-institucionalismo 
econômico adota um paradigma contratualista para exami-
nar as instituições e a interação entre indivíduos (ou gru-

4. Ver Hall & Taylor, 2003.

5. Uma das mais importantes é a Teoria dos Custos de Transação. Esta teoria tem 
diferentes linhas que respondem as seguintes preocupações: (a) as formas de 
organização, especialmente a fi rma (Coase, Willimson, Simon); (b) a história 
econômica e a mudança institucional (North, Ouchi); e (c) as interações entre 
titular/agente (Arámbula & Alvarez, 1993).
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po de indivíduos), no qual as transações são representadas 
como contratos entre duas partes5. O importante a enfatizar 
é que representantes desta corrente mudam metodologica-
mente o pressuposto do comportamento maximizador dos 
agentes da escola neoclássica e adota o conceito de racio-
nalidade limitada, como veremos mais adiante com maior 
precisão. Isto signifi ca que os agentes possuem informação 
incompleta e atuam em um ambiente de incertezas. Isto é, 
podem ter altos custos para obter informações relevantes 
sobre as transações que realizam. Neste marco, as institui-
ções são consideradas como elementos centrais do contexto 
estratégico dos atores, pois impõem os limites e defi nem o 
leque de estratégias que podem adotar quando perseguem 
seus objetivos (Przeworski, 1996; Prats, 1998).

Uma importante ferramenta analítica utilizada pelo 
neo-institucionalismo econômico é a Teoria de Agência. 
Neste trabalho, utilizamos esta teoria para entender os 
problemas derivados da necessidade de controles sobre a 
Administração Pública. O que se procura é entender se o 
Estado pode criar e fortalecer sua “capacidade institucio-
nal”, entendida como a capacidade estatal de estabelecer, 
garantir e fortalecer mecanismos legais e administrativos de 
planejamento, coordenação, controle e coerção. Isto impli-
ca, entre outros aspectos, capacidade para elaborar normas 
e procedimentos de controles efi cazes que permitam coibir 
ações prejudiciais ao interesse público por parte dos agen-
tes do Estado (Costa, 1998, p. 17).

O Modelo
A Teoria de Agência é um importante instrumento para 
analisar os confl itos e os processos de tomada de deci-
são em ambientes hierárquicos, onde existe delegação de 
poder por meio de um contrato. Como já dissemos, tal teo-
ria tem como fundamento um determinado modelo com-
portamental que precisa ser bem defi nido para não perder 
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poder analítico. A seguir, será apresentado o modelo ado-
tado neste trabalho. O objetivo é tentar desfazer a confusão 
que ocasiona o uso do homem econômico – construção analítica 
da economia neoclássica – como modelo comportamental 
nos estudos sobre burocracia. Partiremos do conceito de 
homem econômico, como elaborado pela teoria neoclássica, 
para mostrar o desenvolvimento do conceito que nos levará 
a um modelo de interpretação mais adequado para o estudo 
de organizações hierárquicas, o chamado homem contratual, 
desenvolvido por Oliver Williamson (1989), que nos ajudará 
a entender melhor os fundamentos da Teoria da Agência e o 
problema do controle.

O fundamental na corrente neo-institucional econô-
mica, que parte da economia neoclássica, foi a ampliação 
do pressuposto do comportamento econômico racional 
aos políticos e burocratas. Em outras palavras, argumenta 
que é necessário entender a política como um processo 
de trocas. Portanto, os agentes dessas trocas – os políticos 
e burocratas – devem ser analisados como detentores de 
um comportamento utilitário semelhante ao que teriam se 
atuassem na esfera econômica. Segundo a Teoria da Esco-
lha Pública, a incorporação dessa premissa comportamen-
tal (auto-interesse) como explicativa do processo político, 
leva a argumentar que não se pode esperar que a escolha 
dos agentes públicos se identifi que com a busca do bem 
comum (cf. Buchanan, 1985).

No entanto, o modelo comportamental dos agentes 
econômicos utilizado nas correntes do neo-insitucionalismo 
econômico não é exatamente o mesmo daquele utilizado 
pela economia neoclássica. Nesta, é da maior relevância a 
noção de comportamento maximizador dos agentes (homem 
econômico), cujo auto-interesse e a busca incessante de lucros 
constituem a força motriz dos mercados. O resultado desse 
comportamento utilitário dos agentes no processo de tro-
cas, num ambiente de concorrência perfeita, seria o equi-
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líbrio do sistema econômico e a efi ciência geral. Porém, 
é necessário realizar algumas adaptações ao modelo com-
portamental para torná-lo mais adequado para entender as 
relações entre agentes em ambientes hierárquicos, como é 
o caso de estudos do controle sobre a burocracia. A impor-
tância de nos determos nessa adaptação do conceito reside 
no fato de que isto trará conseqüências lógicas que possibi-
litará uma melhor compreensão dos fundamentos da Teo-
ria de Agência.

Tentemos entender o conceito de homem econômico. O 
homem econômico como formulado pelos economistas neo-
clássicos é uma construção ideal, um conceito que descre-
ve um agente “perfeitamente racional e onisciente que, ao 
tomar uma decisão, conhece todas as alternativas de forma 
que pode escolher com precisão e assim maximizar os resul-
tados de sua decisão. Ele conhece todos os meios que, em 
cada situação de fato, o levam a atingir seus objetivos” (Fon-
seca, 1989, p. 160). O homem econômico é um agente dotado 
de preferências completas e bem ordenadas, amplo acesso 
à informação e poderes de processamento de informações 
irrestritos. Estas condições permitem ao agente realizar 
todos os cálculos necessários para escolher a ação que satis-
faz suas preferências melhor do que qualquer alternativa. O 
agente é racional, no sentido de que ele maximiza de modo 
consciente uma função objetiva (Simon, 1988, p. 84).

O homem econômico na teoria econômica é visto como 
um modelo simplifi cado do comportamento humano que 
permite lidar com situações onde se considera apenas a variável 
econômica na determinação do comportamento. Ou seja, 
é uma abstração idealizada para a análise de situações de 
troca em mercados competitivos onde agentes atomizados 
respondem aos sinais de preço relevantes e estabelecem 
relações horizontais e simétricas entre si (Fonseca, 1989, p. 
162). Isto signifi ca que o homem econômico foi criado para 
atuar em um ambiente preciso.
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A formulação do conceito de homem econômico nesses 
termos nos leva a um problema quando o assunto a tratar é 
o controle do poder do Estado. Observemos como Fonseca 
descreve o comportamento do homem econômico: 

“Os agentes buscam seu auto-interesse com total idoneidade, 
ou seja, ‘jogam limpo’ todo o tempo, sem violar as ‘regras 
do jogo’ – sem infringir a lei, roubar, mentir, dissimular, 
trapacear ou explorar em benefício próprio ambigüidades 
contratuais que surjam ao longo das transações.” (Fonseca 
1989, p.163.)

Desta forma, segundo a interpretação de Fonseca, esse 
conceito acaba por se tornar inadequado para o estudo dos 
controles. Tentemos entender por que o homem econômico 
“joga limpo”. O homem econômico é uma construção formula-
da para um mercado ideal, e nesta construção ideal não se 
leva em conta as imperfeições dos mercados reais. O homem 
econômico “joga limpo” porque, segundo sua defi nição, 
todos os agentes envolvidos numa transação, e que atuam 
num ambiente onde as relações são horizontais e simétricas 
(mercado ideal) possuem informação completa. Nessa constru-
ção ideal, o dolo é uma impossibilidade lógica. É por pos-
suir informação completa que nas transações entre homens 
econômicos “as posições iniciais se relevam de maneira franca 
e aberta, as declarações do estado do mundo serão precisas, 
e a execução esta regida pelo juramento ou a regra [...]. 
Dado que não há surpresas posteriores, pode-se argumentar 
que existe uma condição de busca simples do interesse pró-
prio” (Williamson, 1989, p. 58).

Se o dolo não é possível no modelo por conta do 
ambiente – o mercado ideal, onde todos os agentes têm 
informação completa – a tentativa de incorporar um com-
portamento que permita problematizar o controle sobre os 
agentes do Estado (pela incorporação ao modelo das assi-
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metrias informacionais) traria mudanças tão grandes ao 
modelo que perderia sentido chamar este agente de homem 
econômico. Como veremos a seguir, uma das conseqüências 
dessa mudança será o estabelecimento de um outro mode-
lo, embora se mantendo a premissa básica da busca do auto-
interesse.

Diferentemente do mercado ideal, os agentes no mer-
cado real atuam muitas vezes em ambientes hierarquiza-
dos. Este é o caso das fi rmas e das administrações públi-
cas. Nos ambientes hierárquicos, os agentes deparam-se 
com determinadas limitações para fazer escolhas, ou seja, 
não dispõem de tempo ilimitado para tomar decisões, se 
defrontam com prioridades simultâneas e, principalmente, 
atuam num ambiente de incertezas. Tudo isso faz com que a 
informação disponível aos agentes seja incompleta (Simon, 
1988, p. 95).

O problema é dado pelo fato desse ambiente levar a 
uma mudança em um dos atributos mais importantes do 
modelo, qual seja, o da racionalidade plena. Isto é, o agen-
te, nesse modelo, por atuar em um ambiente de incertezas e 
de informação incompleta, teria limitada sua capacidade de 
enumerar todas as alternativas para realizar suas escolhas. É 
para se adequar a um ambiente hierárquico que se confe-
re ao modelo a condição de racionalidade limitada (bounded 
rationality). Ou seja, é a inclusão da assimetria de informa-
ção, por meio da verticalidade das relações neste ambiente 
que representam as imperfeições do mercado, que acaba 
por redefi nir o conceito de homem econômico.

A racionalidade limitada é a principal característica do 
homem administrativo, um conceito desenvolvido por Herbert 
Simon no trabalho Administrative Behavior (1947). Simon 
supõe que os agentes são intencionalmente racionais, mas 
apenas em forma limitada. Observe-se a referência simultâ-
nea à racionalidade procurada e por sua vez limitada, por 
causa da ausência de um sistema completo de informações. 
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Isto signifi ca que a capacidade do agente em colher, arma-
zenar e processar informações relevantes para a tomada de 
decisões é restringida externamente. 

Segundo Simon, o comportamento real não alcança 
racionalidade objetiva, pelo menos em três aspectos: a) “A 
racionalidade requer um conhecimento completo e anteci-
pado das conseqüências resultantes de cada opção. Na prá-
tica, o conhecimento dessas conseqüências é sempre frag-
mentário.”; b) “Considerando que essas conseqüências per-
tencem ao futuro, a imaginação deve suprir a falta de expe-
riência em atribuir-lhes valores, embora estes só possam ser 
antecipados de maneira imperfeita.”; e c) “A racionalidade 
supõe uma opção entre todos os possíveis comportamentos 
alternativos. No comportamento real, apenas uma fração 
de todas estas possíveis alternativas é levada em considera-
ção.” (Simon, 1988, p. 95.) Nesse cenário as escolhas dos 
agentes serão intencionalmente racionais, mas essas esco-
lhas poderão levar a resultados subótimos devido aos fatores 
acima descritos. Portanto, tratar as relações entre os agen-
tes em ambientes hierárquicos por meio do homem econômico 
com racionalidade limitada é um problema de conceituação. 
É conveniente deixar isto claro, pois o fato de existir infor-
mação assimétrica traz conseqüências importantes que des-
virtua o conceito de homem econômico como construído pelos 
economistas neoclássicos. Isso tem conseqüências impor-
tantes na formulação de um novo modelo. 

O homem administrativo, de Simon, compartilha com o 
homem econômico a razão instrumental e o comportamento 
auto-interessado. A diferença, basicamente, está nas condi-
ções em que o agente toma suas decisões. 

A importância de estabelecer o tipo de ambiente onde 
os agentes atuam não pode ser desprezada. Neste sentido, 
Williamson (1989) foi além de Simon ao tirar as conseqüên-
cias lógicas do modelo derivadas desse ambiente. Segundo 
o autor, a ausência de informação completa permite que 
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os agentes busquem o auto-interesse explorando as assime-
trias de informação, ou seja, permite a inclusão no modelo 
do chamado comportamento oportunista. Esta construção ana-
lítica, isto é, de um agente que persegue o auto-interesse, 
possuidor de uma racionalidade limitada e com propensão 
a comportamentos oportunistas, é o que Oliver Williamson 
denominou de o homem contratual 6.

Williamson parte da premissa de que o homem contra-
tual, assim como o homem econômico, tem como objetivo fi nal 
maximizar o retorno de suas ações. No entanto, a competên-
cia para lograr essa maximização no homem contratual é limi-
tada. Embora os dois conceitos disponham de um sistema 
completo e consistente de preferências, o homem econômico 
tem toda a informação necessária e, portanto, pode esco-
lher sempre entre alternativas que possibilitariam a maxi-
mização dos seus interesses. Não existe limite na complexi-
dade dos cálculos que pode realizar para determinar qual 
alternativa é a melhor. Diferentemente, o homem contratual 
tem restringida sua capacidade de colher, armazenar e pro-
cessar informações relevantes para a tomada de decisões. 
Consciente desta limitação, ao invés de maximizar, como faz 
o homem econômico, ele se contenta em satisfazer como faz o 
homem administrativo de Simon (1988, p. 63).

O segundo pressuposto do homem contratual é a pro-
pensão ao oportunismo. O oportunismo se refere ao uso 
de informações incompletas ou distorcidas em benefi cio 
próprio. É um comportamento que objetiva conseguir van-
tagens criando ou explorando assimetrias de informação. 
Este tipo de comportamento tem importantes implicações 
teóricas. A presença do oportunismo como ameaça cons-
tante leva à busca de inúmeras garantias contratuais como 

6. Williamson (1985. p. 57) entende o oportunismo como a busca do interesse 
próprio com dolo, no sentido de uma ação que prejudique a outra parte do 
contrato, o que não signifi ca necessariamente quebra de contrato.
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forma de se precaver ante a possibilidade desse tipo de com-
portamento. Em outras palavras, com o homem contratual 
deixa de valer o pressuposto de que um sistema, político ou 
econômico, goza de uma oferta ilimitada de confi abilidade 
pessoal (Fonseca, 1989, p. 64). Como a propensão ao opor-
tunismo é uma ameaça latente, devem-se criar inúmeras 
salvaguardas ex ante e ex post o contrato para prevenir esse 
comportamento, que tem como conseqüência o aumento 
dos chamados custos de transação7. 

Resumindo, o aspecto fundamental sob o qual é cons-
truído conceitualmente o homem contratual é o das assime-
trias informacionais dadas pelo ambiente hierárquico. A 
presença de informação imperfeita restringe a capacidade 
dos agentes agirem com racionalidade plena. E esta condi-
ção tem duas conseqüências. A primeira é que, diferente-
mente do modelo do homem econômico da economia neoclás-
sica, que tem entre suas mais proeminentes características 
o de ter como objetivo sempre maximizar seus ganhos, o 
homem contratual se contentará em apenas satisfazer-se. E em 
segundo lugar, a assimetria informacional entre os agentes 

7. Um dos principais efeitos da ameaça latente do comportamento oportunista 
dos agentes é o aumento dos custos de transação. Utilizado desde as primeiras 
décadas do século XX, o conceito de transação é essencial no estudo das 
instituições econômicas vistas como redes de contratos individuais que buscam 
maximizar o próprio interesse. Foi em 1937 que Ronald Coase desenvolveu 
os princípios da teoria dos custos de transação com a publicação de The 
Nature of the Firm (1937). O trabalho de Coase é centrado na análise de duas 
formas organizacionais concorrentes, fi rma e mercado, na coordenação dos 
agentes econômicos. Ou seja, estuda a organização econômica em termos 
institucionais comparados (Williamson, 1989, p. 23). A questão central é 
entender a incidência das instituições na formação dos custos de transação. Isto 
é, os custos de desenhar, negociar, prever salvaguardas contratuais, assim como 
os de manter mecanismos de monitoramento e controle. Esses custos serão 
maiores ou menores dependendo do ambiente institucional em que ocorre a 
transação. Mecanismos de controle frágeis darão lugar a uma margem maior 
de comportamentos oportunistas dos agentes envolvidos. Da mesma forma 
acontecerá ante a existência de regras vagas nas prevenções contratuais. Como 
observou Douglass North (1993, p. 53) “só se obtêm os resultados neoclássicos 
de mercados efi cientes quando não há custos de transação. Quando estes são 
consideráveis, as instituições passam a adquirir importância”.
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permite o aparecimento do comportamento oportunista. 
E é o oportunismo que obriga a construção de inúmeras 
garantias pré e pós contratuais, aumentando os custos de tran-
sação numa sociedade8.

A Teoria de Agência
A compreensão do modelo do homem contratual é uma boa 
introdução para o estudo da Teoria de Agência. Segundo 
esta teoria existe uma relação titular/agente quando um indi-
víduo, um grupo ou uma organização, que tem um poder 
específi co, delega, por meio de um contrato, responsabilida-
des a um outro indivíduo, grupo ou organização. Neste sen-
tido, uma organização é uma rede diferenciada de relações 
específi cas e hierárquicas, como por exemplo, entre pro-
prietário e diretor, entre diretor e gerente e entre gerente e 
funcionário. Nestas relações existem contratos, escritos ou 
não, rígidos ou fl exíveis, que determinam a atuação de cada 
agente e a probabilidade desta atuação atender à expectativa 
do titular, que delega responsabilidades. O problema nes-
te tipo de relacionamento reside na assimetria de informa-
ção, ou seja, no fato de duas partes que se relacionam não 
deterem a mesma informação, colocando uma das partes 
– quem delega responsabilidades, o titular – em desvanta-
gem no relacionamento com o outro, o agente (chamare-
mos a isto de o problema de delegação). É importante observar 
que os problemas trazidos pela Teoria de Agência são mais 
compreendidos quando os pressupostos comportamentais 
são os do homem contratual, que tende a aproveitar as assime-
trias de informação existente na relação titular/agente para 
obter vantagens.

8. Williamson (1985, p. 73) adverte: “No intento decir que los individuos se 
inclinen de forma continua, o incluso, de lleno, por el oportunismo. Solo afi rmo 
que algunos individuos son oportunistas a veces y que la confi abilidad diferencial 
es raras veces transparente ex ante. En consequencia, se hacen esfuerzos de 
selección ex ante y se crean salvaguardas ex post.”
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No caso das organizações burocráticas estatais, a teoria 
nos permite pressupor uma cadeia de relações titular/agente. 
O agente em um contrato pode ser o titular em outro con-
trato, pois as organizações não existem isoladamente, mas 
revelam sua existência nos seus relacionamentos, em que a 
organização aparece ora como titular e ora como agente. A 
satisfação do titular depende da atuação do agente, portanto, 
o titular deve assegurar-se de que a atuação do agente será 
aquela que satisfaça seu objetivo. Como o agente pode ter 
comportamentos oportunistas, o titular deverá fazer esfor-
ços de seleção e formular um contrato com esquemas de 
incentivos e de controles efi cientes. Os incentivos podem 
abranger estímulos positivos (prêmios) ou negativos, tais 
como penalidades contratuais. Os incentivos positivos são 
muito comuns nas relações privadas e visam criar uma situ-
ação onde o interesse do agente seja coincidente com o do 
titular. Por exemplo, é normal que vendedores sejam remu-
nerados, além de um salário fi xo, com comissão por vendas. 
Assim, mesmo tendo um ganho fi xo para garantir certos 
períodos de vendas fracas, o vendedor se esforçará por toda 
venda possível, visando ganhar comissão. A comissão faz que, 
pelo menos em alguns aspectos, o interesse do agente seja 
coincidente com o do titular.

Assim, o problema de delegação, de uma relação titular/
agente, possui as seguintes características: a) o agente dispõe 
de vários comportamentos possíveis de serem adotados; b) 
sua ação afeta o bem-estar das duas partes; e, c) as ações do 
agente difi cilmente são observáveis pelo titular (assimetria de 
informação).

Devido a latente propensão do agente ao oportunismo, 
haverá basicamente dois tipos de problemas: a seleção adversa 
e o risco moral. A seleção adversa ocorre quando o esquema de 
incentivos de um contrato não está bem formulado, fato que 
pode levar ao agente a escolher o inverso daquilo que dese-
ja o titular. O risco moral surge dos problemas subjacentes à 
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criação dos contratos. Trata-se da possibilidade de o agente, 
depois de fi rmado o contrato, valer-se de brechas contratuais 
para agir em interesse próprio, impondo um prejuízo ao titu-
lar. Como observa Melo (1996, p. 71) “seleção adversa resulta 
da não observabilidade da informação, valores e objetivos 
que marcam as decisões do agente. Enquanto o conceito de 
risco moral resulta da não observabilidade do comportamento 
do agente numa situação pós contratual”.

O sucesso numa relação titular/agente deve levar em 
conta os seguintes aspectos: a) A feitura do contrato deve 
prever as diversas alternativas de comportamento possíveis 
do agente; b) O esquema de incentivos deve ser modelado 
para que o agente tenha interesse em atingir os objetivos do 
titular; e, c) no caso do titular não poder observar continua-
mente o desempenho do agente e/ou não saber julgá-lo, 
deve estabelecer um sistema de seleção e de monitoramen-
to e controle confi ável.

Existem três casos emblemáticos em que nos defronta-
mos com problemas de agência. O primeiro ocorre no âmbi-
to do sistema político, onde os políticos (agente, neste caso) 
recebem uma delegação dos cidadãos (titular) para agir em 
seu nome. O segundo refere-se à relação entre o Estado (titu-
lar) e empresários (agente). E o terceiro ocorre no âmbito da 
Administração Pública, onde o agente representa o emprega-
do contratado pelo governo (titular) para realizar uma tarefa 
especifi cada (Przeworski, 1996, p. 23).

Neste trabalho daremos ênfase a problemas derivados 
do terceiro caso, que se refere à relação entre governantes 
e burocracia, ou seja, à difi culdade dos governantes em con-
trolar os funcionários do Estado, possuidores da informação 
técnica e organizacional e de especialização. Nesta situação 
os governantes podem se deparar com problemas de seleção 
adversa e risco moral quando a burocracia, que detêm conheci-
mento técnico e organizacional, pode utilizar determinadas 
informações para obter vantagens que vão contra o interesse 
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dos governantes. Em outras palavras, havendo delegação, o 
burocrata pode optar por um comportamento oportunis-
ta em benefi cio próprio e não cumprir com o acordo esta-
belecido. A questão fundamental, como a levantada por 
Arrow (1963), quando desenvolveu os problemas derivados 
das “falhas do governo”, é a relativa aos custos de obtenção de 
informações, questão que é crucial ao processo decisório ao 
controle.

Do ponto de vista da Teoria de Agência, o problema do 
controle sobre a burocracia estatal dependerá da forma de 
como são construídos, em cada sociedade, arranjos institu-
cionais que limitem e constranjam os possíveis comporta-
mentos oportunistas dos agentes, pois são as instituições que 
organizam essas relações.

O Controle Interno: Uma redefi nição
A partir da Teoria de Agência podemos entender melhor o 
problema do controle sobre a burocracia. Uma organização 
pública pode ser considerada como uma rede de relações 
específi cas e hierárquicas, onde cada funcionário é ora o 
titular, ora o agente, sendo a cúpula dirigente o titular último 
dentro da organização. Para controlar essa estrutura, visan-
do manter as atividades dentro da lei, segundo as necessi-
dades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de 
sua realização, existem os controles administrativos, que são 
exercidos pelo corpo coletivo da organização por meio do 
poder hierárquico, que estabelece uma relação de subordi-
nação entre os agentes públicos. 

“A submissão hierárquica retira do inferior a atuação 
política, isto é, despe o subordinado da ação de comando, 
permitindo-lhe tão-somente agir no estrito âmbito de 
suas atribuições específi cas. Ao chefe do órgão executivo 
é que incumbe tomar as resoluções políticas, no sentido 
da escolha do objeto, dos meios e da oportunidade mais 
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conveniente à consecução dos fi ns governamentais.” 
(Meirelles, 2000, p. 113.)

Existe uma questão que diferencia a cúpula política, 
que detém o comando, do restante da organização: é a ques-
tão da responsabilidade. Como já dissemos, embora todos 
tenham responsabilidade administrativa, apenas a cúpula 
tem responsabilidade política. Em conseqüência, é ela a res-
ponsável pela prestação de contas da organização aos con-
troles horizontais e aos controles sociais.

A questão da responsabilidade é de vital importância 
num sistema democrático, o que nos faz enfatizar a rele-
vância do controle dos políticos sobre a burocracia. Levan-
do em conta a diferenciação entre a cúpula do restante da 
organização burocrática, podemos redefi nir o conceito de 
Controle Interno como o controle da cúpula política (titu-
lar) sobre a burocracia (agente) 9. Assim, com essa defi nição, 
diferenciamos os Controles Internos dos controles admi-
nistrativos, que são intrínsecos à própria organização e que 
fazem parte da dinâmica da estrutura hierárquica. Essa defi -
nição leva em conta um sistema de Controle Interno exerci-
do preferentemente pela própria cúpula sobre a burocracia 
e não um controle por meio da burocracia.

Para além do fato de que o agente político tem o “dever” 
(a responsabilidade) de controlar a burocracia, o modelo 
estabelece que a cúpula política, que detém o poder, tem 
interesse em controlar seus subordinados. Controlar, para 
um governante, é saber o que acontece na Administração 
Pública. Mesmo quando ele próprio é corrupto precisa 
controlar a burocracia, já que normalmente trabalha num 
ambiente de recursos escassos. Da mesma forma, a cúpula 

9. Para efeito de maior compreensão e por falta de um nome melhor, passaremos 
a chamar os controles exercidos diretamente pela cúpula dirigente de Controle 
Interno (com maiúsculas) de forma a diferenciá-lo dos controles internos (em 
minúsculas) puramente administrativos.
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governante precisa responder aos eleitores para manter-se 
no poder. Portanto, para implementar suas políticas não 
pode prescindir dos recursos que seriam evadidos pela ine-
fi ciência e pela corrupção da burocracia. 

No entanto, mesmo ante essa necessidade, o controle 
sobre a burocracia é de difícil consecução. Defi nido o pro-
blema de controle sobre a burocracia como um problema de 
delegação, a teoria nos leva a identifi car três questões bási-
cas que precisam de resposta para estabelecer um Contro-
le Interno, a saber: a) a necessidade de diminuir os custos 
de se obter informação; b) a necessidade de obter ganhos 
em expertise (para saber avaliar as escolhas do agente); e, c) 
a formulação de uma arquitetura institucional de forma a 
existir coincidência de interesses entre os agentes do con-
trole e o titular, para evitar o problema do “controle sobre 
o controlador”.

Em primeiro lugar, há a necessidade imperativa de 
diminuir os custos de se obter informações. Neste sentido, 
argumenta Przeworski:

“Os agentes dispõem de informações que os titulares não 
observam diretamente: conhecem suas próprias preferências, 
dispõem de uma informação privilegiada sobre suas 
capacidades e têm a chance de perceber alguns estados 
possíveis do mundo que os titulares não podem perceber. 
Estes, por sua vez, podem ser capazes de observar, sem, sem 
muito esforço, certos comportamentos do agente ou inferir 
suas ações a partir do resultado ou ainda podem decidir arcar 
com os custos de monitorar tais atos. (Przeworski, 1996, p. 22.)

A capacidade de observar sem muito esforço o compor-
tamento do agente é possível nas pequenas organizações, 
onde o proprietário pode observar continuamente o traba-
lho dos funcionários e julgar a qualidade do desempenho, 
pois normalmente é um especialista no seu ramo de negó-
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cio. Entretanto, o problema é crucial nas grandes organi-
zações onde o titular não pode observar continuamente o 
trabalho de seus funcionários, nem pode julgar com exati-
dão a qualidade do desempenho destes, pois normalmente 
não é um especialista em cada ramo do negócio (não pode, 
portanto, avaliar todas as escolhas do agente). Assim, preci-
sa criar mecanismos de controle que lhe informem sobre o 
desempenho do agente.

Os mecanismos de obtenção de informações para o 
controle do titular sobre o agente são basicamente dois: 
mecanismos de patrulha de polícia e mecanismos de alarme 
de incêndio10. O primeiro é constituído por informações 
produzidas nos tradicionais controles administrativos. Con-
siste na verifi cação do cumprimento das regras e procedi-
mentos e o respectivo controle da conformidade dos atos 
da administração. O segundo tipo de mecanismo refere-se à 
produção de informação para o controle através da partici-
pação da sociedade organizada.

Estes últimos baseiam-se na comparação entre as buro-
cracias públicas e as burocracias de empresas privadas. 
Ambas oferecem produtos ou serviços ao público. No caso 
de uma fi rma, é o nível das demandas dos consumidores 
pelos serviços ou produtos oferecidos que irá gerar lucros 
ou perdas aos proprietários. Desta forma, estes obtêm infor-
mação gratuita do público a respeito do desempenho da 
empresa e podem estabelecer comparações com o desem-
penho de outras empresas similares. Diferentemente, um 
órgão público não tem esses parâmetros de comparação, o 
que difi culta aos seus dirigentes a avaliação da qualidade 
dos serviços prestados. Não obstante, é o público que utiliza 
os serviços, quem está melhor informado sobre seu desem-
penho. Assim, os políticos eleitos (e a burocracia dirigente) 
poderiam se benefi ciar das informações produzidas pelo 

10. Ver McCUBBINS, M. D. & SCWARTZ, T. (1984).
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público interessado. Mas, neste caso, é necessário imple-
mentar mecanismos institucionais que possibilitem a parti-
cipação social (Przeworski, 1998).

Segundo Adam Przeworski, um sistema de controle 
baseado em mecanismos de alarme de incêndio teria a van-
tagem de permitir obter informações a um custo mais bai-
xo que por meio de uma supervisão tipo patrulha de polí-
cia. Entretanto, mesmo levando em conta essa vantagem, a 
participação pública não elimina a necessidade de controle 
baseado em mecanismos de patrulha de polícia. 

Com efeito, no âmbito da Administração Pública o 
tamanho e a complexidade de funções da máquina esta-
tal fazem com que o problema dos custos de obtenção de 
informação seja crítico. Sem minimizar este problema não 
haverá a possibilidade de construção de um sistema de Con-
trole Interno como defi nido acima.

Em segundo lugar, existe a necessidade de se adqui-
rir expertise, que consiste em conhecimento tanto técnico 
quanto do funcionamento da máquina administrativa. A 
Administração Pública, para registro e implementação 
dos seus atos, controle da conduta dos agentes e solução 
de controvérsias dos administrados, utiliza-se de diversos 
procedimentos que recebem a denominação comum de 
processo administrativo. Estes processos se materializam por 
meio de instruções, circulares, avisos, portarias, ordens 
de serviço, ofícios ou despachos que respondem a regras 
que determinam o tempo, o lugar e a comunicação dos 
atos desenvolvidos (Meirelles, 2000, p. 173-5). Entender 
esse funcionamento (os meandros) da máquina pública 
é o que chamamos de expertise organizacional. Por outro 
lado, chamamos de expertise técnica o conhecimento 
extenso de uma tarefa específi ca, adquirido através de 
treinamento, leitura e experiência. É esse conhecimento 
que oferece subsídios para avaliar as escolhas do agente, 
comparar e decidir.
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E em terceiro lugar, existe a difi culdade organizacio-
nal na criação do Controle Interno. Segundo a Teoria de 
Agência, a questão da arquitetura institucional também é 
de especial importância, pois a principal característica do 
Controle Interno proposto é que deve estar organizado de 
forma a não reproduzir os problemas de delegação que exis-
tem dentro de uma estrutura burocrática. O que levaria a 
enfrentar o problema de como controlar o controlador.

A cúpula dirigente de uma organização é o titular que 
delega funções aos diretores. Estes, por sua vez, delegam 
aos gerentes e assim por diante. Se os Controles Internos 
estão situados em algum ponto dentro dessa estrutura hie-
rárquica, se reproduzirá o problema de delegação entre o titular 
e o agente. Uma solução seria que os Controles Internos esti-
vessem ligados diretamente à cúpula dirigente.

Idealmente, os integrantes do Controle Interno deve-
riam fazer parte da própria cúpula política. Ante a impos-
sibilidade prática desta situação, a questão levantada pela 
teoria é de construir um esquema de incentivos que garanta 
a coincidência de interesses entre os funcionários do con-
trole e os interesses da cúpula política.

O problema de qualquer modelo é a sua aplicabilidade, 
isto é, a forma como se pode traduzir um problema teóri-
co em arranjos institucionais e mecanismos administrativos. 
No âmbito da Administração Pública os problemas expos-
tos nos itens acima seriam de difícil solução sem o apareci-
mento da nova Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC). Com efeito, nos dias de hoje já é plenamente acei-
to que a TIC tem potencial para deixar de ser apenas uma 
ferramenta de apoio na administração pública e passar a 
ser utilizada como instrumento estratégico dos governos, 
uma forte aliada dos administradores devido a sua crescen-
te capacidade de captar e concentrar informação e facilitar 
o desenvolvimento de reformas administrativas que limitem 
o elemento não previsível do exercício do poder por meio 
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da criação de arranjos institucionais que atuem como cons-
trangedores da conduta dos agentes públicos11.

Finalmente, os critérios de análise dos problemas admi-
nistrativos de controle, desenvolvidos neste trabalho a par-
tir da Teoria de Agência, podem servir de instrumento para 
guiar, compreender e avaliar reformas na Administração 
Pública no sentido de aumentar a capacidade de controle.

Conclusão
Como já vimos, segundo Weber, numa democracia, os 
políticos eleitos são detentores de legitimidade e respon-
sabilidade política. Cabe a eles, por meio dos partidos, a 
formulação de programas políticos a serem referendados 
pelos eleitores. Com o advento da burocracia como forma 
de dominação racional/legal Weber percebeu o risco de 
a burocracia estatal avançar em suas atribuições e passar a 
formular políticas, dado que dispõe de conhecimento téc-
nico necessário para tanto. Por mais que a formulação de 
políticas necessite de conhecimento técnico, a burocracia 
não é apta a tomar esta ou aquela decisão, pois lhe falta 
legitimidade. É uma questão de accountability política, já 
que os burocratas não são eleitos. Em conseqüência, tor-
na-se imperativo num regime democrático, o controle dos 
políticos sobre as ações da burocracia, pois pode haver o 
falseamento das metas estabelecidas. E um exemplo disso é 
dado pelo problema da corrupção burocrática.

No entanto, a construção de mecanismos que tornem 
viável esse controle sempre representou problemas, às vezes 
intransponíveis, para os governantes e administradores. Isto 
se deve ao fato da burocracia constituir um grupo especia-
lizado e possuir alta capacidade organizacional. Ela detém 
certa quantidade e qualidade de informação que a coloca 
em posição de vantagem em relação aos agentes políticos.

11. Ver Oscar A. Sanchez (2005).
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Para uma melhor compreensão do problema do contro-
le sobre a burocracia, recorremos à Teoria de Agência em 
busca de ferramentas analíticas. A teoria nos diz que o pro-
blema nas relações delegativas reside na assimetria de infor-
mação, ou seja, no fato de duas partes que se relacionam não 
deterem o mesmo conhecimento, colocando uma das partes 
em desvantagem no relacionamento com o outro. Segundo 
o modelo, o agente poderá utilizar de forma oportunista essa 
assimetria de informação para obter vantagens. Desta forma 
foi estabelecida a difi culdade do controle dos políticos sobre 
a burocracia como derivada do problema de delegação.

Como se enfrenta o problema de delegação? A satisfação 
do titular depende da atuação do agente, portanto, o titular 
deve assegurar-se de que a atuação do agente será aquela 
que satisfaça seu objetivo. Como o agente pode ter com-
portamentos oportunistas, então o titular deve realizar um 
cálculo para decidir se arca com os custos desse controle.

A partir do modelo de comportamento do homem con-
tratual, adotado neste trabalho, assume-se que nas relações 
contratuais delegativas do setor público os controles são 
fundamentais, pois, mesmo ante um contrato que tente pre-
ver todas as situações possíveis, sem um esquema efi ciente 
de controles, haverá difi culdades no cumprimento do con-
trato. Nesse sentido, a Teoria de Agência nos permitiu avan-
çar em um aspecto importante, qual seja, a redefi nição do 
conceito de Controle Interno como sendo o controle dos 
políticos sobre a burocracia, levando em conta que são os 
políticos que devem prestar contas perante os cidadãos.

A redefi nição do conceito nos levou a identifi car três 
problemas básicos a serem enfrentados na implementação 
de reformas administrativas: a) a necessidade de diminuir 
os custos de se obter informação; b) a necessidade de obter 
ganhos em expertise tanto organizacional quanto técnica 
(para poder avaliar as escolhas do agente); e, c) a necessida-
de de produzir uma situação em que seja possível a coinci-
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dência de interesses entre o titular e os agentes do controle. 
Enfrentar esses três problemas nos levará à construção de 
arranjos institucionais que permitam o controle da cúpula 
dirigente sobre a burocracia minimizando o problema de 
delegação. Da mesma forma, nos pode oferecer critérios de 
análise dos problemas administrativos de controle.

Não é demais enfatizar que quando se isola a relação titu-
lar (cúpula política) / agente (burocracia), o que se procura 
entender são os problemas resultantes deste tipo específi co 
de relações – dado um determinado modelo comportamen-
tal. Para além do fato de que o agente político ter o “dever” 
(a responsabilidade) de controlar a burocracia, esse modelo 
estabelece que a cúpula política que detém poder tem inte-
resse em controlar seus subordinados. Mesmo quando ele 
próprio é corrupto precisa controlar a burocracia, já que 
normalmente trabalha num ambiente de recursos escassos.

No entanto, esta tese de que o governo sempre quer 
controlar a burocracia não é tão pacífi ca. Terry Moe (1984), 
por exemplo, argumenta que quando os governantes espe-
ram permanecer em seus postos, desejam sim controlar a 
burocracia, de modo a poder utilizá-la para seus próprios 
fi ns. Mas, quando os governantes temem perder seus pos-
tos, podem defender que a burocracia se torne autônoma 
em relação ao controle político, de modo que seus sucesso-
res não a utilizem para obter vantagens partidárias. 

A argumentação de Moe nos mostra a importância da 
necessidade de institucionalização (no sentido de perma-
nência no tempo) de Sistemas de Controle Interno, assim 
como que a informação produzida seja aberta à sociedade 
civil. Isto nos leva a refl etir sobre outra questão importante: 
o controle sobre os políticos. Embora este trabalho tenha 
se limitado ao estudo dos controles sobre a burocracia, são 
necessárias algumas palavras sobre o assunto.

Uma das principais críticas à abordagem deste traba-
lho, diz respeito ao fato de que o titular “detém uma esco-
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lha racional e tenta impô-la ou negociá-la com o agente, o 
que desconsidera a hipótese do estabelecimento de relações 
espúrias e clientelistas entre ambos” (Falcão Martins, 1999, 
p, 15). Em outras palavras, de que serve a implementação 
de tais reformas, como a do modelo de Controle Interno 
proposto, no caso de haver governos corruptos? Neste senti-
do, a centralização do poder e da informação pode ser equi-
valente à perda de valores democráticos e servir como um 
instrumento organizacional da corrupção.

Poderíamos resumir o problema de agência à seguinte 
questão: como evitar que o titular seja lesado pelo agente? 
O estabelecimento de relações espúrias e clientelistas entre 
ambos signifi ca que se estabelece um conluio para lesar 
alguém. Assim, na perspectiva da Teoria de Agência, o pro-
blema passa a ser outro dentro da cadeia de relações. Nesse 
caso, a cúpula política (em conluio com a burocracia) dei-
xa de ser o titular e passa a estar na posição de agente dos 
cidadãos, que estão sendo lesados. Dessa forma, a teoria 
nos aponta que este agente político necessita de controle, 
porque, como demonstra o modelo comportamental, ele 
optará por um comportamento oportunista quando tiver 
chance. Para isso existem os controles sociais e os controles 
horizontais do tipo checks and balances. Mesmo assim, existe 
a necessidade de se entender estas relações – burocracia/
governo e governo/cidadãos – como partes de uma cadeia 
e que qualquer ausência de controle nesta cadeia de rela-
ções se dará em detrimento dos interesses do titular últi-
mo, o cidadão.

Desta forma, ao adotarmos a perspectiva do problema 
de agência e tratarmos o sistema de controles como sendo 
uma cadeia interdependente de relações titular e agente, 
damos ao problema dos Controles Internos uma dimensão 
política. Isso nos leva a ver mais claramente a interconexão 
entre os dois problemas: o weberiano e o madisoniano. Ou 
seja, garantir que seja o agente político que tome decisões 
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políticas e a necessidade de se garantir arranjos para con-
trolar as ações desses políticos.

Os arranjos de Controles Internos, como início de uma 
cadeia de controles democráticos, têm um valor intrínseco, 
que é o controle dos políticos sobre a burocracia. Além dis-
so, uma das principais contribuições do Controle Interno a 
essa cadeia de controles democráticos refere-se ao fato de 
que a abertura da informação e o conhecimento contido 
neles podem ser fundamentais para um funcionamento 
muito mais efi caz dos controles sociais e dos controles hori-
zontais. Pode permitir a produção de um fl uxo contínuo 
de informações sobre a Administração Pública e sobre as 
agências burocráticas, criando assim uma memória institu-
cional sobre cada uma delas e garantindo a continuidade 
do processo de controle (Loureiro, 2001, p.54).

Esse não é um processo simples. Os políticos desejam 
controlar, mas não desejam ser controlados. Isto é, as infor-
mações e o conhecimento produzido pelos Controles Inter-
nos podem “parar na cúpula” e assim impedir um fl uxo con-
tínuo de informação para a sociedade. Este problema nos 
remete à importância da transparência como um mecanis-
mo que permita que as informações produzidas pela buro-
cracia fl uam não apenas para o governante, mas também 
para o cidadão. Da mesma forma, nos remete à importân-
cia dos mecanismos de alarme de incêndio como uma via de 
mão dupla. Por um lado, como mecanismo de obtenção de 
informação para próprio governante. Ou seja, um sistema 
estruturado e efi ciente de Controle Interno deveria levar 
em conta também esta forma de obtenção de informações 
de maneira a coordenar as informações produzidas inter-
namente para que seja possível a exploração de suas poten-
cialidades. E por outro lado, as informações produzidas por 
mecanismos de alarme de incêndio devem ser utilizadas para 
o controle sobre os próprios governantes. Portanto, nessa 
relação titular (cidadãos) e agentes (governo) é preciso que 
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se garanta a abertura da informação produzida pelos meca-
nismos de Controle Interno à sociedade.

Para concluir, ao tratarmos o problema dos controles 
sobre a burocracia sob a perspectiva weberiana, a partir de 
instrumentos da Teoria de Agência, fazemos com que esta 
discussão seja feita sob uma análise política. Em outras pala-
vras, o controle como um imperativo democrático.
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NOTA DO EDITOR

Antenado com os graves acontecimentos políticos do país, 
o Cedec promoveu, no dia 1o. de julho passado, um debate 
sobre a crise aguda que assola o governo Lula desde o estou-
ro das denúncias do deputado petebista Roberto Jefferson. 
Foi um debate que reuniu pessoas de diferentes (e muitas 
vezes divergentes) convicções políticas, porém todos pesqui-
sadores ou simplesmente amigos do Cedec. Foram mais de 
duas horas de uma discussão intensa, e não obstante serena, 
para avaliar o tamanho do rombo produzido no governo 
e em seu principal partido de sustentação, e seus possíveis 
efeitos sobre as instituições democráticas.

O debate colocou na pauta de Lua Nova o dever de dar a 
sua contribuição, por modesta que seja e com os recursos 
intelectuais que consiga mobilizar, para compreender as cau-
sas e os signifi cados da crise. Sempre, é claro, da maneira 
mais plural, aberta inclusive a perspectivas contraditórias e a 
um franco, e até mesmo veemente, intercâmbio de críticas. 
Como se trata de refl exão sobre um assunto que ainda está à 
solta, produzindo novos fatos a cada dia, temos consciência 
de que as contribuições já oferecidas e que, esperamos, con-
tinuarão a chegar, refl etirão, em parte, a provisoriedade dos 
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acontecimentos e por ventura merecerão revisões posterio-
res. Não serão, portanto, artigos de estilo rigorosamente aca-
dêmico, com suas pesquisas e argumentos devidamente 
decantados. Nossa expectativa é que tenham mais propria-
mente o caráter de exercícios intelectuais: a razão em movi-
mento, tentando empalmar o fl uxo da crise, cônscia de que 
muito lhe escapará entre os dedos, mas pelo menos logrando 
aplacar a angústia reinante.

Seguem-se, então, as primeiras contribuições, com os 
artigos de Reginaldo Moraes e Ruy Fausto, dois colaborado-
res que o leitor assíduo de Lua Nova já conhece de outras 
edições da revista. Que a partir dessas surjam novos inter-
câmbios, críticas às críticas, réplicas e assim por diante. Em 
suma: o debate está aberto.
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NOTAS SOBRE O IMBRÓGLIO DO GOVERNO LULA, 2005
Reginaldo Moraes

No começo de julho de 2005, realizamos no Cedec, em São 
Paulo, um debate sobre a crise política brasileira. Depois 
disso, o editor de Lua Nova, Cícero Araújo, sugeriu que eu 
redigisse um pequeno artigo, a partir de comentário que 
fi zera na ocasião, lembrando analogias entre esses episódios 
e aqueles que haviam atingido o Partido Socialista Operário 
Espanhol, há vários anos. A sugestão me agradou. O que 
aqui segue não é um artigo acadêmico convencional. É um 
conjunto de refl exões que, imagino, servem para pensar no 
fenômeno político que temos à frente utilizando um recurso 
usual da inteligência humana: a aprendizagem pelas analo-
gias, que têm, principalmente, uma função heurística nada 
desprezível.

Dividi o texto em duas grandes seções: 1) A Espanha 
dos socialistas; 2) O Brasil do PT. A primeira seção faz uma 
leitura muito seletiva de eventos do “caso espanhol” – não 
me detenho a sugerir comparações com o Brasil, mas a sele-
ção, ela própria, conduz a isso. A segunda seção alinha con-
siderações sobre alguns dos elementos que julgo estejam 
na raiz da atual crise do PT e do governo Lula. Inacabado 
como está esse texto, nem mesmo o tom coloquial eliminei. 
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Dada a pressa para redigi-lo em uma semana, preferi esse 
caminho. Espero que seja útil aos que quiserem ir além e, 
quem sabe, chegar ao fi m do arco-íris. Talvez lá encontrem 
potes de outro e malas de dinheiro.

A ESPANHA dos socialistas
¿Qué pasa con la izquierda? 
Nos últimos anos, na Espanha, essa pergunta foi enfrentada 
por uma grande variedade de estudos, acadêmicos ou não. 
E alguns deles procuram decifrar a trajetória da esquerda 
que chegou ao governo, o Partido Socialista Operário Espa-
nhol (PSOE). 

Registro aqui alguns dos achados e perdidos desse deba-
te. O leitor verá que ele não interessa apenas aos espanhóis. 
Selecionei informações de três livros que me pareceram 
mais polêmicos e sugestivos: Cambio y adaptacion en la izquier-
da. La evolución del partido comunista de España y de izquierda 
unida, de Ruiz Ramiro Fernandez (Madrid: CIS, 2004); El 
control de los políticos, de José Maria Maravall (Madrid: Tau-
rus, 2003); La estrategia organizativa del partido socialista obrero 
español (1975-1996), de Monica Méndez Lago (Madrid: CIS, 
2000).

Para ser breve, vou apenas sublinhar algumas impres-
sões e condensar poucas das ricas informações desses estu-
dos. Julgue, o leitor brasileiro, o quanto a elas se aplica a 
frase célebre: é tua a história contada.

Uma dessas informações: apenas 15% dos fi liados da 
UGT, central sindical socialista, votam no PSOE, o partido 
socialista. E apenas 25% dos fi liados da CCOO, a central 
comunista, votam no PCE ou na IU. Uma baixa relação nes-
se nível, o dos eleitores. Baixa também é a fi liação partidá-
ria entre os associados de sindicatos. E baixa é a fi liação sin-
dical entre os afi liados ou eleitores mais fi éis dos partidos. 
Esse é apenas um dos sinais da fraca relação entre “esquerda 
social” e “esquerda política”. Verdade que a esquerda social 
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não está apenas nos sindicatos, mas em numerosos movi-
mentos populares. Mas, estes, também, só se condensam e 
coincidem em frentes políticas comuns em momentos mui-
to específi cos e especiais (e por razões também muito pon-
tuais), como nas manifestações contra a invasão do Iraque 
e, principalmente, contra a participação espanhola naquela 
aventura. 

Há uma base material para essa fragmentação e “triba-
lização” da política e dos movimentos sociais, isto é, dessa 
enorme variedade de movimentos reivindicatórios, movi-
mentos de afi nidades e de afi rmação de identidades? Sim, 
parece haver. A fl exibilização do emprego, a descaracteri-
zação de carreiras e postos de trabalho, a transitoriedade 
das ocupações e hábitos (e, claro, também da moradia e 
dos laços de vizinhança), o torvelinho cultural e valorati-
vo que acompanha todo esse movimento – tudo isso ajuda, 
e muito, esse movimento de dispersão ou fragmentação. A 
tal da globalização parece ter substituído à famosa frase do 
Manifesto Comunista pelo slogan publicitário do leite em 
pó: tudo que é sólido se desmancha... sem bater. 

Mas, além da base material, inegavelmente importan-
te, é preciso olhar para outros fatores. Um deles: essa base 
material resulta, pelo menos parcialmente, de decisões 
cumulativas anteriores desses próprios sujeitos políticos: os 
partidos, os sindicatos, os movimentos sociais. E entre essas 
decisões cruciais está o modo como partidos e sindicatos 
foram se acomodando às instituições reguladoras do confl i-
to. Sobretudo, como foram se acomodando à legislação, às 
normas sobre funcionamento, ao calendário institucional, 
etc. Essas instituições regulam, é certo. Com isso, discipli-
nam e modelam. E, por fi m, defi nem as identidades e com-
portamentos.

Sobre os sindicatos, muito haveria para falar, é todo um 
mundo em mutação. Vejamos, porém, os partidos ideologi-
camente mais defi nidos, IU-PCE, mais exatamente. E toque-
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mos, nesse caso, num ponto que também foi fatal para a 
deterioração do outro partido da esquerda, o PSOE: a sus-
tentação e a autonomização da máquina. Mais de 90% das 
fi nanças de IU resultam de transferências de dinheiro públi-
co, proporcionais e dependentes de suas votações e cargos. 
A cotização de militantes é absolutamente insignifi cante. 
E 80% das rendas do PCE são... transferências de IU. Ou 
seja: mesma origem. E, sublinho, esses dados ainda subesti-
mam a vinculação e dependência que estou a sugerir. Seria 
necessário computar ainda que muitos dos profi ssionais de 
IU-PCE são, de fato, funcionários públicos (trabalhando em 
cargos de confi ança, geralmente). Desse modo, não espanta 
que a vida interna e a vida extra-eleitoral de IU-PCE sejam 
tão reduzidas. E que seus dirigentes sejam cada vez menos 
originários das fábricas e cada vez mais de dentro do próprio 
aparato – como uma oligarquia que se auto-recruta. Não há, 
aqui, leitor, juízo meu sobre o caráter das pessoas. Não se 
trata de uma condenação moral a burocratas, oligarcas, caci-
ques, por mais que estes termos estejam evidentemente car-
regados de valor. Deixemos isso temporariamente de lado. 
Tentemos ir um pouco além. Temos aí um circulo vicioso? 

O livro de Mendes-Lago mostra a crise dos partidos nes-
sa combinação perversa: menor implantação social, crise de 
legitimidade, falta de democracia interna e declínio organi-
zativo. A experiência do PSOE é assombrosamente educati-
va, uma lição que vale a pena estudar. 

Eu disse que questões como essas interessam não ape-
nas a espanhóis. Nós, brasileiros, por exemplo, vivemos a 
experiência dos “autênticos” do MDB e da transformação 
de muitos deles, incluindo os que se diziam comunistas, em 
obreiros na máquina de caciques daquele partido. Vivemos 
o surgimento do PSDB, revolta “ética” contra o quercismo 
e similares, logo depois entrando no mesmo rumo e, inclu-
sive, incorporando líderes do quercismo – como Alber-
to Goldman e Aloísio Nunes Ferreira – que antes haviam 
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apedrejado como predadores dos cofres públicos. E, agora, 
vivemos as metamorfoses do PT, ainda em andamento, con-
densando, em tempo recorde, muitas dessas fases. O mais 
curioso é que o PT não apenas se apropriou de métodos 
utilizados pelo PSDB como até mesmo de alguns de seus 
operadores, como o já famoso Marcos Valério, articulador 
de uma das “caixas-dois” tucanas e agora braço direito do 
tesoureiro do PT.

Quando o PSOE chegou ao governo, em 1982, Alfonso 
Guerra, o apparatchik-mor do partido, disse que ele iria trans-
formar tanto a Espanha que não a reconheceria “ni la madre 
que la parió”. Não se tem o aval da fi gura materna, seja ela 
quem seja, mas é certo que aconteceu também o inverso, ou 
seja, a Espanha real mudou o PSOE de tal modo que não 
há mãe que o reconheça. E é esse processo que Maravall 
tenta exibir. Não tenho espaço, evidentemente, para des-
crevê-lo. Apenas para sugerir a relevância da coisa. Vejamos, 
para isso, um pouco dessa dupla transformação. Devo avi-
sar o leitor que faço aqui uma descrição bastante seletiva, 
que atende principalmente, ao interesse do tema de que 
partimos: a crise do governo Lula e do PT no ano de 2005, 
diante das denuncias de corrupção.

A trajetória do PSOE
O PSOE chegou ao governo em 1982, uma vitória estrondo-
sa, mais de 10 milhões de votos, maioria absoluta no Con-
gresso. E um slogan forte: Vota por el cambio. 

Contudo, el cambio não foi exatamente aquele desejado 
pela esquerda e temido pela direita. O governo de Felipe 
González adotou uma política econômica ortodoxa, con-
servadora mesmo. Convocou para a condução dessas medi-
das o chamado beautiful people do mundo fi nanceiro, como 
Miguel Boyer, ministro da economia. O cardápio era aque-
le que seria conhecido de programas de ajuste ortodoxos 
pelo mundo inteiro: privatizar, desmontar ou “reconverter” 
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empresas estatais, moderar salários, elevar impostos, revo-
gar leis trabalhistas, fl exibilizar o mercado de trabalho.

Foram três anos de arrocho e contenção – inferno ou 
purgatório, a depender do rigor com que se julguem os 
efeitos. Depois, contudo, o governo obteve um período de 
paraíso, ou quase isso: crescimento da renda e do empre-
go, com uma ou outra oscilação. Crescimento combinado, 
é certo, com muito subemprego e informalidade. E, como 
ingrediente simbólico nada desprezível, veio a integração 
na Europa, o fi m inequívoco da quarentena internacional a 
que o franquismo condenara os espanhóis. González pare-
cia conquistar aquilo que parecia ser sua obsessão: “reconci-
liar os espanhóis com seu passaporte.”

O governo socialista enfrentou atritos cada vez mais 
agudos com a “sua” central sindical, a UGT, por conta das 
políticas econômicas e sociais. E, do lado da oposição con-
servadora, encontrou uma persistente e bem orquestrada 
tentativa de “desconstrução” que, como seus próprios líde-
res reconheceram, chegou perto do golpe de estado.

Já em novembro de 1984, o jornal El Mundo, ponta de 
lança do antifelipismo, trouxe à baila o “Caso Flick”, eco-
ando declarações de um deputado social-democrata ale-
mão: o PSOE havia recebido grandes somas de dinheiro de 
uma empresa de armas alemã, a Flick. E o dinheiro, dizia 
a denúncia, teria sido entregue diretamente a González, o 
novo chefe do governo. Como o slogan do PSOE era “Cien 
años de honradez”, a oposição conservadora lançou-se a des-
moralizar o novo governo, organizando uma comissão par-
lamentar de inquérito. Contudo, puxados os fi os do caso, 
verifi cou-se que a Flick havia dado dinheiro, de fato, a 
numerosas fundações alemãs vinculadas a uma vasta gama 
de vertentes ideológicas (democrata-cristã, liberal, socialista, 
social-cristã). E cada uma destas mandou recursos genero-
sos para todos os partidos espanhóis de implantação nacio-
nal, incluindo a oposição conservadora que exigira a CPI. O 
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resultado da “investigação” foi, mais ou menos, aquilo que 
no Brasil se costuma chamar de “pizza”: tudo se passa como 
se González não tivesse recebido dinheiro algum da Flick, 
os partidos todos teriam recebido apenas ajudas solidárias 
de seus simpatizantes externos, enfi m, nada de mais...

A seguir, contudo, houve um desdobramento do inci-
dente. Negociações mais ou menos discretas entre as lide-
ranças partidárias deram origem a uma nova lei para o regi-
me eleitoral, aprovada, enfi m, em junho de 1985. Estabe-
lecia, por exemplo, diversas regras para a composição do 
parlamento e para o fi nanciamento público dos partidos. 

O PSOE fi cou doze anos no governo, de 1982 a 1994. 
E cresceu formidavelmente. Em 1992, era uma máquina de 
250 mil fi liados e 16 mil conselheiros nas administrações 
municipais, chefi ava o governo de quase todas as 17 regiões 
autônomas e de todas as cidades com mais de 50 mil habi-
tantes. Ah, sim, claro, ocupava o palácio de Moncloa, sede 
do poder nacional.

Os socialistas tinham dois grandes líderes, Felipe Gon-
zález e Alfonso Guerra. González, advogado trabalhista, 
democrata-cristão na juventude, freqüentador dos ciclos da 
JOC (Juventude Operária Católica) e da HOAC (Hermane-
dad Obrera de Acción Católica). Personalidade de massas, gran-
de orador, líder carismático. Alfonso Guerra, livreiro, ator, 
empresário cultural. O homem da máquina partidária.

Guerra fazia questão de ter esse papel, o de “homem 
do partido”, conforme fez questão de mostrar, quando se 
chocou com Miguel Boyer, ministro da economia. Declarou 
solene: “este não é um governo do PSOE, é um governo de 
coalizão entre o PSOE e o Ministério da Fazenda...”

A presença de Guerra no ministério parecia garantir a 
comunicação entre o partido e o governo, mas, na prática, 
conduziu à subordinação do partido ao governo, em todas 
as questões controvertidas das reformas econômicas, con-
tendas políticas, etc.
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Guerra foi decisivo na organização do partido, de sua 
máquina, de suas campanhas. Mas, foi, também, fator de mui-
to desgaste. A começar pela multidão de inimigos que foram 
sendo cultivados pela combinação de seu estilo: mão-de-ferro, 
métodos sibilinos e estilo sarcástico. Os métodos sibilinos – 
seus e daqueles a ele próximos – deram energia e recursos ao 
partido. Mas, também, atrelaram o partido à corrente interna, 
chefi ada por Guerra. E logo envolveram o próprio governo 
em operações que salpicaram sua imagem pública.

Um episódio relevante nesse contexto ocorreu em 1990. 
Estoura o caso de malversação de recursos públicos envol-
vendo Juan Guerra, irmão do vice-secretário geral do PSOE 
e vice-chefe do governo. A imprensa fez eco, Guerra foi 
obrigado a se explicar diante de uma CPI. Não convenceu 
ninguém. A mídia conservadora explorou o fato o quanto 
pôde. Mas – algo sobre o que se deve pensar – isso em nada 
prejudicou eleitoralmente o PSOE nas eleições seguintes, 
em que o próprio Alfonso Guerra apareceu liderando o 
partido, obtendo a maioria absoluta dos votos, com o declí-
nio dos conservadores e da esquerda comunista (Izquierda 
Unida, coligação liderada pelo PCE). 

O caso mais complexo e instrutivo, contudo, ocorreu 
em 1991, o chamado Caso Filesa. Dizia respeito à constitui-
ção de um consórcio de empresas-fantasmas – ou empresas 
que prestavam serviços fi ctícios a corporações empresariais 
e bancos. Na verdade, tratava-se de um esquema de fi nan-
ciamento paralelo do PSOE, para sustentar sua máquina e 
suas campanhas. González negou ligações com o esquema, 
dizendo tê-lo conhecido apenas pela imprensa. De qualquer 
modo, o escândalo evidenciou a vulnerabilidade da legisla-
ção de fi nanciamento dos partidos, de controle das campa-
nhas (os tribunais de contas) e, embora centrado no PSOE, 
deixou suspeitas sobre muitas contas partidárias.

González, contudo, continuava a parecer invulnerável 
às denúncias e eleitoralmente imbatível. De fato, em sua 
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defesa, podia dizer (e dizia) que, desde 1982, dedicava-se 
exclusivamente às tarefas de governo, desligando-se quase 
que completamente das responsabilidades partidárias, que 
passavam para Alfonso Guerra. 

Declínio dos socialistas, revanche conservadora
Em 1993, o PSOE ganhou de novo as eleições gerais, com 
um milhão de votos de vantagem sobre o PP de Jose Maria 
Aznar. Mas a margem se reduziu bastante, os socialistas já 
não tinham maioria absoluta no Parlamento e o PP ganhou 
na maioria das grandes cidades, incluindo Madrid. Em tan-
tos anos de governo, o PSOE concentrara muito poder e... 
muito desgaste. Corrupção, envolvimento na “guerra suja” 
com ETA, persistência de muitos problemas sociais e econô-
micos, a bonança terminara. Era o começo da queda – sinal 
mais material disso era que o PP ganhara 10 das 13 regiões 
autônomas em disputa. E 42 das 50 capitais de província.

Em 1996, enfi m, a “dulce derrota”. A expressão foi utiliza-
da pelo próprio González, uma vez que a diferença, enfi m, 
fora menor do que temia: o PP conseguira 9.600.000 votos, 
o PSOE obtivera 9.220.000, apenas 1,5% de diferença no 
total. Sem maioria absoluta, o partido conservador teria 
necessidade de acordos com as minorias.

A autocrítica de González, em setembro de 1996, no 
El Pais, é sintomática. Dizia ele: “Nós nos institucionaliza-
mos excessivamente, até o ponto que agora nos custa muito 
fazer oposição.”

A Espanha mudara mesmo, como prometera Guerra, 
não apenas por causa das políticas do PSOE, mas também 
por elas. E o PSOE também mudou de modo que não o 
reconheceria “la madre que lo parió”. Mudara, não apenas 
por causa das suas políticas, mas também por elas...

Em 1955, 40% da população ativa eram absorvidas pela 
agricultura; 90% dos espanhóis eram analfabetos ou tinham 
no máximo os primeiros anos de escola. Em 1995, 90% 



Notas sobre o imbróglio do governo Lula, 2005

Lua Nova, São Paulo, 65: 179-202, 2005

188

deles tinham pelo menos ensino médio. Em 1980, o gover-
no central, em Madrid, controlava 88% do gasto público. 
Em 2000, cerca de 30% já eram controlados pelas 17 auto-
nomias, 57% pela administração central. O resto fi cava com 
as municipalidades. Era, enfi m, um outro país.

Mas... por que o PP se estabiliza no governo, a ponto de 
garantir dois mandatos e se credenciar para um terceiro? 
Os analistas juntam vários motivos e explicações, todos eles 
bastante razoáveis. Primeiro, a ausência de um partido clara-
mente de direita – o PP se modernizara, “penteando-se” ade-
quadamente para exibir um perfi l de “centro”. Depois, havia 
o calvário e a necessária penitência do PSOE – eleitores des-
motivados, absenteísmo de esquerda, tudo isso dava muito 
mais chances de vitória e estabilidade para a direita. Terceiro, 
a bonança econômica, não dependente do PP, pelo contrá-
rio, mas muito real, inclusive por causa dos fundos europeus, 
que fi nanciaram tanta construção civil, tantas obras públicas, 
tantas políticas sociais de redução da pobreza e amenização 
das desigualdades... Bom, nesse caso, talvez tenha dito o 
famoso “eleitor médio” das estórias que nos contam: “Fique 
o PP no governo e que do resto cuide a Virgem Maria ou o 
Real Madrid, conforme a devoção de cada um.”

Nesse quadro, as eleições de 2004 não pareciam prome-
ter muita surpresa ou mudança.

Até uma semana antes, o PP era claramente favorito. 
Houvera uma ligeira recuperação do PSOE, mas todas as 
pesquisas e jornais davam-na como insufi ciente para amea-
çar os conservadores. Daí acontece o atentado sangrento de 
11 de Março (el 11-M). Em outras circunstâncias, talvez isto 
ajudasse Aznar e seu candidato, Mariano Rajoy, ministro do 
interior e principal homem do combate “antiterror”, anti-
ETA. Os conservadores haviam centrado a campanha no 
fantasma do separatismo basco e da alegada tolerância dos 
socialistas e seus aliados para com os “terroristas etarras”. 
Mas talvez não tenha sido o atentado, propriamente, o fator 
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que alterou a correlação eleitoral. Talvez tenha sido... a ten-
tativa grosseira de utilizá-lo para ampliar a vantagem sobre 
os socialistas. O governo Aznar manipulou acintosamente 
as informações para difundir rapidamente que o atentado 
era coisa da ETA, a besta-fera preferida do PP – afi nal, esta 
estória lhe convinha. A ministra do exterior chegou a difun-
dir um telegrama caricato onde simplesmente dizia que os 
diplomatas deveriam utilizar todos os recursos para evitar 
que sequer se insinuasse outra versão.

Até mesmo os lideres socialistas pareceram paralisados, 
admitindo tacitamente a versão ofi cial. Como isto foi rece-
bido pela população espanhola? 

Bem, para responder a essa pergunta convém lembrar 
que, nas eleições anteriores, o PSOE não tinha sido derro-
tado apenas pelo PP, mas também (e talvez principalmen-
te) pela abstenção ou apatia do eleitorado mais à esquerda. 
O enfraquecimento da esquerda “política” (melhor dizen-
do, partidária) não signifi ca, necessariamente, que tivesse 
havido, na mesma proporção, o esvaziamento da esquerda 
“social”, de uma miríade de movimentos e organizações de 
interesses e afi nidades dos mais variados tipos. Uma mostra 
disso apareceu nas enormes mobilizações contra a invasão 
do Iraque, eventos em que esses diversos e fragmentados 
atores encontraram uma praça em comum. Diante do aten-
tado e das manobras de Aznar, em apenas dois dias, esses 
grupos, indivíduos, movimentos e associações teceram uma 
rede espantosa de correios eletrônicos, mensagens de celula-
res, panfl etos e blocos de manifestantes de rua, faixas, carta-
zes, pichações. Formou-se uma “ola” gigante aparentemente 
espontânea, mas fundada em anos e anos de confl itos, sofri-
mentos e humilhações – e de cinzento trabalho organizati-
vo. Uma das frases mais freqüentes em faixas e pichações 
era esta, sintética e eloqüente: “Tua guerra, nossas mortes.” 
Quando sábado chegou, o vínculo entre a política de guer-
ra de Aznar e o atentado estava fortemente enraizada entre 
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os eleitores, o destino dos conservadores estava selado. E 
no domingo das eleições, o jornal El Pais, alinhado com os 
setores mais moderados do PSOE, saiu com uma manche-
te escandalosa e pouco usual: Aznar mentiroso! O PP não 
perdeu apenas para o PSOE. Perdeu, principalmente, pelo 
aumento de eleitores presentes, pela redução da abstenção. 
Em números absolutos, o PP teve, até, mais votos do que na 
eleição anterior. Mas os que antes não votaram, os que, tal-
vez, não estavam propensos a votar, decidiram ir às urnas e 
eleger quem tinha condições de mandar Aznar para os ares. 
Era Rodriguez Zapatero. 

Esse descolamento entre a esquerda partidária, for-
temente institucionalizada e burocratizada, e a esquerda 
social, fragmentada, segmentada, setorial, não é uma par-
ticularidade da sociedade espanhola. É um fenômeno mais 
amplo e geral – e um problema a ser decifrado. Para quem 
quer entendê-lo, para quem quer entender a política de 
nossos dias – e para quem quer mudar essa política.

O Brasil do PT
Findas as apurações dos resultados, nas eleições de 2002, 
dois líderes do PSDB – derrotados no plano federal, mas 
vitoriosos no estadual, manifestaram seu diagnóstico de 
maneira contundente. Aécio Neves declarou ao jornal O 
Estado de S. Paulo: “Em se tratando de solidariedade, o PT 
certamente tem alguma coisa a nos ensinar. O PSDB não 
tem a característica de ser solidário com os que tropeçam 
ao longo da caminhada e é preciso que comece a tê-la, se 
quer realmente se consolidar como um partido de futuro.” 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mais econô-
mico, enviou, também, uma crítica dura e sutil a seus cole-
gas de partido: está na hora, dizia ele, de “comer poeira e 
amassar barro”. 

A avaliação dos dois potenciais candidatos à sucessão, 
em 2006, sintetizava o diagnóstico de uma derrota, o drama 
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de uma trajetória. Apontava ainda os riscos e chances do 
futuro, para o PSDB, mas também para o PT. E era mais 
precisa do que conseguiam fazer alguns deslumbrados inte-
lectuais do PT, que mesmo vendo a formação de uma coli-
gação ultra-moderada e o desenho de uma campanha sem 
perfi l “mudancista”, contribuíam para iludir a boa-fé dos 
militantes falando em uma “refundação do Brasil”. 

De certo modo, a frase e a fi gura indicam, também, a 
emergência de uma liderança, no PSDB, que se distingue da 
corrente intelectual que o dirigiu nos últimos anos. “Aque-
les que tropeçam ao longo da caminhada...” Como um par-
tido da social-democracia poderia ignorar os que tombam e 
sofrem no caminho do “progresso”? Afi nal, historicamente, 
a social-democracia havia sido um elemento civilizador do 
capitalismo, moderando os efeitos destrutivos do “moinho 
satânico” do mercado através da intervenção corretora do 
poder público, da intervenção estatal. 

Em parte, esse paradoxo poderia ser explicado pelo 
fato de que o PSDB podia ter, no seu início, um timbre e 
alguns lemas dessa corrente ideológica, mas não tinha aqui-
lo que fi zera a força e também a identidade da social-demo-
cracia: os trabalhadores. Olhemos para a social-democracia 
alemã, francesa, sueca, inglesa... nascida e vigiada, nos seus 
programas e atitudes, por círculos operários, movimentos 
sociais populares. Quando o PSDB teve esse perfi l? Nunca. 
Seus “líderes sindicais” nasceram e vicejaram nas verbas dos 
palácios – talvez experimentando, desde logo, o destino que 
os novos líderes sindicais do PT tenderam a experimentar 
com o passar do tempo. Seus políticos com base popular – 
Montoro, Covas – foram sendo tragados ou ofuscados pelas 
novas lideranças – acadêmicas, tecnocráticas, charmosas e 
perfumadas. O partido nascera sem esse componente popu-
lar – e de certo modo para concorrer com um partido em 
que isso era o traço forte. O PSDB viu muitos de seus líde-
res intelectuais apaixonarem-se – alguns, moderadamente, 
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outros, com ardor indisfarçável – pela “modernidade” da 
livre-competição, do “choque de mercado” do pragmatismo 
“empreendedor”. Alguns se tornaram mais fundamentalis-
tas – e mais chiques ou cafonas – do que os yupies pauste-
rizados de Wall Street e da Avenida Paulista. No México se 
lhes chamava de “los perfumados”. Aliás, alguns deles, aque-
les que circulavam em torno da equipe econômica, trafe-
gavam com facilidade entre governo e empresas de con-
sultoria, suas ou de seus fi lhos e parentes – curiosamente, 
empresas que não tropeçavam pelo caminho, cresciam no 
caminho. Virados para o “mundo”, c’est a dire, Paris ou Nova 
York, tinham pouca sensibilidade para ver o sofrimento que 
grassava na periferia das cidades brasileiras, na região do 
cacau baiano, no sertão do Piauí, nos rincões amazônicos, 
nos cerrados e agrestes. Tudo isso lhes parecia apenas um 
momento na trajetória gloriosa do novo espírito do mun-
do, o “novo renascimento” de que falava o ex-presidente 
Cardoso. Era apenas “o preço que havemos de pagar pelo 
progresso” – em que a conjugação do verbo pagar sempre 
ia para a plebe, o de progredir sempre ia para as elites. No 
próprio PSDB, o governador de Minas Gerais teve sensibi-
lidade para percebê-lo: não se solidarizando com aqueles 
que tropeçam no caminho, não se criava, de fato, o partido 
da social-democracia brasileira – cada vez mais, parecia um 
partido do social-darwinismo brasileiro. E os que tropeça-
ram no caminho resolveram mudar o caminho.

É esse o PSDB que sofreu um baque. Conseguirá se 
recuperar? Conseguirá ser aquilo que nunca foi – um par-
tido social-democrata? Ou vai optar por um outro perfi l, 
consolidando a aproximação com a nova-velha direita, 
o PFL?

Mas não são essas as únicas perguntas que fi caram no ar 
e se tornaram relevantes nos últimos anos. A frase de Aécio 
Neves, como dissemos, apontou também para riscos e chan-
ces no futuro... do PT. 
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Conseguirá esse partido conservar sua base popular 
– sindicatos, movimentos populares, as organizações de 
solidariedade e luta que para ele convergiram? O deputa-
do Delfi m Neto afi rmou, recentemente, que o PT iria ter 
a oportunidade de constituir, de fato, um partido social-
democrata, reformador do capitalismo, porque tinha algo 
fundamental para isso: a militância e a fé das massas traba-
lhadoras. Delfi m foi ministro de uma ditadura e aprendeu, 
certamente, a fórmula napoleônica, segundo a qual pode-
mos fazer muita coisa com baionetas, menos fi car sentado 
sobre elas. Aplicou a frase às canetas tucanas...

O PT surgiu, em grande medida, como catalisador e 
canalizador de uma grande e diversifi cada rede de movi-
mentos sociais, de gente que se organizava para mudar algu-
ma coisa, na sua vida, no seu bairro, no seu trabalho, na sua 
escola, no seu sindicato. Em algum momento, na história 
do partido, algumas de suas lideranças intelectuais disseram 
mesmo que se tratava de criar uma espécie de “caixa de res-
sonância” dos movimentos sociais para intervir no espaço 
institucional, legal, político.

Esta origem e esta natureza devem fi car presentes na 
nossa análise para refl etir sobre um contra-fato relevante: 
que efeito terá o enfraquecimento do PT – como catalisa-
dor e canalizador desses movimentos? Algum tempo atrás, 
um líder do MST disse que o governo brasileiro devia dar 
graças a Deus pelo fato de existir esse movimento, porque 
senão aos desgraçados do campo (e da cidade) não restaria 
senão o crime ou estratégias sociais e políticas suicidas. A 
especulação não é gratuita, sobretudo neste momento de 
crise e redefi nição.

Conseguirá essa base impedir que os políticos e inte-
lectuais do PT repitam – e, nesse caso, de forma trágica – o 
caminho dos tecnocratas do PSDB? 

A estratégia de Lula, na campanha de 2002, foi a de ace-
nar para uma grande aliança desenvolvimentista, de recons-
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trução do país e dos sonhos de progresso mais eqüitativo. 
Para os militantes não parecia apenas um apelo publicitá-
rio. Parecia resumir um compromisso, uma crença e uma 
aposta. Para os que se benefi ciaram com o modelo socio-
econômico em vigor, Lula apontou para o fato de que ele 
é mais instável do que parecia – que não haveria paz para 
a riqueza, num mundo em que há tanta pobreza. Para os 
excluídos e prejudicados, apontou para uma esperança de 
um mundo menos ingrato. Parece pouco, nada de paraíso 
revolucionário, mas que, na escala do sofrimento da popu-
lação brasileira, e da mesquinhez atávica das elites, talvez 
tenha parecido a própria encarnação do Éden.

Se conseguisse tocar adiante essa difícil composição de 
expectativas e melhorar a vida e a esperança de milhões de 
desgraçados que nele depositaram confi ança, teria mudado 
não apenas a história do Brasil, mas, em grande medida, a 
esperança de um continente que nos olha com atenção. O 
balanço, três anos depois, não permite avaliação muito posi-
tiva. É verdade que, depois de 10 anos em que se destruíram 
dez milhões de empregos, tivemos três anos em que se cria-
ram três milhões de empregos. É verdade que a economia 
cresceu sem estourar a infra-estrutura e esbarrar no apagão. É 
verdade que, no plano externo, o país ensaiou uma indepen-
dência e um protagonismo que não tivera no antigo gover-
no (fato que parece, aliás, enciumar o presidente anterior). 
Porém, tudo isso está longe, muito longe, das expectativas 
geradas pela vitória de Lula. E creio que se pode dizer, ainda, 
que está muito aquém daquilo que era possível fazer, mesmo 
nas duras condições herdadas pelo novo governo.

E as condições eram, de fato, bastante limitadoras. 
Todos os que olham em perspectiva os dois mandatos de 
FHC, percebem o quanto se substituiu a infl ação, fi nancia-
dora do gasto público, pela política de altos juros, fi nan-
ciadora do gasto público e da rolagem de sua dívida. O 
quanto se vendeu de patrimônio público... para abater uma 
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dívida que não parou de se multiplicar. Percebem que essa 
“âncora” de um real estabilizado foi ainda socorrida por um 
aumento claro da arrecadação de impostos, taxas e “contri-
buições” que, como se sabe, são pagos, em proporção cada 
vez maior, justamente por aqueles que ganham menos, por 
“aqueles que tropeçam no caminho”. Percebem que tudo 
isso nos fez saltar em uma crise social de muitas dimensões. 
Em 1994, havia cerca de 800 mil desempregados na Região 
da Grande São Paulo, há hoje quase dois milhões. Havia 50 
mil presos no Estado de São Paulo, há hoje mais de cem mil. 
Brasil e Colômbia são, hoje, os dos únicos países da América 
Latina que têm organizações criminosas de massa. O crime 
organizado penetra praticamente todas as esferas sociais, 
todas as classes e grupos, diferentes instâncias do poder, 
diferentes pedaços da nossa alma e da nossa cultura. Ele é a 
alegoria perversa – utopia negativa – da sociedade compe-
titiva, do mercado moderno que nos apresentaram como 
horizonte. Esse foi o trilho em que engataram o trem.

Aqueles que tropeçam pelo caminho resolveram chutar 
a pedra. Pode ser pouco, pode ser louco. Mas... será menos 
insana a alternativa receitada pelos yupies que a mídia cha-
ma de “sensatos”? 

Ascensão e metamorfose do PT
O PT chegou ao governo federal em uma conjuntura de 
recuo ou estagnação dos movimentos de massa e de enfra-
quecimento dos movimentos de esquerda no mundo, com 
uma ou outra tímida tentativa de retomada. Este fator é fun-
damental na nossa análise e não deve ser esquecido nem 
subestimado. Essa situação já durava alguns anos. A vitó-
ria eleitoral – de uma moderadíssima coligação, liderada 
pelo PT – dependeu muito da crise no grupo que estava 
no poder, da aliança PSDB-PFL, principalmente. Dependeu 
dos efeitos desastrosos que a política econômica de FHC 
foi provocando, no emprego, na estagnação econômica, 
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no endividamento crescente, na deterioração dos serviços 
públicos, desde a saúde até a energia elétrica. Não custa 
lembrar e repetir, para que nunca o esqueçamos: o país 
esteve à beira da escuridão. Esteve e está, em muitos pon-
tos do país, à beira do caos social. Esteve e está, em muitos 
outros, à beira da desagregação do poder público, vencido 
pela desmoralização ou por grupos criminosos organizados, 
de colarinho branco ou não. 

É verdade que a vitória do PT não veio do nada. O par-
tido já vinha crescendo a cada nova eleição. Elegia cada vez 
mais deputados e vereadores, vários prefeitos, alguns gover-
nadores. Mas, no quadro de estancamento dos movimentos 
sociais, o PT crescia de um jeito muito especial, um jeito 
que se refl etiu na própria cara do partido, na composição 
de suas correntes e projetos. Aquele PT que ganhou prefei-
turas e governos foi, principalmente, a ala mais moderada 
do partido – e ganhou conquistando importantes apoios 
das classes médias e mesmo do empresariado nacional. 

O PT entrou nessa metamorfose pouco a pouco, mas de 
modo fi rme. Ampliou sua base social para as classes médias e 
segmentos empresariais. Nisso, não haveria necessariamente 
um mal, para um partido social-democrata. Muito pelo con-
trário. A esquerda reformista fez isso em países da Europa, 
mas graças a movimentos sociais (operários, populares) for-
tes que magnetizavam politicamente esses setores pequeno-
burgueses e mesmo burgueses (pelo menos os empurravam 
para atitudes mais civilizadas). O problema é o modo como 
isto se deu aqui. Os programas e comportamentos do parti-
do foram muito mudados para conseguir essa expansão. E 
a contrapartida foi óbvia: o partido se fortalecia nesses cam-
pos, mas essa força, bem como os recursos amealhados, não 
passavam para o partido, indistintamente. Passavam para 
aqueles que protagonizavam esta política, que, promovidos 
por estes recursos, pouco a pouco foram se organizando em 
casta dirigente aparentemente inexpugnável.
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 Quais as campanhas que eram privilegiadas, nos fi nan-
ciamentos, pelo caixa do partido? As do campo majoritário, 
ou de uma parte dele, por suposto. Isto se verifi cava na “cai-
xa ofi cial”, aquela que os diretórios conheciam. Pela caixa 
não-ofi cial, a caixa dos “recursos não contabilizados” pode-
mos imaginar com alguma certeza o que deveria ocorrer. O 
círculo se fecha. 

Mesmo na representação parlamentar, esse perfi l do PT 
foi-se defi nindo cada vez mais. A chamada “esquerda do PT” 
elege pouca gente – geralmente, os seus deputados e vere-
adores só são eleitos porque a legenda tem muito voto e os 
arrasta para a lista. Alguns deles passam de suplentes a titula-
res porque os eleitos vão para cargos executivos, viram secre-
tários, ministros, assessores. Nenhuma análise séria pode 
esquecer este fator: atualmente, a esquerda tem pouco voto 
e pouca penetração no coração das massas, na vida cotidiana 
das massas. Perde para os fi siológicos de direita, os conserva-
dores de todas as cores e, no interior do próprio PT, perde 
para os setores mais moderados, mais acomodados, mais car-
reiristas. Houve e há honrosas exceções a essa regra, claro, 
mas são bem poucas. Para piorar esse quadro, como indi-
camos, os setores mais burocratizados e conservadores do 
PT, no chamado campo majoritário, constituíram toda uma 
trama de fi nanciamento paralelo que, de fato, constituía um 
golpe dentro do próprio partido, já que, desconhecida dos 
seus órgãos de deliberação coletiva, funcionava como instru-
mento de discriminação e privilégio internos.

A “blindagem” de Lula
Os analistas da frente oposicionista surpreenderam-se com 
os resultados das pesquisas que encomendavam e, ao que 
tudo indica, orientavam sua estratégia. Apesar da avalanche 
de denúncias e do espetáculo televisivo diário, os índices de 
popularidade do presidente continuavam elevados. Alguns 
falaram em “blindagem” – ainda que fosse difícil identifi cá-
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la, já que a mídia e os líderes dos dois grandes partidos de 
oposição eram cada vez mais implacáveis. Nenhuma blin-
dagem partidária conseguiria resistir a tais impactos se não 
existissem outros fatores favoráveis ao presidente.

Bem, talvez haja uma pista para entender os mistérios 
de tal “blindagem” e perceber, também, os seus evidentes 
limites e riscos.

Quando se tem, como tivemos, dez anos de queda do 
nível de emprego e estagnação de renda, algumas melho-
ras, pequenas e pontuais para nós, podem ser vividas como 
signifi cativas para as massas de excluídos deste país, um 
país que exibe os mais altos graus de desigualdade social 
do mundo. Essas melhoras seguramente afetam o humor 
e o modo como esses cidadãos recebem os sinais do mun-
do, inclusive os sinais televisados. Uma vez, um fi ccionista, 
já não me recordo qual, brincou com uma expressão que 
deveria colocar em alerta os estudiosos da mídia: existe a 
notícia que se quer difundir, o consenso que se quer manu-
faturar, é certo. Esse é, digamos, o lado da oferta, naquilo 
que se poderia chamar de economia do consenso. Mas, há 
também a notícia desejada, aquela que se quer ouvir, ler, 
acreditar, porque para isso nos atrai o modo como vivemos. 
O jovem Marx dizia em algum momento de seus famosos 
Manuscritos, que a condição para abandonar as ilusões é 
abandonar uma condição que necessita de ilusões. Quando 
as ilusões são reforçadas por sinais cotidianos de mudança, 
ainda que minúsculos, temos um quadro novo e mais sólido. 
E essas mudanças existiram nos últimos três anos – peque-
nas, na escala de valores dos militantes mais exigentes ou na 
escala de riqueza dos analistas, que em geral têm uma vida 
em que algo como uma cesta básica ou cem reais represen-
tam quase nada. Mas, para muita gente, coisas como essas 
signifi cam nada menos do que a diferença entre a vida e a 
morte. E é no terreno desses signifi cados e representações 
que em grande parte ocorre o julgamento político.
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E em que mundo vivemos, depois dos desastres da década 
passada? Afi nal, em dois anos e meio do novo governo, haviam 
sido criados quase três milhões de novos empregos, muitos 
deles com carteira assinada. Alem disso, como indica um arti-
go do Paulo Singer, na revista Teoria e Debate, há que registrar 
os impactos das pequenas políticas que constituem o que ele 
chama de “lado oculto do governo”. Talvez se possa argumen-
tar que, afi nal, Singer está na equipe de governo e, apesar de 
muito crítico da política macroeconômica, certamente teria 
alguma inclinação a defender o Planalto. Mas, ainda assim, é 
forçoso reconhecer que as “pequenas políticas” de inclusão 
não têm efeito desprezível. Em um assomo de insensibilidade 
política, que apenas o isolamento brasiliense pode explicar, 
uma crítica do governo chamou isso de “mensalinho”. 

Acho que cada um de nos já viu, leu ou pensou sobre o 
que signifi ca, para um “peão”, ter sua favela “urbanizada”, 
com nome de rua e código postal, permitindo a entrega de 
correios, encomendas e os móveis do crediário. Isso tudo 
é indispensável também para que ele possa candidatar-se a 
um emprego sem ter que dar o endereço de um parente 
“legalizado”. O que signifi ca ter conta bancária e um talão 
de cheques, ter direito a uma forma de crédito diferente 
daquele do agiota, e com juros menores do que o crédito 
pessoal dos bancos convencionais? Tudo isso, resultado de 
pequenas políticas, tem enormes implicações – e ignorá-las 
é candidatar-se à surpresa. As implicações são materiais. Por 
que tivemos, nos dois últimos anos, aumento de consumo 
da chamada linha branca de eletrodomésticos, de material 
de construção, de móveis? 

E as implicações são também simbólicas: o fato de que, 
através de tais políticas, se tem a chance de “virar gente”. 
Políticas locais ou federais que fazem isso impactam sobre 
os peões, os pobres, os “excluídos”. É pouco ou muito – a 
depender da condição em que estamos. Não nos deixemos 
surpreender por isso.
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Mas, essas políticas, uma razoável “blindagem”, também 
têm limites, muitos; a começar por uma trava que está den-
tro do próprio governo. O que nos faz lembrar uma anedo-
ta antiga, sobre o governo de Menen, na Argentina. Dizia-se 
que ele adotava uma política econômica que criava desem-
pregados e desgraçados e, em seguida, criava uma política 
social para cuidar desses excluídos e atropelados. Ocorre, 
porém, que a política econômica que entrava o desenvolvi-
mento é a mesma que, logo adiante, reduz a arrecadação do 
Estado. Com o que, então, se vai sustentar a política social 
compensatória? Além disso, essa política econômica con-
servadora aumenta, em geral, as distâncias sociais, a desi-
gualdade de renda e propriedade. Enfraquece os já fracos. 
Fortalece os já fortes. Fortalece também as “idéias” mais for-
tes, a ideologia dominante no que tem de mais duro, isto é, 
as idéias mais reacionárias, contrárias à adoção de políticas 
sociais reformistas. E estas, logo, logo, começam a ser ataca-
das francamente.

Ora, quem viu a disputa pela Presidência da República, 
em 2002, podia notar isso com muita clareza: o programa de 
governo, a coligação e a campanha foram bastante mode-
rados, para dizer o mínimo. Qualquer observador atento e 
honesto teria visto que este iria ser um governo difícil, sub-
metido a muitas disputas internas, a avanços e recuos, espe-
ranças e medos. Quem, no calor da hora, anunciou revolu-
ção ou refundação delirou ou vendeu ilusões. Praticamente 
todas as frentes de ação do governo são campo de uma dis-
puta dura, entre o recuo e o conservadorismo, por um lado, 
e o avanço, o progresso social e o interesse das massas, por 
outro. É assim na questão agrária ou na questão ambiental. 
É assim, na reforma tributária e na trabalhista, na política 
industrial, nas políticas de fi nanciamento do BNDES. É assim 
na política externa, à qual nem sempre damos a importân-
cia devida, mas é decisiva para dizer se teremos esperança 
de um caminho melhor para o país e para o povo trabalha-
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dor – ou se continuaremos a política medrosa, conformista e 
subalterna que o Brasil tem tido há muito tempo. 

Mas essa disputa é cada vez mais estreita e cada vez 
mais estreitada pelas opções de política do chamado “cam-
po majoritário” do partido, opções que aparentemente 
ampliam as margens de manobra do governo mas, na verda-
de, o conduzem a compromissos cada vez mais limitadores 
do futuro. E se deve notar aqui um incômodo paradoxo: 
os desatinos denunciados pela oposição e pela imprensa 
foram protagonizados pelas facções do PT que eram outro-
ra as mais cortejadas pela mídia, como o lado “sensato” do 
partido, o menos “xiita”.

Aonde vamos parar?
A crise política, detonada pelas denúncias de corrupção e 
fi nanciamento ilegal, promete desdobramentos. Não é pos-
sível prever a sua extensão, porque, afi nal, a política não é 
física aplicada e os indivíduos e grupos não são pedras, sub-
metidas à lei da queda livre dos corpos e à gravitação uni-
versal. São objetos da análise, mas são, também, atores que 
agem, reagem, calculam e... contornam aquilo que prevêem 
como indesejável. Mas, desde já, creio, pode-se dizer que há 
pelo menos três desdobramentos previsíveis:

1. A disputa eleitoral – coisa que, com toda evidência, já está 
embutida no atual episódio. A oposição não seria oposição 
se não transformasse o caso em ocasião para dizer aos eleito-
res que não devem sufragar o governo nas próximas eleições, 
porque teria demonstrado inépcia ou desonestidade no trato 
da coisa pública.

2. O aperfeiçoamento das instituições, reformas políticas que previnam 
contra a ocorrência, no futuro, dessas irregularidades. Esta conse-
qüência não parece tão forte, porque uma cruzada necessita de cruza-
dos, uma guerra necessita de quem queira combater pela causa. Não 
creio que estejamos diante disso.
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3. Uma conseqüência que podemos esperar com razoável certeza 
é uma mudança forte no interior dos partidos políticos. Todos 
eles – todos – foram atingidos pelas denúncias em andamento, 
uns mais, outros menos, uns mais diretamente, outros, ape-
nas indiretamente, porque já estão fora do governo. Mas, em 
todos eles, direções vão mudar, comportamentos serão revis-
tos, estratégias de sobrevivência serão redimensionadas. No 
PT, por vários motivos, este impacto tende a ser bem mais forte 
e profundo. E disso depende, em boa medida o futuro do par-
tido – ou, até, disso depende dizer se ele terá um futuro. 

Um outro desdobramento pode ser antecipado. Na 
verdade, trata-se de uma incógnita preocupante, à qual já 
nos referimos antes. Espalhados pelo Brasil, há centenas de 
focos de militância rebelde ou reformista, os mesmos que 
estiveram na origem do PT e foram por ele “representados” 
no espaço da política e da esperança. Repito o mote: que 
efeito terá o enfraquecimento ou mesmo desaparecimento 
do PT – como catalisador e canalizador desses movimentos? 
Repetimos aquela advertência de todos os líderes do MST: 
de que o governo brasileiro devia dar graças a Deus pelo 
fato de existir esse movimento, senão aos desgraçados do 
campo (e da cidade) restaria apenas o crime ou estratégias 
sociais e políticas suicidas. Se nos parece exagerado o tom 
dramático, conservemos, contudo, o aviso que, afi nal, não 
é descabido.

Reginaldo Moraes 
é professor do Departamento de Ciência Política da 
Unicamp
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PARA ALÉM DA GANGRENA
Ruy Fausto

Que o leitor me desculpe, mas começarei citando a mim 
mesmo. Acho que é importante que cada um de nós faça 
um balanço daquilo com que contava e daquilo com que 
não contava. Principalmente para aqueles que, como eu, 
votaram até aqui no PT.

1 
Quando ocorreu o caso Waldomiro Diniz, assessor de 

José Dirceu, publiquei na Folha de S. Paulo um artigo que se 
chamava “A Gangrena” (a Redação modifi cou o título que 
passou a ser “O PT, Dirceu e o risco de gangrena”, Folha de S. 
Paulo, 28 de março de 2004). Nele – cito o original enviado, 
o texto que saiu é uma versão reduzida, mas fi el – eu dizia 
entre outras coisas: “Trata-se simplesmente da desatenção 
de um ministro, que se enganou ao escolher um assessor? 
(...) Infelizmente as circunstâncias nos fazem pensar que a 
gravidade é maior. (...) esse não é o primeiro caso suspeito 
que envolve gente do PT, houve pelo menos mais uma his-
tória grave, os fatos obscuros de Santo André, que culmina-
ram (...) com o assassinato do prefeito Celso Daniel (...)”. 
E continuava: “Nessas condições, ou o PT procede a uma 
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verdadeira análise de consciência, e mais do que isto, a uma 
limpeza geral das suas práticas, ou a gangrena, é preciso 
dizer, será inevitável. (...) O PT chega ao limite do que pode 
ou antes do que não pode [fazer] um partido de esquerda. 
Dirceu tem de ser substituído (...) se Lula tiver a coragem 
de demitir Dirceu, ele ganhará o apoio de tudo o que existe 
de melhor na sociedade civil e na política brasileiras (...) 
(...) Se o governo Lula persistir nesse caminho, ele perde 
sua alma, e mais cedo ou mais tarde, os melhores partirão”. 
O texto terminava dizendo: “(...) acho que só um movi-
mento nacional de resistência por parte dos eleitores de 
Lula (...) poderia salvar o governo e o PT. Por que não um 
abaixo-assinado nacional pedindo (...) a demissão de Dir-
ceu?”. Cito mais um texto, que precede de quase dois anos 
ao anterior. Trata-se de uma entrevista à Mais!, de junho 
de 2002, com o país em plena campanha para as eleições 
presidenciais  (cito de novo a versão maior): “Lula justifi ca 
alianças com o PL e até com Quércia. (...) Na realidade o 
problema das alianças é por um lado ético e por outro lado 
político. Alianças são válidas e possíveis, mas um partido de 
esquerda democrática que se preze não faz alianças: 1) com 
gente claramente à direita (...); 2) com gente notoriamente 
corrupta. A primeira exigência é política, a segunda é ética, 
mas uma ética que se exige da política, que deve estar inclu-
ída na política de um partido de esquerda democrática. (...) 
Se não for corrigido, o caminho que o PT está seguindo, 
conduzirá à morte desse partido. Votarei em Lula, porque 
acho que os erros ainda são reversíveis (...) Mas o destino 
da esquerda brasileira não se identifi ca com o destino do 
PT, e ainda menos com o destino de Lula”. E se o PT insistir 
nesse caminho?, perguntava o repórter. “Votaria em branco 
(...) até que se formasse un novo partido, reunindo as for-
ças socialistas e democráticas não contaminadas pelo opor-
tunismo e pela corrupção. Essa não seria a primeira vez que 
um partido de esquerda teria apodrecido.” 
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Com isso, não pretendo dizer que (só) acertei nas previ-
sões. Nos 25 anos do PT, publiquei um artigo no site come-
morativo que, apesar de todas as críticas e previsões, era, sem 
dúvida, excessivamente otimista. Na realidade, até os casos 
Celso Daniel e, depois, Waldomiro Diniz, preocupavam-me 
(preocupavam-nos?) essencialmente a corrupção vinda de 
fora, através das alianças. Dentro do PT, supúnhamos, pode-
ria ocorrer algum caso de corrupção, mas isto em pequena 
escala, em todo caso em escala bem menor do que nos outros 
partidos. E se quando os dois problemas apareceram, enxer-
guei a gangrena como alguns outros observadores o fi zeram,  
não supus entretanto que ela tivesse essa extensão. O porque 
da relativa cegueira de muitos de nós (aliás a cegueira foi 
mais ou menos geral) deve aparecer no que se segue.

 
2
Hoje, onde estamos? A primeira coisa a discutir é por 

que aconteceu o que aconteceu. Seria preciso fazer um 
balanço da história do PT (incluindo o governo petista) e, 
dentro dela, um balanço da história do que se pode chamar 
– denominação clássica – de degenerescência do partido. Na 
história do PT, em geral, acho que há duas coisas a assinalar 
como ponto de partida. Em primeiro lugar, a diversidade 
interna do partido, e a outra a virada política que se opera já 
antes das eleições. O PT se desenvolve como uma frente de 
tendências de esquerda, frente que é estranha ao movimen-
to comunista e também à social-democracia. Os elementos 
de que se origina essa frente – mas eles vão se redestribuir 
em diferentes tendências dentro do partido – são:  certa 
intelectualidade de esquerda relativamente independente, 
setores de esquerda da igreja, ex-militantes (ou militantes) 
de extrema-esquerda, e gente ligada ao movimento sindi-
cal. Essa diversidade, ou antes a diversidade das tendências 
que se constituirão a partir desse material – cristalizam-se 
sobretudo uma extrema-esquerda revolucionária, e uma 
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tendência não revolucionária mas com linguajar também 
radical – poderia representar uma vantagem (assim como 
a independência em relação aos PPCC e também à social-
democracia). Lendo os documentos antigos publicados no 
vigésimo quinto aniversário do partido, fi ca-se impressiona-
do com a quantidade de argumentos críticos que lá apa-
recem, apesar de que, evidentemente, nem tudo é muito 
claro. Porém essa diversidade oferecia perigos. Quando o 
PT passa a ser governo, o problema se coloca de maneira 
aguda. Mas antes disso, seria necessário assinalar que com a 
Carta ao Povo Brasileiro, deu-se uma virada radical na pers-
pectiva política do partido. A Carta ao Povo Brasileiro pode-
ria ser entendida como um programa provisório, e nesse 
sentido poderia ter sido aceito pelo menos por algumas 
das tendências (devo dizer que como recusa da perspectiva 
revolucionária – perspectiva comum, na linguagem, a todas 
as tendências – e como programa econômico de transição, 
ela era certamente positiva). Mas pouco a pouco se desco-
bre que a virada se instala como programa defi nitivo. E aí 
se instaura uma ruptura não só com o pior, mas também 
com o melhor do que se dizia antes, e com as posições do 
conjunto do partido. Entretanto, as diferentes tendências 
continuaram existindo, ocupando algum lugar no governo, 
e conseguindo mesmo concretizar, pontualmente, alguma 
coisa da sua perspectiva ou programa; embora parte da 
extrema-esquerda acabe sendo expulsa, num procedimento 
bastante brutal. Assim, teve-se um governo com uma polí-
tica econômica ortodoxa, que se foi revelando defi nitiva, 
mas política que coexistia com iniciativas de outro tipo ao 
encontro da perspectiva de outras alas, inclusive as de uma 
esquerda ainda bastante radical. Com um pouco de malda-
de, poder-se-ia dizer que em vez da síntese do melhor das 
diferentes tendências, teve-se uma somatória do pior: orto-
doxia econômica (isso foi a novidade), laxismo (leniência) 
em relação a certas mobilizações abusivas de pseudo-movi-
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mentos de massa, desenvolvimentismo mas autoritário por 
parte da direção de certo banco estatal, e por cima de tudo, 
burocratismo e corrupção. Mas houve políticas positivas 
implementadas, principalmente nos setores da educação e 
da energia, em matéria de bolsas etc., mas políticas muito 
prejudicadas pelo engano que foi o conjunto. 

3
Mas vamos por partes. O problema principal é analisar 

as relações entre a história propriamente política do parti-
do, incluindo a grande virada, e a questão da corrupção, ou 
do burocratismo e da corrupção, se o leitor preferir. Esque-
maticamente, o problema é o das relações entre posições 
políticas, na sua diversidade, e corrupção. Há muita con-
fusão a esse respeito. Ora se reduz o problema da corrup-
ção a uma questão política, em sentido estrito, o que é um 
erro; ora se vê apenas o problema ético, perdendo de vista 
o lado político. Eu partiria da idéia de que se a corrupção 
não pode ser pensada isoladamente, ela não é entretanto 
simples derivado, e deve ser estudada em si mesma. Come-
ço assim me perguntando pela sua gênese. Há uma gênese 
interna do fenômeno da degenerescência petista (burocra-
tização e corrupção), mas há também elementos externos. 
Creio que, internamente (em duplo sentido, privilegiando 
o que aconteceu dentro do PT, e analisando “compreensi-
vamente”, isto é “em interioridade”, o processo) a gênese 
é dupla. A corrupção, no PT – quero dizer o seu “sentido” 
e a sua autojustifi cação – veio tanto pela esquerda como 
pela direita. Com isso não estou dizendo que toda a direita 
petista se corrompeu, e menos ainda acusando de corrup-
ção toda a esquerda do PT. A degringolada ética se situa, de 
certo modo, num outro plano. Há direitistas éticos e não- 
éticos. Há esquerdistas éticos e não-éticos. Ou, mais exata-
mente, há corruptos com uma fi gura esquerdizante, e há 
os que têm, antes, uma tendência “direitista”. O que quero 
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dizer é que havia um caminho “pela direita” e um caminho 
“pela esquerda” em direção à corrupção. Ao tratar desses 
dois caminhos, será preciso considerar por um lado uma 
certa extrema-esquerda, já que o “caminho pela esquerda” 
começa ali; e no outro pólo, referir-se não só ao “direitismo 
corrupto petista”, mas – embora limitadamente, para não 
sair muito, por ora, da análise interna – também à direita 
em geral, de cujo espírito aquele se impregnou. Embora 
de modo diferente, o “transcendental” (isto é, a ordem do 
dever-ser ético) é estranho à extrema-esquerda como a boa 
parte da direita. O caminho da corrupção pela esquerda 
– são principalmente ex-guerrilheiros que a representam, 
mas nem todos os ex-guerrilheiros seguiram esse caminho 
– é bem conhecido, e ele deve ter aparecido muito cedo no 
PT, bem antes da Carta ao Povo Brasileiro. A esquerda revo-
lucionária tem um objetivo, a revolução. Ela poderá criticar 
a corrupção da política capitalista, mas para ela, a corrup-
ção é epifenômeno. A corrupção é adjetiva; substantivo é o 
capitalismo. E se a extrema-esquerda considera que a cor-
rupção da direita é produto da lama geral do capitalismo, 
quando a corrupção está a serviço da esquerda, sua atitude 
é ambígua. Ela admite, na prática pelo menos, que a corrup-
ção pode servir. O governo bolchevique comprava pasquins 
na imprensa ocidental para defender o poder soviético. As 
relações do governo castrista com as máfi as internacionais 
da droga são ambíguas – voltarei ao assunto mais adiante –, 
para não falar da guerrilha colombiana. Os PPCC não hesi-
taram em fazer alianças com os populistas mais corruptos. 
Esses exemplos mostram que a extrema esquerda, em todas 
as suas versões, nunca teve grande respeito por exigências 
de ordem moral. Mas ao mesmo tempo, é um fato que os 
revolucionários bem intencionados (ou mais ou menos bem 
intencionados, deixo claro que “objetivamente” não consi-
dero o leninismo “bem intencionado”) sempre hesitaram no 
uso desses meios. No caso do PT, não é a extrema-esquerda 
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mais coerente (ou relativamente coerente) que vai seguir o 
caminho da corrupção, mas uma ex-extrema-esquerda mar-
cada pelo stalinismo, e que de algum modo continuou fi el 
a ele. Evidentemente, a corrupção ocupou o lugar que era 
o da violência. Hoje mesmo, em plena crise, escuta-se fre-
qüentemente a seguinte conversa: se pelo menos eles tives-
sem roubado para fazer tais ou quais mudanças radicais ! O 
que mostra como, para muita gente, a democracia é simples 
meio a serviço de certos fi ns, estes sim essenciais. Que o uso 
da corrupção como meio para as mudanças oblitere neces-
sariamente esse fi m, disto certo tipo de extrema-esquerda 
não têm consciência. O que poderia também ser explicado 
discutindo a natureza dos fi ns. Se esses fi ns forem a socie-
dade comunista, em princípio – na realidade, mesmo nesse 
caso só em princípio – tudo seria possível. De alguma for-
ma, todos os meios são válidos para uma política de “tábula 
rasa”. Mas se os objetivos hoje não são esses – e um míni-
mo de refl exão sobre o destino das revoluções no século 
XX deveria pôr de lado defi nitivamente o projeto utópico 
comunista – a questão dos meios se coloca de outro modo. 
Não há projeto socialista que possa ser efetivado através da 
corrupção, porque a liquidação – ou a redução radical – da 
corrupção é parte essencial dele.

A corrupção “pela direita”, cujo suporte vem sobretudo 
de militantes ou ex-militantes sindicais, já se manifesta tam-
bém desde antes da virada política. Mas no momento em 
que se dá a virada, abrem-se-lhe novas possibilidades. Certos 
militantes pensavam mais ou menos assim: abandonamos 
as ilusões quase-revolucionárias, agora somos políticos rea-
listas como todos os outros. Dizia-se em 2002 que quem se 
mostrasse reticente em relação a uma eventual aliança com 
Quércia revelaria não ter abandonado ainda todo sectaris-
mo e todo fanatismo revolucionário! Em suma, se os neo-
stalinistas eram anti-éticos já nas suas origens e por razões 
“revolucionárias”, os que abandonaram propriamente todo 
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projeto e linguajar revolucionário ou quase-revolucionário 
foram descobrindo – talvez já o conhecessem, também atra-
vés de uma prática sindical duvidosa – um mundo em que 
a ética servia como verniz ideológico para uma prática em 
essência muito pouco ética. E aderiram a ele. 

Mas o “rio de lama” que nasceu da confl uência daquelas 
duas correntes formadoras (neo-stalinistas e simplesmente 
“realistas”), penetrou num pântano já existente e se alimen-
tou dele. Todos sabem que a corrupção não começa com 
o PT, embora isso não possa ser de forma nenhuma uma 
razão para justifi car o partido, ou mesmo atenuar a sua cul-
pa. A situação é complicada. Porque por um lado, é absurdo 
tentar inocentar o PT, ou antes os corruptos dentro do PT, 
a partir do argumento de que a corrupção já existia antes 
deles. Por outro lado, essa pré-existência é um elemento 
essencial para entender e julgar o conjunto do processo. O 
fato de que o PT se apresentava com um programa “ético” 
agrava certamente o seu caso, mas ao mesmo tempo não é 
uma razão que permita absolver outros partidos. Dar uma 
pena maior ao ex-bom menino – e é preciso discutir aliás até 
onde e em que sentido ele foi mesmo um “bom menino” – 
do que aos meninos que nunca foram bons, sob pretexto de 
que, precisamente, os últimos nunca foram bons..., tem algo 
de injusto. Mas num certo plano, a precisar, o argumento 
tem alguma verdade. Por exemplo, é claro que o argumento 
vale, se se provar que o “ex-bom menino” foi mesmo mais 
longe do que tudo aquilo que fi zeram os outros.

Porém, mais precisamente, como o PT chegou até onde 
chegou? O processo que conduziu à situação atual vai pou-
co a pouco aparecendo nas margens dos jornais, no meio 
de uma enxurrada de fatos meio repetitivos e de ordenação 
complexa. O PT não tinha dinheiro para as campanhas, e 
não havia, ou quase não havia empresários, que se dispuses-
sem a ajudá-lo. Ressalve-se que havia e há alguns empresá-
rios que contribuem para o PT, por razões de ideologia pes-
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soal. O partido tenta, aliás sem sucesso, legalizar a possibili-
dade de auxílios sindicais. Até que, em certo momento – de 
quem partiu a iniciativa? – empresários (não simpatizantes 
do partido) se dispõem a “ajudar” o PT. Por que razão, não 
é difi cil imaginar. Empresários não gostam de meter todas 
as fi chas na mesma cartela, e, devia haver indícios (o pró-
prio irrealismo dos projetos) de que o discurso revolucio-
nário do PT não teria um grande futuro. Por uma razão ou 
por outra, certos empresários se dispuseram, assim, a ajudar 
o PT. Isso foi o que ocorreu pelo lado da oferta. Pelo lado 
da procura, já vimos: o PT crescia e precisava de dinheiro 
para as campanhas. Na realidade, a coisa é mais complicada 
ou, sob outros aspectos, se simplifi ca, porque o partido che-
ga um dia ao poder (primeiro, ao poder municipal, depois 
a poderes estaduais e à presidência). E nesse momento, os 
empresários que contribuem não recebem apenas vagas 
promessas de apoios futuros, mas contratos municipais de 
valor variável. É nesse contexto que se deve entender o fun-
cionamento das duas “correntes de motivação” que indiquei 
anteriormente. A turma que vai abandonando os projetos 
quase-revolucionários saúda o realismo do “toma lá dá cá” 
que mostra um partido como os outros, partido que vai cres-
cendo e que deve oferecer também certas vantagens indivi-
duais. (A corrupção em favor do bolso próprio, existente 
sem dúvida sabe-se lá desde quando dentro do PT, deve ter 
sido, apesar de tudo, um componente segundo, pelo menos 
se comparado com o papel que teve na história de Collor.) 
Quanto aos revolucionários-sem-revolução (os neo-stalinis-
tas), o quadro lhes era também muito alentador. Já que a 
violência revolucionária sofrera grandes derrotas no país (o 
que pouco a pouco dava origem à idéia de que no Brasil 
– mas não fora – ela não representaria o melhor caminho), 
era justo que se pusesse em seu lugar algo tão “radical” 
mas menos arriscado, e mais condizente com os “costumes 
gerais” da política brasileira e da política em geral. Essas 
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duas tendências, embora tenham se “espalhado” muito den-
tro do PT (no sentido patológico do “espalhar”) representa-
ram de certo modo só uma “camada” dentro dele. Paralela-
mente, havia uma camada sã ou relativamente sã – a maioria 
dos intelectuais estava aí, com o que não quero dizer que 
não tenha havido intelectuais comprometidos com o pior 
– camada que, um pouco, a exemplo do que ocorria com 
a parte “infectada”, ocupava todo um leque de posições: a 
esquerda, o centro e provavelmente também a direita do 
partido. Das duas tendências do “rio de lama”, a neo-stali-
nista é bem representada por Dirceu, se é que ele não é o 
seu único representante (teríamos então uma “classe de um 
só elemento” ...). Um Delúbio e vários outros chefes caídos 
da cúpula petista, representam bem a outra tendência.

4
Um passado de quem arriscou a vida lutando contra 

a ditadura enriquece sem dúvida um currículo, mas não 
é salvo-conduto ético nem político para ninguém. Porém, 
até onde sei, nem mesmo esse título Dirceu pode ostentar 
legitimamente. Era um líder estudantil que veio a ser preso. 
Foi libertado pela iniciativa de outros, e foi deportado para 
Cuba. Por que ninguém conta a história dos brasileiros em 
Cuba? Segundo me foi contado por um deles, muito cedo 
alguns exilados se deram conta de que o poder castrista 
era um intolerável regime policial. Mas evidentemente não 
apregoavam isso em público; só comentavam entre eles. E o 
detalhe que nos interessa: quando falavam sobre o assunto, 
o volume da voz se reduzia, se por acaso Dirceu se aproxi-
masse... Desconfi avam de que ele fosse ligado diretamente 
a tal ou qual serviço do governo castrista. (Reproduzo uma 
conversa: não posso garantir que o relato dessa manifestação 
de desconforto seja verdadeiro, mas não me parece implausí-
vel.) E aqui seria importante se deter um momento a propó-
sito do que representa o regime castrista como escola políti-
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ca. Afi nal vários elementos de cúpula do governo Lula e do 
PT são, ainda hoje, grandes admiradores do ditador cubano, 
e alguns deles mantêm contato direto e freqüente com ele. 
Já que o castrismo é assim um modelo político cultuado por 
muita gente desse meio, entre os quais está o personagem 
que representa o pivô da crise atual, desenvolver esse ponto 
não é inútil para fazer um diagnóstico completo sobre o sig-
nifi cado da crise. Em outro lugar já tive a oportunidade de 
escrever a respeito do poder castrista, mas acrescento alguns 
dados. Há dois pontos sobre os quais conviria insistir. Uma é 
a atitude do governo castrista diante da corrupção (corrup-
ção de Estado no caso), e a outra é a sua atitude diante da 
violência e do crime. Parece bem estabelecido que a conde-
nação e execução de Ochoa e La Guardia, acusados entre 
outras coisas de tráfi co de drogas, ocultava certos contatos 
com os trafi cantes que eram efetuados pelo próprio gover-
no castrista. Foi provavelmente para evitar o escândalo que 
eles foram executados. (Isso interessa para desmisticar a ilu-
são de que o castrismo, ou a adesão ao castrismo, estaria no 
extremo oposto ao da indulgência para com a corrupção). 
Porém, há mais grave do que isto: o emprego que os irmãos 
Castro fi zeram e fazem não só da violência em geral, mas 
do crime político. Os ingênuos costumam justifi car tudo em 
nome da famosa “violência revolucionária”, expressão muito 
ambígua que pode ocultar o pior. Na realidade, os irmãos 
Castro e seus associados liquidaram literalmente todos 
aqueles que se opuseram à guinada comunista da revolução 
democrática, guinada que foi de fato uma contra-revolução 
neo-stalinista asfi xiando a revolução. Conhece-se o caso de 
Huber Matos, o quarto homem cubano do movimento, que 
passou vinte anos na prisão e só não foi liquidado, por que 
a ditadura temia consequências políticas no plano interna-
cional. Menos conhecido, e ainda mais grave é o episódio 
da morte de Camilo Cienfuegos, o terceiro homem cuba-
no da revolução. É quase certo que Camilo Cienfuegos foi 
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liquidado pelos irmãos Castro (ver Castro, l’infi dèle, de Serge 
Raffy, os livros de Carlos Franqui, a autobiografi a de Matos, 
etc, etc). Há provas testemunhais de que o pequeno avião 
de Cienfuegos foi abatido por um caça cubano obedecendo 
a instruções superiores, ainda que as provas testemunhais 
tenham se reduzido, porque várias das pessoas envolvidas 
no caso morreram em condições misteriosas. Ao que tudo 
indica, tratou-se de um crime político. Por que isso nos inte-
ressa no momento atual? Interessa, insisto, porque mostra 
bem o caráter mais profundo do castrismo e o castrismo foi 
a escolinha em que estudaram alguns dos nossos ex-revolu-
cionários. Coisa importante, porque, se uma parte evoluiu 
e abandonou defi nitivamente suas ilusões com o poder dos 
tiranos “de esquerda”, outra parte, mesmo quando afi rma 
que o castrismo “não é a via para o Brasil”, continua vendo 
nele um modelo de “esquerda pura”, de política de esquer-
da bem intencionada, antípoda de tudo o que aconteceu 
aqui. Na realidade, há parentescos ocultos. Nesse sentido, o 
apelo, em face da crise, à memória de certos ícones do pen-
samento radical que muito admiravam o castrismo – “que 
diria de tudo isto o professor X, se ainda estivesse vivo?” – , 
por honestos que tenham sido esses ícones é um grave mal-
entendido. Como o são também as lágrimas de crocodilo de 
certos frades, íntimos das tiranias caribenhas e usufruidores 
das suas mordomias, que se pronunciam como se tivessem 
lições a dar. Sem dúvida entre as práticas do poder petista 
(pelo menos até onde se sabe) e os lados mais sinistros da 
(contra-) revolução castrista (ainda) há uma distância con-
siderável; porém não deixa de existir certa convergência na 
maneira à vontade com que uns e outros se utilizam de cer-
tos meios, e essa convergência precisa ser assinalada, se qui-
sermos ter um quadro sufi cientemente amplo e completo 
do processo em curso. A deriva mafi osa de parte da esquer-
da brasileira tem, de fato, várias genealogias. Mas o castris-
mo ocupa certamente um lugar privilegiado em uma delas.
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5
Quanto à outra tendência, não há muito a acrescentar. 

Um amigo sociólogo lembrava, apoiando-se provavelmente 
no livro clássico de Michels sobre a burocratização, o papel 
que desempenha em tudo isso o fator “arrivismo”. A atração 
a que são vulneráveis ex-proletários – ou ex-membros da 
camada assalariada pobre em geral – pelas grandes massas 
de dinheiro postas à sua disposição, e pelas grandes possibi-
lidades que ela oferecia em termos de consumo. 

Talvez se pudesse distinguir também de um modo 
intrínseco ou formal as duas tendências, e a partir daí, 
diferenciar as “tradições” que lhes facilitaram a inserção 
na política brasileira. Se as duas visam tanto o poder como 
a corrupção (mas visa-se o poder para obter vantagens ilí-
citas, ou visam-se vantagens ilícitas para ganhar poder?) 
poder-se-ia dizer, talvez, que a primeira, a dos “revolucio-
nários stalinistas de novo tipo” está mais centrada no poder 
(seu projeto é antes o de corromper para obter poder) e a 
segunda, a dos burocratas sindicais, centra-se, antes, na cor-
rupção (ganhar poder par obter vantagens ilícitas). Se isso 
é verdade, as duas se inserem na história nacional também 
de forma um pouco diferente: uma na “prática tradicional” 
de corrupção e abuso dos fundos do Estado, que sempre se 
manifestou na sociedade brasileira; e a outra, como foi assi-
nalado por certos observadores, na tradição autoritária que 
sempre teve impacto sobre a vida política do país. Mas as 
duas tendências confl uíram, adotando (e desenvolvendo) 
as práticas que caracterizaram a sociedade civil e a política 
brasileiras tais como existiram até aqui. 

6
Esquematicamente, há dois pretensos herdeiros da cri-

se, isto é duas tendências principais, que pretendem “fatu-
rar” em cima dela. Elas se situam, de novo, à esquerda e à 
direita. Mas se também na genealogia da degenerescência 
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reconheciam-se motivos e fi liações de esquerda e de direita, 
aqui se trata, em grande parte pelo menos, de outra coi-
sa: de um lado, da extrema-esquerda petista ou ex-petista 
“autêntica”, que não se envolveu (ou se envolveu pouco?) 
na corrupção, e pelo outro lado, essencialmente, da direita 
(e do centro) em sentido geral, exteriores ao PT. Ambos 
tentam obter as vantagens que o caso parece oferecer. 
Vejamos quais são os argumentos de uns e outros, e qual 
a validade desses argumentos. A extrema-esquerda trata 
de mostrar que tudo vem da politica neoliberal do gover-
no, e tenta provar que o essencial não está na corrupção 
mas naquela política. Por mais que se possa e deva criticar 
a política neoliberal, o argumento é enganoso. Não há uma 
relação necessária entre o neoliberalismo e a corrupção. E 
o essencial: para quem acredita na democracia, a corrup-
ção é um problema em si mesmo, o que não é o caso para 
a extrema-esquerda, como já vimos. Inversamente, a direita 
(talvez também a direita do PT, mas sobretudo a direita em 
geral) culpa a extrema-esquerda pela deriva mafi osa, esque-
cendo: 1) que a fi liação “revolucionismo”/corrupção não é 
a única genealogia da crise; e, 2) que uma parte importante 
(talvez a maioria) da esquerda do PT não foi envolvida pelo 
processo. Assim, é preciso pôr ordem nos argumentos de 
uns e de outros. Em relação à extrema-esquerda, além das 
razões já examinadas, seria preciso lembrar que “entidades” 
do tipo MST (e outras do mesmo estilo; o MST é em grande 
parte um pseudo-movimento social, algo mais próximo de 
um partido semi-totalitário, que abusa de um nome) apro-
veitaram-se bem das verbas do governo. A forma pela qual 
o MST recebe dinheiro do governo é regular e legal? Lem-
bremo-nos de que o MST não tem expressão legal, e recebe 
dinheiro através de ONGs, nominalmente a serviço da refor-
ma agrária ou de cooperativas. Se esse repasse de verbas se 
revelar ilegal como reagirá certa esquerda? Justifi cará as 
ilegalidades em nome de pretensos interesses revolucioná-



Ruy Fausto

Lua Nova, São Paulo, 65: 203-228, 2005

217

rios? Lembremos que há uma CPI (ou CPMI) que examina 
a questão do fi nanciamento do MST, infelizmente, pelo que 
parece, controlada pela direita. Mas a melhor esquerda tem 
todo interesse em que as investigações vão até o fi m. Em 
geral, pergunto-me como funciona o movimento fi nanceiro 
do que constitui sem dúvida alguma um lobby castro-chavis-
ta que existe no país e para além dele, lobby que tem seus 
representantes bem inseridos em jornais, revistas, agências, 
instituições estatais e paraestatais, ONGs etc etc. Atualmente 
ocorre uma divisão no interior da extrema-esquerda, sepa-
rando os defensores do governo, e os que o atacam e pedem 
o impeachment. Os primeiros não querem perder as suas “van-
tagens”, os últimos têm mais coragem e não têm rabo preso, 
mas isso não quer dizer que sua tendência pró-impeachment 
seja uma boa alternativa, no momento atual. 

Quanto à direita e ao centro, seria bom lembrar que 
embora o argumento de que houve “irregularidades” tam-
bém sob o governo Cardoso não possa servir para inocen-
tar o PT ou mesmo atenuar sua culpa, a direita e o centro 
brasileiros não têm muita autoridade para se apresentar 
como os campeões da honestidade. Curiosamente, um fi ló-
sofo-ideólogo, muito próximo do poder cardosista, que se 
tornou conhecido por um discurso arqui-ambíguo sobre “o 
momento a-moral” da política, tenta dar lições a propósito 
do processo em curso. Seria necessário reler, hoje, o que ele 
escrevia sobre o caso Collor. Uma leitura cuidadosa dos seus 
textos da época, e também dos seus textos posteriores (per-
mito-me remeter o leitor à introdução geral do meu Marx: 
Lógica e Política III, p. 34 a 39, para uma análise detalhada) 
mostra bem que, apesar das suas piruetas “teóricas”, a inter-
pretação aparentemente superfi cial, que vê no seu discur-
so um amoralismo no sentido de imoralismo ou antimora-
lismo, é na realidade a interpretação correta. De fato, ele 
escrevia coisas desse tipo em plena crise do governo Collor  
(os grifos são meus): “É preciso saber conviver com a infra-
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ção contra valores alheios (sic) para que tenhamos política.” E 
mais precisamente: “Que o presidente da República venha 
a público, como chefe de Estado, clamar pela moralidade 
pública, ao mesmo tempo que trata de defender seus inte-
resses particulares, tudo isso está nas regras do jogo.” “(...) e 
se cometer alguma falta, mais vale que mantenha as aparências 
do que venha se confessar em público”. “(...) a sociedade neces-
sita tanto de seus fundamentos formados por interesses 
confl itantes quanto de um espelho em que os interesses são 
projetados, julgados e coibidos em nome da justiça (...)”. “Daí 
a regra política de que todo político que for pilhado agindo 
em interesse próprio deve ser punido.” Veja-se bem: a lição 
fundamental desses textos (que são de grande mediocrida-
de teórica, disfarçada por uma retórica que só encanta cer-
to jornalismo pró-tucano seletivamente crítico) é a de que 
o essencial é não ser descoberto. O essencial não é ser honesto. 
Se o autor não se pronuncia abertamente pela desonestida-
de, ele também não se manifesta em favor da honestidade, 
o que basta para confi guar um imoralismo. As práticas de 
Collor evidentemente não lhe pareciam anormais desde que 
não se deixasse descobrir. Ora, esse fi lósofo-ideólogo se apre-
senta hoje, como se tivesse lições a dar. Na realidade, ele é par-
te da crise e contribuiu para ela. Junto com outros, ele contri-
buiu para dar certo tipo de legitimação, e banalizar, o faça 
o que quiser, mas não seja descoberto, que foi sempre o lema 
dominante. Nesse sentido, as acusações que ele faz contra 
o “moralismo” – essa clássica imputação fraudulenta tam-
bém foi utilizada por outros, na crise atual, o que mostra 
a necessidade de desmistifi cá-la, para além da crítica desse 
autor – são completamente infundadas. O que ele chama 
de “moralismo” é na realidade, como acontece freqüente-
mente, a crítica ao amoralismo. E esta tem plena justifi cação. 
Quanto ao que é realmente moralismo, ele é certamente 
mistifi cador, mas isso não pode servir de argumento para 
justifi car o amoralismo (diga o ideólogo o que quiser, amo-
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ralismo equivale aqui a imoralismo). Sem querer demonizá-
lo, lembremos também que Cardoso só muito tardiamente 
se juntou aos que pediam o impeachment de Collor. Quanto 
ao governo Cardoso, quando saberemos em detalhe – ou 
nunca saberemos – o que se passou no processo das pri-
vatizações e no da reeleição? Isso tudo pertence apenas à 
“história”, como ele sugere, ou interessa também ao presen-
te? Ou ainda, levando em conta certas declarações recentes 
do ex-presidente : supondo que a separação seja possivel, a 
corrupção “estadual” ou “regional” interessa menos do que 
a corrupção “federal”? Para além dos tucanos, é triste ver o 
uso que fazem da crise os ACMs e os Sarneys. A direita-direi-
ta exulta. Bornhausen diz que se sente feliz em “se ver livre 
dessa gente (ou esta “raça”?) por trinta anos”. Só os ingênu-
os pensarão que por “essa gente”, ele visa apenas corruptos 
ou burocratas. O bando que roda em torno dele não é cer-
tamente de melhor qualidade ética. O jornal O Estado de S. 
Paulo tem um herói: Palocci. Todos os outros, todos aqueles 
que criticam uma estabilidade, cujo preço é a eternização 
das desigualdades e os lucros fabulosos dos grandes bancos, 
entram na conta do bolchevismo. A ofensiva da direita mos-
tra o mal que os espertalhões da direção petista fi zeram à 
esquerda. Eles prestaram o melhor serviço que poderiam 
prestar à direita. Por isso mesmo, toda indulgência em rela-
ção a eles só desserve a esquerda. 
 

7
Porém, sem atenuar as responsabilidades, é preciso 

analisar o signifi cado mais geral desse processo. Creio que 
há duas refl exões teóricas a fazer sobre o conjunto dele. A 
primeira é a de que, no fundo, o que se tem aí é um aspec-
to de um problema muito importante: o das relações entre 
democracia e capitalismo. Capitalismo e democracia coe-
xistem, mas há entre os dois uma tensão que aparece em 
diferentes níveis. Ela se manifesta no interior do processo 
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de trabalho, ela aparece também no mercado de trabalho 
(principalmente na situação de desemprego crônico) etc. 
A corrupção do poder político é um outro aspecto, do mes-
mo problema, na realidade um aspecto sui-generis. Sui-generis 
porque, ao contrário do que ocorre em geral para as outras 
vertentes, aqui se trata de alguma coisa que se manifesta 
como uma transgressão das regras do sistema democrático-
capitalista, mesmo aos olhos do sistema, embora se trate de 
uma transgressão que, de fato, seja mais ou menos a regra... 
Em suma é uma questão que, diferentemente das outras, é 
levantada pelo próprio sistema democrático-capitalista, pelo 
menos em certo nível. Como garantir o funcionamento da 
democracia diante do poder gigantesco das empresas à cata 
de vantagens, principalmente na área dos contratos do Esta-
do? Há aí uma difi culdade, que não é só brasileira, e para 
a qual é preciso buscar uma solução. Nesse sentido, a crise 
brasileira, como as crises anteriores que sacudiram outros 
países, é de interesse universal e de importância teórica con-
siderável. A acrescentar que, no caso brasileiro, os processos 
empregados foram muito longe, provavelmente mais longe 
do que o que se viu em geral até aqui. Não só, como ocor-
reu em outros países, perverteu-se o sistema de licitações, 
que virou um sistema de trocas comerciais entre decisões do 
Estado, pilotadas por um grupo, benefi ciando algumas fi r-
mas, e contribuições dessas fi rmas à máquina política mon-
tada pelo mesmo grupo. Houve mais do que isso. A adesão a 
partidos e os votos no Congresso também se transformaram 
em mercadorias. Embora esses fatos não sejam inéditos nem 
aqui nem no exterior, o sistema é “admirável” pela sutileza e 
pela sistematicidade. O grupo no poder administra a entrada 
de deputados da oposição em partidos-satélites, espécie de 
fi liais ou de franquias do partido-mãe, contra o pagamento 
de “luvas”. Como se não bastasse, novos e velhos associados, 
nas fi liais e também na matriz, ainda ganhavam para confi r-
mar que o seu voto será favorável ao governo, por ocasião da 
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votação de diferentes projetos. Montou-se assim uma estru-
tura econômica mafi osa de poder, um “capitalismo mafi oso 
de Estado” que, pelo seu “engenho” e sistematicidade deve 
ter superado o que se havia feito anteriormente na matéria. 
Se as CPIs se dispuserem mesmo a condenar os culpados, 
deve haver provas testemunhais sufi cientes e, sem dúvida, 
um número considerável de provas documentais bastantes, 
para que se condenem os que devem ser condenados. Dian-
te de tais fatos, o cinismo de certos acusados só é menos cho-
cante do que a ingenuidade (ou o cinismo) de alguns que, 
das galerias, asseguram que os fatos não são tão graves, ou 
não foram sufi cientemente estabelecidos.

A segunda refl exão importante, mas que em parte já 
está contida no que foi dito no parágrafo anterior, diz res-
peito à própria esquerda, em particular às formas de dege-
nerescência da esquerda. A crise revela novos aspectos do 
fenômeno conhecido da degenerescência dos partidos de 
esquerda. Tradicionalmente, conhecem-se duas formas de 
degenerescência, em grandes linhas, simetricamente opos-
tas: de um lado o stalinismo (mas, a meu ver, também o leni-
nismo que, apesar das suas boas intenções “subjetivas”, é a 
ante-sala daquele), de outro o chamado “reformismo”. Num 
caso, liquida-se a democracia (junto com o capitalismo) e se 
instaura um pseudo-regime de transição ao socialismo, na 
realidade um despotismo burocrático de tipo “igualitarista”. 
No segundo caso, tem-se ou microrreformas ou uma pura 
e simples adaptação ao regime existente, capitalista-demo-
crático. A rigor, o termo “reformismo” já não convém hoje. 
Porque o que se tem hoje é o fenômeno dos governos de 
esquerda que praticam as políticas de direita as mais orto-
doxas. Não se trata de reforma, mas de conservação do siste-
ma democrático-capitalista na sua variante mais conservado-
ra no plano econômico e social. Conhecia-se também uma 
terceira forma de degenerescência (ou de “falsa-esquerda”) 
que é o populismo. Penso no populismo do tipo Chaves, 
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também o de Peron ou de Vargas. Aí também se asfi xia a 
democracia (em geral não tão radicalmente), mas modifi -
cando apenas as regras do capitalismo, sem liquidá-lo. Expe-
riências negativas como a do PT não se enquadram a rigor 
em nenhum dos três casos: não houve degenerescência no 
sentido da imposição de um poder “stalinista” ; houve sem 
dúvida algo da “degenerescência reformista”, aliás mais na 
fi gura daquela que não visa reformas mas abraça o statu quo 
mais conservador. Entretanto, não houve apenas isso. Tam-
bém não se trata exatamente de “degenerescência populis-
ta”, pelo menos no sentido de Chaves, Vargas ou Peron. Na 
realidade, o PT não atentou contra a democracia. O apelo de 
tipo direto à massa foi até aqui reduzido. E não ocorreram 
práticas de tipo plebiscitário. Claro que poderíamos falar de 
um populismo de outro tipo. Mas seria impreciso. Acho que 
se teve aí um quarto tipo de degenerescência, a acrescentar à 
“degenerescência stalinista”, à reformista (ou simplesmente 
“adesista”) e à “populista”. Degenerescência que se poderia 
chamar de “mafi osa”. Nesse caso, não se atinge a democracia 
nem na forma stalinista, nem na forma populista, mas tam-
bém não se trata de simples adesão ao sistema democrático-
capitalista. Há sem dúvida adesão, mas específi ca, digamos, 
adesão ao submundo do sistema democrático-capitalista, aos 
subterrâneos dele. Adesão ao negativo do sistema, mas não 
no sentido da introdução de uma forma superior a ele, e sim 
ao negativo como o universo da transgressão “criminosa” das 
regras do sistema. Essa forma de degenerescência é específi -
ca e tem de ser entendida e combatida enquanto tal. Mesmo 
e sobretudo se o seu objetivo não foi essencialmente o enri-
quecimento pessoal, mas o fortalecimento da máquina.

 
8 
A quantas estamos e quais são as perspectivas? O pro-

blema geral, dizia, tem a ver com o da relação – mais preci-
samente, com o da tensão – entre democracia e capitalismo. 
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Ora, se a reação de muitos, incluindo a extrema-esquerda, 
está centrada na crítica do neoliberalismo, ela toma também 
freqüentemente a forma de um ataque contra a democra-
cia. Ou pelo menos contra a “democracia representativa”, 
o que não melhora muito as coisas, apesar das aparências. 
Recentemente, um jurista do PT escreveu um texto propug-
nando uma espécie de democracia direta, onde se pode ler: 
“Na estrita verdade dos fatos (...) longe de ser um simples 
mal-entendido (...) a democracia entre nós foi e continua 
a ser mero disfarce ideológico, um roto véu que mal enco-
bre a nudez da dominação oligárquica. Aceitamos todas as 
fórmulas políticas e dispomo-nos a experimentar quaisquer 
novidades, desde que se possa manter e fazer funcionar uma 
democracia sem povo” (Fábio Konder Comparato, Folha de 
S. Paulo, 5 de agosto de 2005). O texto é ambíguo mas o 
engano é visível. O autor quer opor a democracia direta à 
democracia representativa, e provavelmente a democracia 
tal como existe lá fora à democracia como existe entre nós. 
Mas o resultado é um ataque contra a democracia brasilei-
ra enquanto tal. Quaisquer que sejam os defeitos da nossa 
democracia – e eles são enormes – chamá-la de “mero dis-
farce ideológico” ou “roto véu (...) que encobre a nudez 
da dominação oligárquica”, é abrir fogo contra as nossas 
instituições democráticas enquanto tais. O que temos no 
Brasil é uma democracia representativa e não outra coi-
sa. E tê-la obtido de volta depois do interregno militar foi 
uma conquista da maior importância, apesar de tudo. Por 
outro lado, é uma ilusão pensar que a chamada “democra-
cia direta” seja uma panacéia. Sem dúvida, pode-se multi-
plicar as instituições do tipo “orçamento participativo”, etc. 
Mas, primeiro: elas não podem substituir a representação. 
E segundo: a partir de certo nível, elas são perigosas. Todo 
mundo sabe em que deu certo tipo de poder plebiscitário 
(as consultas diretas à população são hoje proscritas na Ale-
manha), o que não signifi ca que os referendos não possam 
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ter certo papel. Mas não mais do que isto. O engano grave 
desse texto é supor que a democracia representativa seja a 
responsável pela crise, o que aliás se inscreve numa desas-
trosa tradição anti-democrática, da qual a esquerda ainda 
não se libertou. Certas práticas que se desenvolvem facil-
mente no interior do capitalismo ameaçam a democracia ? 
Alguns propõem uma solução curiosa: acabar com a demo-
cracia... É como se matar o doente fosse o melhor meio de 
liquidar a doença. Muita gente, de um universo político 
não muito diferente, é sensível à idéia de que a crise indica 
como único caminho a via revolucionária. Plínio de Arruda 
Sampaio afi rma numa entrevista recente: “É hora do socia-
lismo no Brasil. Porque, quando o Lula não consegue fazer 
reformas dentro do capitalismo por causa desse estado de 
sítio em que se encontra (sic), isso demonstra só uma coisa: 
Lula é a última tentativa de uma transformação pela via de 
reforma no capitalismo” (Folha de S. Paulo, 22 de agosto de 
2005). A última frase contém uma aposta obscura ou arbi-
trária. Em que sentido a tentativa de Lula é a última? Ou, 
em outros termos, o que signifi ca para o autor “reforma”: 
recusa da insurreição armada? De minha parte, diria que 
ou a esquerda adota fi nalmente o caminho democrático, e 
mais, a democracia representativa – porque a democracia 
“direta” ou é tolerável em forma homeopática ou é remédio 
perigoso – ou não haverá saída para a crise.

 Se a exigência democrática – e democrática “represen-
tativa” – é essencial, ela não é, entretanto, por si só, sufi -
ciente. Precisamos de um programa econômico, programa 
não liberal, mas também não aventureiro ou “arcaico”. A 
esse respeito, não posso ir muito longe: os economistas cri-
ticos têm muito a dizer. Mas nesse programa – falei disso 
no texto, citado, sobre o caso Dirceu (2004) – a mudança 
das regras de cobrança do imposto de renda é essencial. O 
sistema atual é inteiramente injusto; pesa demais sobre os 
pequenos e insufi cientemente sobre os que podem pagar. 



Ruy Fausto

Lua Nova, São Paulo, 65: 203-228, 2005

225

Mas há muito mais coisas a decidir ou defi nir: reduzir os 
juros, alterar o câmbio, estudar a atitude em relação aos 
capitais especulativos etc. E a meu ver, é preciso levar a sério 
e explorar a fundo as possibilidades das experiências coo-
perativas. Por ora, quase ninguém, fora do círculo dos seus 
promotores diretos no plano econômico ou político, leva a 
sério esse tipo de iniciativa.

Porém, em terceiro lugar, para além disso, ou aquém, 
impõe-se um programa específi co de luta contra a corrup-
ção. Nesse capítulo, há por um lado todo uma agenda de 
reformas eleitorais para reduzir o custo das campanhas e 
eventualmente dar maior peso aos partidos. Parte dele já 
está em discussão, mas veremos em que vai dar. Não entra-
rei em detalhes sobre as melhores soluções, mas acho que 
um sistema misto de voto individual-distrital seria o melhor. 
O sistema de listas partidárias tem vantagens e desvantagens 
que é preciso discutir. Há também a questão das regras e 
limites para a propaganda eleitoral etc., etc. Porém, além 
dessas medidas, seria preciso mexer na questão das licita-
ções. Caso não se chegue a um controle efetivo das licita-
ções, os problemas permanecerão. É preciso que os juristas 
estudem modalidades de controle, talvez através de comis-
sões nomeadas pelo judiciário, não sei. Se fosse possível que, 
nas licitações, houvesse sorteio entre propostas julgadas 
mais ou menos equivalentes, teríamos uma situação interes-
sante. De qualquer modo, ou se encontra uma solução para 
o caso das licitações, ou nada será resolvido. A acrescentar, 
num plano que não é o da política, mas é sempre o da cor-
rupção, que se impõe um programa efetivo de luta contra 
a sonegação fi scal. Vamos ver se a direita virtuosa mostra 
algum entusiasmo em relação a ele. De qualquer modo, é 
impossível que o país continue tolerando o volume de sone-
gação que existe aqui. Para além disso tudo, parece necessá-
ria uma reforma política mais geral, reforçando partidos e 
dando maior estabilidade a governos, reforma que garanta 
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um sistema menos vulnerável à corrupção. Assim, existem 
saídas, embora elas não sejam panacéias.

9
No plano partidário, refi ro-me ao destino da esquerda, é 

difícil dizer no momento em que escrevo (fi nal de agosto de 
2005) se o PT irá sobreviver. E qual será o seu destino. Tam-
bém não sabemos se o governo Lula sobreviverá. A melhor 
perspectiva seria a de que o PT se salvasse, com a expulsão 
dos corruptos e uma reorganização do centro e da esquerda 
menos fanatizada, na base de um novo programa econômico 
e político. Um programa defi nido, sem retórica inútil, sem 
concessões aos poderes dominantes, e absolutamente intran-
sigente em relação à corrupção. Nesse caso, o ideal seria bus-
car um candidato que não fosse o Lula, para as próximas elei-
ções presidenciais, e aceitar a idéia de uma possível derrota. 
Uma cura de oposição não seria má para a esquerda. Mas 
se não houver uma reorganização do partido, sucedendo 
necessariamente a um processo de expulsões, o PT apodre-
cerá; e o melhor do PT abandonará o partido. Infelizmente, 
no momento em que escrevo, essa é a perspectiva que me 
parece a mais provável. Para onde iriam então os dissiden-
tes? Há bastante gente séria e honesta no PT, embora reine 
muita confusão. Talvez eles se dispersem em uma série de 
legendas sem muita expressão. Outra hipótese negativa: eles 
tomarão o caminho da extrema-esquerda. A extrema-esquer-
da acertou e acerta ao denunciar o processo de corrupção 
do partido, mas suas perspectivas políticas são irrealizáveis 
ou nefastas. A terceira possibilidade, no interior da hipótese 
da vitória do pior dentro do PT e da ruptura dos melhores, 
seria a formação de um novo partido, de esquerda democrá-
tica. Não creio que isso anuncie grandes vitórias ou grandes 
mudanças, mas no fundo seria o melhor, ou o mal menor, 
caso o PT apodreça irremediavelmente. Tentar-se-ia organi-
zar um partido com um programa de esquerda democrática. 
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Ele teria uma função crítica, poderia talvez obter algumas 
vitórias eleitorais num plano regional. E reuniria o que há de 
melhor na esquerda brasileira. Quando ao resto, veríamos. 
O essencial seria tentar formular um programa político 
democrático de esquerda, sufi cientemente claro e bem defi -
nido. E evidentemente construir um partido que levasse a 
sério o problema da corrupção e da burocratização.

Há um outro lado que precisa ser posto em evidência. 
O dos movimentos sociais. Os pseudo-movimentos sociais do 
tipo MST, a demagogia das lideranças esquerdistas no movi-
mento estudantil, e a corrupção no movimento sindical, fi ze-
ram com que se deteriorasse a imagem dos movimentos sociais. 
A própria noção de “movimento social” está completamente 
deturpada. Este é o presente, que deram à direita, demagogos 
e aventureiros de toda sorte. Com relação ao MST, se há quem 
tenha ilusões, diria que a atitude dele em relação aos campone-
ses é paternalista e autoritária, para não dizer mais. Se se quiser 
ter uma idéia do que isso e outras coisas mais signifi cam, consi-
dere-se o estilo, para-totalitário, da escola de quadros que, com 
dinheiro público, ele fundou no interior de São Paulo. Mais 
do que nunca, será fácil, para a direita, atacar os “movimentos 
sociais”, com o que, ela golpeia não só as direções demagó-
gicas ou aventureiras, mas também os próprios movimentos. 
É importante dizer que a esquerda e o país precisam do movi-
mento camponês, do movimento estudantil, e do movimento 
sindical. O que não signifi ca que precisem de certos líderes, e 
mesmo de certas entidades que falam em nome desses movi-
mentos. Nos países em que a social-democracia foi mais bem 
sucedida (Escandinávia), os sindicatos são extremamente for-
tes, e eles gerem honestamente, até onde sei, instituições de 
previdência e também fundos de pensão. Não fosse o poder 
dos sindicatos, e certas democracias sociais, que estão entre as 
mais avançadas do mundo, seriam absolutamente impossíveis. 
Sem querer transpor experiências, é evidente que o Brasil tem 
necessidade de um movimento sindical combativo, não dema-
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gógico, e honesto. O mesmo deve ser dito do movimento 
camponês e do movimento estudantil. Não tenho condições 
para discutir onde estão os melhores germes de desenvolvi-
mento no interior das dezenas de organizações que pretendem 
representar os camponeses, nas várias organizações de traba-
lhadores, e no movimento estudantil. Digo apenas, tomando 
posição ao mesmo tempo contra a direita e contra uma certa 
esquerda corrupta ou aventureira, que é preciso distinguir, de 
um lado, as direções (e em alguns casos as entidades), e, de 
outro, o próprio movimento. Se de fato, atualmente, a separa-
ção não é tão simples, – de direito e a longo prazo ela não só é 
possível, mas é condição de sobrevivência do movimento. 

10 
A vitória petista apareceu como uma grande esperança 

para a esquerda mundial. Essa esperança se desfez. Com um 
pouco de otimismo, é possível supor que as lições da crise 
sejam fecundas. Mas antes disso, haverá um longo processo 
de refl exão e de reorganização. 

Estou convencido de que só aqueles que acreditam na 
democracia, poderão dar contribuições efetivas, para enten-
der e superar a situação atual. Mas só os que propugnam 
uma “mutação dentro da democracia” (e não o simples refor-
mismo ou o adesismo, e também não as aventuras insurrei-
cionais) serão capazes de indicar os remédios a longo prazo. 
É um trabalho longo, difícil, que supõe, entre outras coisas, 
a coragem de enfrentar o sistema dos preconceitos domi-
nantes, preconceitos que, sob formas diferentes, ocupam o 
universo político, da extrema-esquerda à extrema-direita.*

Ruy Fausto 
é professor emérito da Faculdade de Filosofi a, Letras e 
Ciência s Humanas da USP

* Artigo concluído em 29 de agosto de 2005.
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PARTE IPARTE I

CLASSES, CULTURA E AÇÃO COLETIVA
BRASÍLIO SALLUM JR.
O artigo faz uma revisão da literatura sobre classes e 
confl ito social, analisando seus impasses. Em seguida, faz 
uma incursão aos legados de Pierre Bordieu e Marx sobre 
a matéria, indicando como poderiam ser integrados numa 
teoria renovada das classes sociais.

Palavras-chave: Classes Sociais; Confl ito; Marxismo; Pierre 
Bordieu.

CLASSES, CULTURE AND COLLECTIVE ACTION
The article surveys the literature on class and social confl ict, 
focusing its theoretical dilemmas. Then it discusses Pierre Bordieu’s 
and Marx’s legacies on the subject, pointing out how they could be 
integrated in a renewed theory of social classes.

Keywords: Social Classes; Confl ict; Marxism; Pierre Bordieu.

RAÇA OU CLASSE? SOBRE A DESIGUALDADE BRASILEIRA
JESSÉ SOUZA
O tema da desigualdade no Brasil só pode ser compreendido 
à luz da especifi cidade de nosso processo de modernização. 
Isso signifi ca dizer que a determinação do peso específi co 
da variável racial exige um quadro de referência teórico 
amplo, inclusivo e totalizador. A construção, ainda que 
tentativa, desse referencial teórico exige resgatar o debate 
brasileiro acerca dessa questão em meados do século 
passado. Defende-se aqui que o problema da classe social 
tem sido injustamente relegado no contexto do debate 
acerca da singularidade de nossa desigualdade.
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Palavras-chave: Raça; Classe Social; Desigualdade; Pensamento 
Social Brasileiro.

RACE OR CLASS? ON THE BRAZILIAN INEQUALITY
The subject of inequality in Brazil can only be understood in the 
light of the particularity of our modernization process. This means 
that the catching of the specifi c weight of the race factor requires a 
large, inclusive and holistic theoretical framework. It also requires a 
reassessment of the Brazilian debate about that issue occurred in the 
middle of the last century. This article argues that the social class 
problem has been unfairly underestimated, if we take in account the 
context of the debate about our inequality.

Keywords: Race; Social Class; Inequality; Brazilian Social Thought.

CIDADANIA, CONFIANÇA E INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 
JOSÉ ÁLVARO MOISÉS
O artigo analisa três questões pendentes no debate sobre 
a relação entre confi ança e instituições democráticas: 1) 
Qual a correta aproximação ao conceito de cidadania, 
tendo em conta a controvérsia entre a visão liberal clássica 
e a comunitarista?; 2) O que dizer da premissa das teorias 
democráticas tradicionais, de que o abuso do poder político 
requer a desconfi ança, e não a confi ança, das instituições?; 
3) Admitida a importância da confi ança, que vantagens 
poderíamos extrair ao pensarmos o fenômeno como de 
natureza multidimensional, contra a tendência usual de vê-
lo como um fenômeno de face única?

Palavras-chave: Confiança; Instituições Democráticas; 
Cidadania; Liberalismo; Comunitarismo.
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CITIZENSHIP, TRUST AND DEMOCRATIC INSTITUTIONS
The article analyses three issues around the debate on the relationship 
between trust and democratic institutions: 1) what is the right 
approach to the concept of citizenship, considering the controversy 
between the classic liberal conception and the comunitarist one?; 
2) what to say about the traditional democratic theories’s premises, 
that we should expect from the citizens distrust rather than trust, if 
we want to keep political power in its proper limits; 3) if we admit 
trust, how our knowledge of it could be enhanced in seeing it as a 
many-dimensional, instead of one-dimensional, phenomenon?

Keywords: Trust; Democratic Institutions; Citizenship; Liberalism; 
Comunitarism. 

CONSTITUIÇÃO, COMPETIÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS  
CLÁUDIO GONÇALVES COUTO
Decisões de governo e normas constitucionais têm estatuto e 
signifi cado distintos. Enquanto as primeiras dizem respeito 
à conjuntura política, ao jogo democrático corriqueiro, 
as segundas são a base do próprio funcionamento da 
democracia, fi cando, a princípio, fora do campo de temas 
que são objeto da deliberação democrática cotidiana. O 
objetivo do artigo é verifi car de que forma aqueles autores 
que lidaram com a questão das teorias constitucional 
e democrática – do ponto de vista da ciência política – 
discutiram esta dicotomia.

Palavras-chave: Política Constitucional; Competição 
Democrática; Políticas Públicas.

CONSTITUTION, COMPETITION AND PUBLIC POLICIES
Government decisions and constitutional rules have different status 
and meaning. While the former are about the political moment 
and the daily democratic game, the latter are about the frame of 
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democracy itself, staying (in principle) outside the subjects of the 
ordinary decision-making process. This article focuses the ways the 
constitutional and democratic theories (within the fi eld of Political 
Science) deal with that dicothomy.

Keywords: Constitutional Politics; Democratic Competition; Public 
Policies.

A CORRUPÇÃO E OS CONTROLES INTERNOS DO ESTADO 
MARCELO ARAÚJO E OSCAR ADOLFO SANCHEZ
O artigo pretende reavaliar a importância dos Controles 
Internos da Administração Pública a partir de uma 
interpretação dada pela Teoria de Agência. O texto 
argumenta que os Controles Internos, defi nidos como os 
controles exercidos por uma organização sobre si própria, 
podem tornar-se os principais controles sobre a burocracia. 
O artigo conclui argumentando que os Controles Internos 
deveriam ser encarados como sendo parte integrante de um 
sistema de controles político-democráticos.

Palavras-chave: Controles Internos; Teoria de Agência; 
Burocracia; Homem Contratual; Corrupção.

CORRUPTION AND THE STATE’S INTERNAL CONTROLS
This article intends to reevaluate the importance of the Internal 
Controls Systems of the Public Administration from an interpretation 
given by the Theory of Agency. This text argues that the Internal 
Controls, defi ned as the control exerted for an organization on 
itself, can become the main control on the bureaucracy and that 
the Internal Controls should be seen as part of a system of political-
democratic control.

Keywords: Internal Controls; Theory of Agency; Bureaucracy; 
Contractual Man; Corruption.
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PARTE II 

NOTAS SOBRE O IMBRÓGLIO DO GOVERNO LULA, 2005 
REGINALDO MORAES
Esta contribuição faz alguns paralelos entre as difi culdades 
do PT e as enfrentadas pela esquerda espanhola, sob a 
liderança do PSOE, nos tempos derradeiros do governo de 
Felipe González.

Palavras-chave: Governo Lula; Partido dos Trabalhadores 
(PT); Governo Felipe González; Partido Socialista Operário 
Espanhol (PSOE).

NOTES ON THE IMBROGLIO OF THE LULA ADMINISTRATION, 
2005
This contribution compares the diffi culties of PT and those faced 
by the Spanish Left, under the leadership of PSOE, during the last 
days of the Felipe González Administration.

Keywords: Lula Administration; The Workers Party (PT); Felipe 
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PARA ALÉM DA GANGRENA
RUY FAUSTO
O artigo critica algumas das interpretações correntes sobre 
a crise do governo Lula e do PT. Ao relacionar as causas da 
corrupção recentemente encontrada a certo pensamento 
(e prática) com fundas raízes na Esquerda, o texto também 
tenta avaliar conseqüências da crise.

Palavras-chave: Governo Lula; Partido dos Trabalhadores 
(PT); Esquerda; Corrupção.
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BEYONG GANGRENE
The article criticizes some current interpretations of the Lula 
administration and the Workers Party’s crisis. In relating the recently 
uncovered corruption to a certain thought (and practice) with deep 
roots in the Left, the text also tries to evaluate the consequences of 
the crisis.

Keywords: Lula Administration; The Workers Party (PT); The Left; 
Corruption.
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