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Se os homens fossem anjos, não haveria
necessidade de governo; e se os anjos
governassem os homens não haveria necessidade
de meio algum externo ou interno para regular a
marcha do governo: mas, quando o governo é
feito por homens e administrado por homens, o
primeiro problema é pôr o governo em estado de
poder dirigir o procedimento dos governados e o
segundo obrigá-lo a cumprir as suas obrigações
(A. Hamilton ou J. Madison, O Federalista,
1979, no 51, p. 131).
A democracia é um fenômeno muito recente na
história da humanidade. E o fato é que está
assustando... A democracia assusta aqueles que
sempre foram democratas enquanto a democracia
não existia (Wanderley Guilherme dos Santos,
em entrevista concedida a Juarez Guimarães. Cf.
CHAUÍ, 2006).
A democracia é a única forma de exercício do
poder político que reconhece como legítimas
demandas que não pode atender (Wanderley
Guilherme dos Santos, O paradoxo de Rousseau,
2007, p. 143).

RESUMO

A dissertação que se segue consiste na tentativa de avaliar o diálogo estabelecido pelo
cientista político brasileiro Wanderley Guilherme dos Santos com a teoria poliárquica,
formulada originalmente pelo cientista político norte-americano Robert Alan Dahl. A
teoria da poliarquia constitui uma reavaliação da teoria democrática aliada à
preocupação de entender o funcionamento das democracias efetivamente existentes e foi
formulada a partir dos métodos de pesquisa empírica da ciência política contemporânea.
A apropriação da teoria poliárquica pelo pensamento de Wanderley Guilherme dos
Santos, por sua vez, revelou estar associada à consolidação do tema da democracia no
pensamento político-social brasileiro, bem como da própria ciência política no Brasil. O
referido diálogo travado pelo autor brasileiro demonstrou ser também bastante crítico,
marcado por objeções e proposição de mudanças na teoria poliárquica, revelando, como
se procurou destacar, afinidades e diferenças entre os dois autores relacionados. A partir
da avaliação dessas críticas e modificações, conclui-se que elas chamam a atenção para
fenômenos importantes das democracias contemporâneas, em especial para o problema
das oligarquias, mas não constituem, por outro lado, uma ruptura com o modelo
dahlsiano.

ABSTRACT

The following dissertation is an attempt to asses the dialogue the Brazilian political
scientist Wanderley Guilherme dos Santos established with the polyarchal theory, which
was originally formulated by the North American political scientist Robert Alan Dahl.
The polyarchal theory is a reassessment of the democratic theory linked to the concern
to understand how the actually existing democracies work. That theory was drawn from
the empirical research methods of contemporary political science. The ownership of the
polyarchal theory by the Wanderley Guilherme dos Santos thought can be associated to
the consolidation of the democracy issue in the political and social Brazilian thought
and the consolidation of the political science in Brazil. The dialogue proposed by the
Brazilian author also proved to be rather critical, highlighted with objections and
proposals for changes in the polyarchal theory, revealing, as it was pointed out,
similarities and differences between both related authors. From the evaluation of these
criticisms and changes, the conclusion is that they call attention to important
phenomena of current democracies, in particular to the problem of the oligarchies, but
are not, however, a break with the dahlsiano model.
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INTRODUÇÃO

Desde o filósofo ateniense Sócrates, e, especialmente, desde Platão e Aristóteles,
até o presente século, os seres humanos vêem pensando e escrevendo sobre essa forma
particular de organizar a vida em comunidade chamada de democracia.
Embora essas reflexões se baseassem em experiências históricas bastante
díspares, da polis grega ao Estado-nação moderno, é de assustar, todavia, que, passados
aproximadamente vinte e seis séculos, importantes teóricos contemporâneos da
democracia não tergiversem em reconhecer a insuficiência do conhecimento produzido
sobre a mesma, precariedade esta resultante do desacordo sobre os conceitos e sobre a
própria história da democracia.
Esses estudiosos, não obstante o dissenso e, talvez, até mesmo em função deste,
têm estabelecido entre si importantes diálogos sobre a ordem democrática, suas
condições e peculiaridades, bem como sobre seus impasses na modernidade. O presente
trabalho dedica-se a investigar, justamente, um desses “diálogos”.
A partir da análise do pensamento político de Wanderley Guilherme dos Santos,
um dos “pais-fundadores” da ciência política brasileira, constatou-se que o autor
apropriara-se de importante teoria contemporânea da democracia, qual seja, a teoria
poliárquica de Robert Alan Dahl. Ainda que não houvesse, rigorosamente falando, um
diálogo entre os dois autores a ser examinado, haja vista que apenas Santos discutia as
proposições dahlsianas em seus textos, decidiu-se por examinar essa apropriação da
teoria poliárquica no pensamento do escritor brasileiro.
Pode-se dizer, então, que o problema de pesquisa escolhido consiste em
descobrir de que modo se dá esse diálogo e qual a sua importância para o pensamento

político de Wanderley Guilherme dos Santos. Será que essa apropriação resume-se a
replicação do modelo dahlsiano, por parte do autor brasileiro, a outras experiências
históricas? Como esse modelo contribui para a conformação de seu campo de análise e
para a discussão dos avanços e das dificuldades da democracia brasileira, objeto de
análise privilegiado por Santos? Se, para Wanderley Guilherme dos Santos, o modelo é
insuficiente (como uma primeira avaliação parecia mostrar), por que e em que aspecto o
caso brasileiro, em particular, não se conforma à teoria dahlsiana? Essas eram algumas
das perguntas que norteavam a pesquisa desde seu início.
Contrariamente a uma primeira e rápida avaliação do tema, o presente estudo
adotava como hipótese de trabalho que o diálogo com a teoria poliárquica não deveria
ser entendido como uma influência passivamente sofrida pelo autor brasileiro.
Apostava-se, desde o início, que esse diálogo fosse marcado por intensa criticidade.
Além disso, adotava-se como hipótese adicional de que o mencionado diálogo poderia
ser tomado enquanto expressão de dois aspectos cruciais na história da ciência política
brasileira, a saber, a própria delimitação do objeto de estudo dessa ciência no país e o
surgimento do tema da democracia na intelectualidade brasileira.
A fim de entender em que consistia esse diálogo, compreendendo e avaliando as
críticas de Wanderley Guilherme ao modelo dahlsiano de democracia, era forçoso, antes
de qualquer outra coisa, caracterizar minimamente esse modelo. Foi esse objetivo que
orientou a formulação do primeiro capítulo da presente dissertação. A partir de uma
contextualização da obra de Robert Dahl, mencionando as polêmicas interpretativas
sobre a mesma, procurou-se discutir a teoria poliárquica através do exame das principais
obras do autor sobre o assunto.
Também como condição anterior e necessária para a realização do objetivo
principal – entender o diálogo de Santos com a teoria poliárquica – fazia-se necessário

determinar com precisão em que contexto esse diálogo ocorria na obra de Wanderley
Guilherme dos Santos.
Essa escolha metodológica decorria do pressuposto básico da pesquisa de que o
diálogo não poderia sem bem compreendido a não ser que se acompanhasse toda a
trajetória intelectual de Santos, a fim de saber como se formara o seu campo de análise e
de que modo a teoria de Dahl era a ele incorporado.
Portanto, tornou-se forçoso, em primeiro lugar, contextualizar a obra de
Wanderley Guilherme dos Santos. Como o foco da pesquisa era justamente a obra de
Santos, e não a obra dahlsiana, era necessário discutir com detalhe as interpretações (e
as polêmicas delas decorrentes) sobre o pensamento brasileiro da época em que o autor
produziu sua obra, o que justifica que, à mencionada contextualização, fosse reservado
um capítulo à parte – o segundo. É importante destacar que, ao contrário do cientista
político norte-americano, não havia disponível nenhuma análise específica sobre a obra
de Santos a que se recorrer.
Além disso, ao final desse capítulo, apresentou-se uma periodização do
pensamento político brasileiro que pudesse abarcar toda a produção intelectual do autor
estudado, suprindo uma carência das periodizações já existentes.
Posteriormente à discussão sobre o cenário intelectual em que Wanderley
Guilherme dos Santos publicou sua obra, passou-se à análise da obra do autor, objeto de
discussão do terceiro capítulo. Novamente, apoiado na mesma premissa que justificava
a contextualização da obra de Santos, acreditava-se que o entendimento adequado desse
diálogo dependia de uma compreensão global da obra do autor.
Sendo assim, no terceiro capítulo, procurou-se avaliar textos de diversos
períodos que pudessem, de algum modo, dar a devida dimensão do diálogo com a teoria
poliárquica no pensamento político de Santos. À guisa de interpretação da obra de

Wanderley Guilherme, apresentou-se uma periodização do seu pensamento,
compreendendo as obras publicadas entre 1962 e 1998 e dividindo-o em três fases.
Uma vez avaliadas e contextualizadas tanto a obra dahlsiana, quanto a obra de
Wanderley Guilherme dos Santos restava, enfim, avaliar o diálogo travado por este
último com a teoria poliárquica. Esse é justamente o tema do quarto e último capítulo da
presente dissertação.
Analisando as obras em que Santos discute a teoria poliárquica, procurou-se
argumentar a favor das hipóteses arroladas ao longo dos outros capítulos, bem como
avaliar as críticas e modificações propostas pelo autor à teoria poliárquica. Mais do que
simplesmente “descrever” essa apropriação crítica, cumpria discutir (também
criticamente) as objeções e modificações feitas por Wanderley Guilherme dos Santos ao
modelo dahlsiano.
Por fim, na conclusão buscou-se retomar as principais conclusões dos capítulos,
relacionando-as entre si, de modo a justificar as interpretações propostas, ao longo de
todo texto, acerca do pensamento político de Wanderley Guilherme dos Santos e do seu
diálogo com a teoria da poliarquia. Nesta parte também, a investigação dedicou-se a
estabelecer de modo mais metódico algumas semelhanças e diferenças entre os dois
autores, Dahl e Santos, antes dispersas pelos capítulos.
Tendo em vista o objeto de estudo em questão – o diálogo com a teoria
poliárquica no pensamento político de Wanderley Guilherme dos Santos – pode-se
apresentar três justificativas básicas para esta pesquisa.
Em primeiro lugar, julga-se relevante a presente pesquisa, já que a obra de
Wanderley Guilherme dos Santos – a despeito da profícua produção analítica e da
enorme relevância do autor na história do pensamento político brasileiro
contemporâneo, enquanto um intelectual formador de uma geração de cientistas

políticos brasileiros – não recebeu ainda nenhuma análise mais sistemática por parte
dos cientistas sociais brasileiros. Não há, como já foi dito, uma única obra em que
seu pensamento, como um todo, seja analisado e comentado.
Ainda que limitado em diversos aspectos, o presente trabalho ambiciona, com
efeito, apresentar uma primeira visão do pensamento político desse autor que, quiçá,
possa servir como ponto de partida para outros trabalhos acerca do pensamento
político e social brasileiro.
Em segundo lugar, compreender a apropriação feita por Santos da teoria
poliárquica significa, como se procurou justificar em diversas passagens do texto,
compreender uma parte importante da história da formação da ciência política
brasileira que se consolidou, acadêmica e epistemologicamente, através da ação de
alguns intelectuais brasileiros, incluindo, notadamente nesse rol, Wanderley
Guilherme dos Santos, e em contato direto com a ciência política norte-americana.
Assim, espera-se que este trabalho possa ajudar a compreender as relações,
intelectuais e institucionais, existentes entre essas duas tradições de pensamento e de
ciência política, a brasileira e a estadunidense.
Por último, como terceira justificativa, acredita-se que investigar o pensamento
desses dois intelectuais que se dedicaram integralmente a pensar a democracia –
tanto Dahl, nos Estados Unidos, quanto Santos, no Brasil – possa contribuir no
entendimento da teoria democrática como um todo. Em outras palavras, pensar e
escrever sobre as obras de Robert Dahl e de Wanderley Guilherme dos Santos é,
essencialmente, pensar e escrever sobre democracia. É exatamente disso que o
presente texto se ocupa a seguir.

CAPÍTULO 1 – A TEORIA POLIÁRQUICA DE ROBERT DAHL

Comparada com as outras opções históricas e atuais, a
poliarquia é uma das invenções humanas mais
extraordinárias, ainda que não chegue a satisfazer o
processo democrático.1

O objetivo do presente capítulo é apresentar os aspectos principais da teoria da
poliarquia de Robert Dahl, isto é, seus conceitos-chave e a relação entre eles, bem
como a inserção do referido autor na tradição de pensamento político
contemporâneo.
Uma vez que o objetivo principal da presente investigação é compreender a
apropriação dessa teoria por Wanderley Guilherme dos Santos, não é demais
ressaltar que a teoria poliárquica só será estudada na medida em que proporcione
uma base razoável para que seja possível investigar a formação e a natureza do
pensamento de Santos, não sendo, portanto, objetivo do presente texto abordar
sistemática ou exaustivamente as polêmicas interpretativas, ou outros aspectos da
teoria democrática de Robert Dahl.
Todavia, na medida do tempo e do espaço disponíveis, procurar-se-á contextualizar a
obra de Dahl na ciência política contemporânea, relacionando-a a algumas das
tradições mais importantes do pensamento político como a teoria da modernização, o
elitismo e o pluralismo.

1

“Comparada con sus otras opciones históricas y actuales, la poliarquía es uno de los más
extraordinarios inventos humanos, aunque es incuestionable que no llega a cumplir con un
proceso democrático”. DAHL, 1993, p. 269.

A análise procurou centrar-se nas duas principais obras de Dahl sobre o tema da
poliarquia, a saber, Um prefácio à teoria democrática e Poliarquia: participação e
oposição, publicadas originalmente em 1956 e 1971, respectivamente. Outras obras
de Dahl, em especial Democracia y sus críticos, foram consultadas apenas quando ou
se julgou insatisfatória a explanação das referidas obras para os fins da presente
pesquisa, ou quando esses outros títulos acrescentavam idéias relevantes ao debate.

1.1 O CONTEXTO DA OBRA DE ROBERT DAHL

Como se sabe, a teoria da poliarquia dalhsiana constitui hoje um importante modelo
teórico para se pensar as democracias contemporâneas. No prefácio da tradução
brasileira de Poliarquia: participação e oposição, o cientista político Fernando
Limongi faz um breve balanço da contribuição dahlsiana ao tema:
Autor de vasta obra, Robert Dahl é um dos mais importantes cientistas
políticos do pós-guerra. Destaca-se, sobretudo, por suas reflexões
teóricas sobre a democracia contemporânea. Sem risco de exagero, é
possível afirmar que Dahl contribuiu decisivamente para definir os
contornos do que hoje se entende por democracia. (...) Por considerar
as democracias efetivamente existentes pobres aproximações do
ideal democrático, Dahl sugeriu que estas fossem chamadas de
poliarquias. O simples fato de que a sugestão tenha sido seguida, que
o termo poliarquia se tenha incorporado ao jargão da ciência política,
atesta a importância do trabalho de Dahl.2

Ainda segundo Limongi, Poliarquia é uma obra inovadora, pois teria rompido com
todos os paradigmas tradicionais da ciência política da época, em especial a teoria da
modernização.

2

DAHL, 2005, p. 11, ênfase do autor, grifos nossos.

Grosso modo, essa teoria defende que uma democracia surgirá e se manterá com
maior probabilidade em um país que tiver passado por um processo de
modernização, isto é:
Um processo de transformações sociais pelo qual as sociedades
passam do tradicional ao moderno, processo em meio ao qual ocorre a
diferenciação e a autonomização das diferentes esferas da vida social.3

A teoria da modernização, surgida nos Estados Unidos no pós-guerra, postula dois
tipos-ideais de sociedade: uma chamada de “tradicional”, ou “rural” e a outra de
“moderna”, ou “urbana”. As transformações sofridas pelas primeiras em direção a
padrões mais avançados e complexos de organização social e política são, segundo
essa teoria, as mesmas transformações pelas quais passaram as sociedades modernas
no passado, configurando um processo histórico-evolutivo muito semelhante:
As teorias da modernização, portanto, buscam identificar na
organização e/ou história dos países industriais, as variáveis sociais e
os fatores institucionais cuja mudança foi crucial para o seu processo
de desenvolvimento a fim de facilitar esse processo nos países de
desenvolvimento recente.4

Destarte, a teoria da modernização compreenderia a política (inclusive o fato de um
país ser ou não democrático) como um reflexo das condições econômicas e sociais,
ao contrário de Dahl que, de acordo com a interpretação de Limongi, encararia a
política como um domínio autônomo, ao assumir as variáveis institucionais – as
variáveis propriamente políticas – como variáveis explicativas para o insucesso ou
sucesso das democracias contemporâneas. Daniela Cademartori enfatiza o mesmo
ponto de Limongi:
Partindo da idéia de que a ciência política praticada no período que
antecedeu o nosso, imprimia uma interpretação redutiva das
instituições políticas, não discutindo sequer se elas eram ou não, um
fator independente de todos os outros fatores ou considerando-as
3
4

Ibidem, p. 13.
OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 478.

como um mero epifenômeno, Dahl insiste na importância dessas
instituições para análise do tema da eficácia governamental em
regimes competitivos (...).5

De fato, Dahl considera as instituições políticas como uma dentre as variáveis
explicativas existentes, diferindo dos paradigmas existentes, mas não a única
variável, ou a mais importante, como supõe Limongi.6
Essa também é interpretação de Avritzer acerca da teoria dahlsiana. Para poder
identificar empiricamente as sociedades que são poliarquias, comenta o autor, Dahl
enumera sete características sendo que estas, como se pode notar, não são
rigorosamente instituições políticas, mas antes características da organização social:
O critério que ele adota para a caracterização dos elementos
necessários para a existência de uma poliarquia democrática são os
derivados de uma constatação empírica dos elementos principais da
organização social dos países que se encaixariam na definição de
poliarquia. Todos esses países possuiriam as seguintes características:
1) altos níveis de renda; 2) expansão constante da renda; 3) altos
índices de urbanização; 4) pequena população rural; 5) alta
percentagem de indivíduos detentores do grau universitário 6)
economia orientada predominantemente para o mercado; 7)
indicadores de bem-estar geral, tais como alta expectativa de vida e
baixos índices de mortalidade infantil. Tais indicadores empíricos
indicariam o tipo de sociedade capaz de favorecer o surgimento e a
consolidação da poliarquia.7

Cabe esclarecer que o paradigma da modernização não defende exatamente que a
modernização cause a democracia, mas que a primeira cria condições propícias à
segunda, de tal sorte que as instituições políticas têm um papel secundário na
consolidação das democracias.

5

CADEMARTORI, 2007, p. 234.
O próprio Fernando Limongi reconhece que Dahl desenvolveu pouco o estudo do impacto das
instituições políticas. Para ele, a obra dahlsiana, todavia, teve importante repercussão na literatura neoinstitucionalista dos anos 80. A presente investigação acredita que, entretanto, é preciso distinguir,
minimamente, o “conteúdo” da obra dahlsiana de suas possíveis repercussões na ciência política
contemporânea.
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AVRITZER, 1996, p. 117-118, grifos nossos.
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Dahl aceita que o desenvolvimento sócio-econômico seja um fator importante para a
sobrevivência das democracias (como preconizam os teóricos da modernização), mas
não tanto pelo desenvolvimento em si, e sim pelo o que ele acarreta. Segundo ele, o
processo de modernização engendra uma dispersão de recursos relevantes à política,
como educação, comunicação, etc. A dispersão dos recursos políticos, por sua vez,
torna a estrutura social mais plural, este sim um fator determinante para o sucesso
das democracias.8
Como já foi mencionado, ainda que não se concorde de todo com o parecer de
Limongi – visto que se considera que Poliarquia aceita a modernização como uma
variável independente que contribui, ainda que não exclusivamente e dentro de certos
patamares, para a democratização de um regime, já que cria uma sociedade pluralista
(fator este relevante para a democratização) e que as variáveis institucionais
(relacionamento entre o Executivo e as outras forças políticas relevantes do país,
como o Legislativo e os sistemas partidário e eleitoral) sejam apenas uma dentre
outras variáveis explicativas para o sucesso de algumas poliarquias (e não as mais
importantes como sugere Limongi) – isso em nada afeta a importância da obra de
Dahl na ciência política contemporânea.9
François de Chantal, em “La polyarchie vue de gauche”, afirma que o percurso
intelectual de Dahl conferiu ao autor o título de um dos grandes teóricos da
democracia no século XX, ao lado de Schumpeter e Sartori10, e esse percurso parece
ser quase ideal, justificando também o fato do autor ser chamado de um dos “pais
fundadores” da ciência política americana:
8

Cf. DAHL: 2005, capítulos 4 e 5; 1993, capítulo 18.
Como já foi dito e como poderá se verificar ao longo deste texto, embora se julgue interessante, não é o
objetivo do presente trabalho – por questão de tempo e espaço – contestar de modo sistemático as
diversas interpretações da obra de Dahl, ainda que seja inevitável, em certa medida, mencioná-las ao se
contextualizar a referida obra.
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CHANTAL, 2001, p. 161.
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Como qualificar de modo diferente um percurso universitário que,
iniciado em Yale em 1950, prossegue ainda até os nossos dias, e faz
de Dahl um dos pais fundadores da ciência política contemporânea
nos Estados Unidos?11

Carlos Alberto Gonzaga, autor de uma dissertação de mestrado sobre a obra
dahlsiana, A teoria democrática de Robert Dahl, também reafirma a importância
desse autor na ciência política contemporânea. Para Gonzaga, quem lida com a teoria
democrática, entendendo por teoria democrática a tentativa de maximizar a
democracia no mundo real, não pode desconsiderar o trabalho de Dahl, já há mais de
cinquenta anos nesse caminho:
Seu primeiro artigo [de Dahl] foi publicado em 1940; e, desde então,
trouxe ao prelo dezenove livros e mais de cinquenta ensaios das
principais revistas e jornais de ciência política editados no planeta. Os
seus livros A Preface to democratic theory e Who governs? estão entre
as mais citadas referências bibliográficas dos últimos trinta anos,
enquanto Democracy and its critics é uma das mais importantes
publicações sobre teoria democrática publicadas neste final de século.
Dahl é considerado um dos fundadores da ciência política
contemporânea, e um dos primeiro pesquisadores a defender a
utilização de métodos empíricos nas pesquisas sociais.12

Sobre isso, Leonardo Avritzer, em A moralidade da democracia, comenta que
A tentativa de Dahl de reintroduzir a dimensão normativa no interior
da teoria democrática [para ele, erradicada da ciência política por
influência do elitismo democrático] constitui, sem dúvida, uma das
mais importantes contribuições à teoria democrática do fim do
século.13

Deixando um pouco de lado a questão da importância da obra dahlsiana (ao que
parece, incontestável), e passando à análise da obra mesma, tomou-se como
referência básica dois trabalhos interpretativos: Democracia liberal: origens e
evolução, de C.B. Macpherson, e Modelos de democracia, de David Held. Além
11

Comment qualifier autrement um parcours universitaire qui, entamé à Yale en 1950, se
poursuit encore de nos jours, et fait de Dahl um de pères fondateurs de la science politique
contemporaine aux États-Unis ? Ibidem, p. 155.
12
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GONZAGA, 1994, p. 8, grifos nossos.
AVRITZER, 1996, p. 120, grifos nossos.

disso, os trabalhos de Pateman14, Cademartori15, Gonzaga16 e Avritzer17 serviram
como úteis complementos às obras anteriores na análise da teoria poliárquica.
Macpherson – ao procurar construir uma classificação de modelos de democracia
liberal – trata, no quarto capítulo de seu livro, da obra de Dahl. Para ele, Dahl é um
teórico adepto ao que ele chama de democracia de equilíbrio, ou de equilíbrio elitista
pluralista, inaugurado por Joseph Schumpeter.
É pluralista porque parte da pressuposição de que a sociedade a que se
deve ajustar um sistema político democrático é uma sociedade plural,
isto é, uma sociedade consistindo de indivíduos, cada um dos quais é
impelido a muitas direções por seus muitos interesses, ora associado
com um grupo de companheiros, ora com outro. É elitista naquilo que
atribui a principal função no processo político a grupos autoescolhidos de dirigentes. É um modelo de equilíbrio no que apresenta
o processo democrático como um sistema que mantém certo equilíbrio
entre a procura e a oferta de bens políticos.18

Assim, a teoria democrática de Dahl assumiria, de acordo com Macpherson, que a
democracia é simplesmente um mecanismo para escolher e autorizar governos (e não
uma meta moral), através da competição entre as elites pelos votos do cidadão
comum em eleições periódicas. O sistema político democrático funcionaria, destarte,
como um mercado de livre concorrência entre as elites, no qual os partidos políticos
oferecem diferentes bens políticos e os eleitores, tal qual consumidores, decidem, por
maioria, qual conjunto de demandas adotar, atingindo, assim, um equilíbrio entre a
procura e a oferta.
David Held, em Modelos de democracia, a fim de estabelecer as variantes existentes
dessa forma de governo, faz uma breve análise da obra de Dahl, similar à de
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PATEMAN, 1992.
CADEMARTORI, 2007.
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GONZAGA, 1994.
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AVRITZER, 1996.
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MACPHERSON, 1978, p. 81, grifos nossos.
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Macpherson. Segundo esse autor, Dahl se enquadraria no que ele denomina de
modelo de “democracia pluralista”.19
Herdeiros do paradigma elitista de Weber e Schumpeter, os pluralistas caracterizamse por adotar a crítica elitista de que os ideais democráticos são irreais, pois, em
primeiro lugar, o eleitorado é, em geral, mais apático e mal informado do que os
teóricos clássicos da democracia supunham, e, em segundo lugar, o que diferenciaria,
afinal, a democracia de regimes não-democráticos seria tão somente que apenas na
primeira o eleitor pode efetivamente escolher os seus líderes dirigentes. Portanto,
contra qualquer idealização, argumenta Held, esses autores procuraram realizar uma
análise descritiva e empírica das democracias concretamente existentes, deixando de
lado toda discussão normativa.20
Daniela Cademartori enfatiza o mesmo ponto, afirmando que Dahl herdou a
insatisfação de Schumpeter com a teoria clássica da democracia, embora o último
tenha desejado formular uma teoria meramente descritiva da democracia, ao passo
que Dahl combine a descrição com a maximização, visando promover a
democracia.21
Entretanto, segundo Held, os pluralistas discordavam do diagnóstico elitista de
Schumpeter de que a concentração de poder nas mãos das elites fosse inevitável: os
pluralistas procuraram, então, avaliar os vários focos de poder existentes na
sociedade, concluindo que nesses focos de poder estaria, por assim dizer, a força para
uma sociedade democrática. Dizendo de outro modo, para Held, a conclusão
pluralista corrigiu a teoria elitista, na medida em que demonstrou que essa “política
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Dahl seria “um dos primeiros e mais proeminentes expoentes do pluralismo”. Cf. HELD: 1987, p. 170.
Como será discutido mais adiante no presente texto, existe outra interpretação da obra dahlsiana a esse
respeito, proposta por Avritzer, com a qual a presente investigação concorda. Cf. AVRITZER: 1996, p.
11.
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Cf. CADEMARTORI: 2007, p. 205-207.
20

de grupos”
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torna a democracia muito mais competitiva, aquiescente e satisfatória

para todos do que afirmara Schumpeter.
Held ressalta também que, ainda que os elitistas tivessem exercido uma influência
considerável sobre os pluralistas, outros autores também o fizeram. Para Held, James
Madison teria sido um desses pensadores,23 ao postular que as facções, ou grupos de
interesse, eram inevitáveis em uma sociedade com uma grande diversidade de
interesses e que competia por bem escassos.24
Para Held, a idéia central do pluralismo seria exatamente a de que esses grupos de
interesses fragmentados, concorrendo para a satisfação de suas necessidades,
fortaleceriam, e não enfraqueceriam (como se costumava pensar) a democracia. Ao
governo caberia o papel de mediar essa disputa entre os grupos, ainda que a
burocracia estatal pudesse ser considerada também um grupo de interesse envolvido
nesse conflito. Enfim, o poder estaria disperso por toda a sociedade e o sistema
partidário e as eleições funcionariam como uma forma de exigir responsividade dos
representantes.
Interessante refletir, em primeiro lugar, como Dahl é associado à teoria das elites por
diversos de seus intérpretes,25 embora haja, em vários momentos de sua obra,
elementos fortes que desautorizam essa interpretação.26 Em segundo lugar, será
discutida a associação de Dahl ao pluralismo.
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Ibidem, 1987, p. 169.
Parecer semelhante apresenta Chantal. Cf. CHANTAL: 2001, p. 159.
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Como se discutirá mais adiante no texto, Dahl rechaça a utilização do conceito de facção de Madison
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tirania e facção) enquanto ciência política, embora tenha servido e ainda sirva como ideologia, isto é,
como “racionalização conveniente a todas as minorias que, temendo possíveis privações por iniciativa de
alguma maioria, exigem um sistema político que lhes dê oportunidade de vetar tais políticas”. DAHL,
1989a, p. 35.
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Como Macpherson, Held e Pateman.
26
Somente a interpretação de Avritzer dissocia fortemente Dahl da tradição elitista. É verdade que Held
também o faz, mas apenas parcialmente, já que ele considera Dahl um herdeiro dessa tradição.
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Norberto Bobbio afirma que a teoria das elites, formulada inicialmente por Gaetano
Mosca como uma lei científica válida para todas as sociedades, primitivas ou
evoluídas, antigas ou modernas, pode ser sintetizada no axioma segundo o qual, em
toda sociedade, o poder político pertence a um grupo minoritário de pessoas que
toma as decisões coletivas, isto é, válidas para todas as pessoas com caráter
impositivo. Essa teoria teria sido ainda desenvolvida por outros dois importantes
nomes da ciência política, a saber: Vilfredo Pareto e Robert Michels.27
Em Democracia y sus críticos, Dahl assegura, assim como Bobbio, que, ainda que a
teoria das elites não seja um conjunto homogêneo de idéias, é possível postular que
há um consenso entre os principais teóricos dessa corrente, Mosca, Pareto e Michels,
a saber, de que a dominação de uma minoria é um traço universal de todas as
relações humanas.
Dahl afirma que ainda que essa proposição pareça espelhar as condições de qualquer
organização humana com mais de vinte membros,28 inclusive as democracias, no
sentido de indicar a existência de desigualdades significativas de poder entre os
indivíduos, de tão vaga não pode ser confirmada, nem refutada pela ciência.
O que quero mostrar é simplesmente que nenhuma das teorias sobre a
dominação de uma minoria que foi aqui exposta (nem, pelo que sei,
nenhuma outra) especifica de forma adequada e com detalhes a cadeia
de controle que propõem, ou os dados necessários para mostrar
satisfatoriamente que existe na verdade essa cadeia de dominação que
a teoria afirma ou implica.29
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BOBBIO, 1986, p. 386.
DAHL, 1993, p. 326.
29
Lo que quiero mostrar es simplemente que ninguna de las teorías sobre la dominación de una
minoría que he expuesto (ni, por lo que sé, ninguna otra) especifica en forma adecuada y con
detalle la cadena de control que propone, o de los datos necesarios para mostrar
satisfactoriamente que existe en verdad esa cadena de dominación que la teoría afirma o
implica. Ibidem, p. 335.

Como observa Bobbio, Dahl criticou a teoria das elites por ela não poder comprovar
dois aspectos centrais: em primeiro lugar, que a elite governante constituía um grupo
bem definido e, em segundo lugar, que as preferências adotas por essa elite
prevaleciam.30
No meu modo de ver, as teorias sobre a dominação de uma minoria
constituem um reflexo deformado de uma verdade importante acerca da vida
humana.31

Ao que parece Dahl, ao assumir essa proposição elitista como verdadeira reconhece
que a poliarquia nunca poderá realizar plenamente o ideal democrático – já que esse
ideal pressupõe a igualdade intrínseca de todos os seus membros – ainda que, por
outro lado, não postule uma indistinção entre democracia e oligarquia. Como
demonstra a análise de suas obras, o autor assevera, a partir de dados empíricos, que
somente pequenas parcelas da população se mobilizam politicamente.32 Entretanto,
como essas parcelas não compõem um grupo coeso – elas, em geral, vivem em
conflito umas com as outras – não há porque tomá-las como uma minoria dirigente.
O mesmo parecer encontra-se em Democracia y sus críticos. Neste livro, Dahl
observa também que atualmente há um grupo de intelectuais, especializados em
política pública, que constituem um “público atento” e que são capazes de influenciar
as decisões governamentais. Contudo, já que não constituem um grupo com
interesses homogêneos não é correto tomá-los, assim como qualquer outro grupo,
como uma classe dirigente.33
Outro ponto destacado por Macpherson e por Held acerca da teoria dahlsiana é o fato
de ela ser supostamente uma teoria pluralista. Se é bastante duvidoso associar Dahl
30
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aos elitistas, e isso ficará ainda mais notório ao se discutir a definição dahlsiana de
poliarquia, julga-se adequado, por outro lado, inseri-lo na tradição pluralista.34
Conforme já foi dito pela referência a Macpherson e a Held, e conforme avalia
Bobbio,35 o pluralismo pode ser definido como uma tradição de pensamento político
que propõe, como modelo, uma sociedade composta por vários centros de poder que,
mesmo que conflitantes, evitem a concentração de poder.
Mais do que uma mera postulação normativa, a teoria poliárquica de Dahl procura,
como se verá adiante, descrever o funcionamento das sociedades existentes, e sendo
assim, para ele, as sociedades democráticas são também identificadas empiricamente
como sociedades plurais.
Segundo Paul Hirst, a principal vertente do pluralismo é a teoria pluralista norteamericana da democracia que tem, como referências pré-modernas, as obras The
Federalist Papers, de Madison, Hamilton e Jay, e, principalmente, De la démocratie
em Amérique, de Alexis de Tocqueville.
De acordo com o autor, a proposição básica do pluralismo clássico consiste em
afirmar que um governo democrático é sustentado por uma sociedade plural, quer
dizer, mais do que de mecanismo formais, os pluralistas argumentam que a
democracia depende de uma pluralidade de associações da sociedade civil
independentes do Estado. Essa dispersão do poder político impediria, de acordo com
esta teoria, a democracia majoritária de tornar-se tirânica, ou do Estado exercer um
controle indevido sobre a vida dos cidadãos.
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Como avalia corretamente Fernando Limongi, as obras de Dahl carecem, entretanto, de uma discussão
mais aprofundada sobre o pluralismo. Cf. DAHL, 2005, “Prefácio”, p. 21.
35
Cf. BOBBIO: 1986.

Hirst avalia que os cientistas políticos norte-americanos, tais como Talcott Parsons,
David Truman e Robert Dahl desenvolveram essa teoria, a partir da década de 40, de
modo mais rigoroso, especialmente Dahl, em Um prefácio à teoria democrática.
Dahl é o mais explícito dos pluralistas, no sentido de construir um
modelo teórico das condições que uma comunidade política deve
satisfazer para garantir um mínimo de competição democrática para
influência e exercício de funções. O papel desse modelo consiste em
mostrar o grau em que as sociedades concretas de aproximam das
condições típicas de uma poliarquia.36

O mesmo parecer apresenta Norberto Bobbio, segundo o qual o pluralismo, na sua
versão democrática, tem como precursores pensadores como Tocqueville e Madison
e encontra, mais recentemente, na obra de Dahl um importante defensor dessa
tradição, na medida em que este entende que a multiplicidade de focos de poder é
condição para refrear esse poder e “garantir o consenso de todos a resolver
pacificamente os conflitos”.37
Embora Dahl seja bastante crítico em relação à tradição pluralista, aspecto, ao que
parece, negligenciado por Hirst e Bobbio, especialmente no que se refere às idéias de
James Madison, que tanta influência continuava a exercer sobre a cultura política
norte-americana, não há dúvida de que a teoria da poliarquia seja uma tradução, nos
moldes da ciência política contemporânea, de axiomas e preocupações básicas dessa
tradição. A própria defesa da ampliação da contestação e da competição política
entre diferentes grupos, emblemática na obra Poliarquia de Dahl, a ser discutida
adiante, confirma essa interpretação.
Voltando à interpretação de Macpherson, os teóricos do modelo de equilíbrio, como
Dahl, teriam fornecido a descrição mais rigorosa das democracias contemporâneas,
mas teriam se equivocado nos seguintes pontos.
36
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HIRST, “Pluralismo”. In: OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 576.
Ibidem, p. 931.

Em primeiro lugar, teriam tomado a tradição de pensamento democrático, o modelo
“clássico de democracia”, como algo único, caracterizado por idealizar a natureza do
homem, enquanto ser capaz de julgar racionalmente sobre o bem público.
Essa crítica aparece de modo semelhante em Carole Pateman38 que argumenta que
muitos autores da ciência política contemporânea, entre eles Dahl, falam de “uma
teoria clássica da democracia”, como se houvesse um único modelo de democracia,
quando na verdade isso não passa de um mito. Todavia, a própria Pateman reconhece
que a posição dahlsiana a esse respeito é ambígua, ora admitindo a existência de uma
teoria clássica (a fim de demonstrar a sua invalidade), ora contestando semelhante
idéia.
Em segundo lugar, o sistema democrático de equilíbrio defendido por eles não seria
tão democrático como poderia parecer, visto promover um equilíbrio na
desigualdade, uma vez que os indivíduos com maior poder aquisitivo têm mais
chances de satisfazer suas demandas.
Além disso, os pluralistas teriam assumido que o cidadão médio é apático, sem
perceber que a apatia não é um dado independente do poder aquisitivo de que dispõe
esse cidadão.
Por último, em um sistema concorrencial como o advogado por eles, há poucos
vendedores (partidos) e eles não precisariam sempre corresponder às demandas dos
consumidores (eleitores).
Para Held, por sua vez, os pluralistas, como Dahl, equivocaram-se nos seguintes
pontos.
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PATEMAN, 1992, p. 17 e 18.

Em primeiro lugar, ao definir a democracia de modo “objetivo”, isto é, a partir das
democracias hoje existentes, esses autores teriam reduzido uma grande variedade de
modelos de democracia a um só, tomando todos os outros como irrealizáveis, ou
empiricamente imprecisos.
Em segundo lugar, tampouco os pluralistas teriam problematizado a constatação da
apatia política do eleitorado comum. Para Held, os pluralistas (nesse ponto de acordo
com os elitistas) assumiram que essa evidência demonstrava que muita participação é
desnecessária para o bom funcionamento da democracia.39
Por fim, para Held, os pluralistas afirmavam que, mais do que uma participação
intensa, o que era condição necessária para o funcionamento das democracias era um
consenso geral sobre a legitimidade do sistema e de suas regras (um sistema de
segurança ou de garantias mútuas, nos termos de Dahl), embora os próprios
pluralistas tivessem dificuldade em constatar empiricamente tal consenso, mesmo
nas democracias mais consolidadas.40
Como se vê, a interpretação de Held diferencia, pelo menos parcialmente, a teoria de
Dahl da teoria elitista, ao contrário do que faz Macpherson. Uma maior diferenciação
entre Dahl e o elitismo é feita por Avritzer ao postular que Dahl rompe com essa
tradição em dois pontos essenciais.
Em primeiro lugar, Dahl teria superado o dualismo pressuposto no elitismo entre
realismo e idealismo ao introduzir o princípio de maximização,41 entendendo,
portanto, que não basta apenas descrever como as sociedades democráticas existentes
39

Como se pode notar, essas duas últimas críticas também são feitas por Macpherson (1987) aos
pluralistas.
40
Esse ponto é salientado também por Pateman (1992, p. 19-20) e Avritzer (1996, p. 118).
41
Nesse caso, o próprio princípio de maximização é entendido por Dahl de um modo diferente da
maneira elitista que postulava o ator político como dotado de uma racionalidade restrita, em que a
maximização resume-se apenas à maximização de benefícios materiais, como é o caso de Joseph
Schumpeter e Anthony Downs.

funcionam, mas que é igualmente preciso aperfeiçoar suas condições. Para Dahl, não
é o idealismo que deve ser criticado, mas o fato das democracias existentes não se
adequarem ao ideal.
A teoria dahlsiana, ao contrário do que diz Held, portanto, não opõe o aspecto
normativo ao aspecto descritivo, mas antes entende a democracia numa relação entre
maximização das condições favoráveis à poliarquia e a descrição das democracias
reais.
Avritzer entende que, embora o século XX seja o século de consolidação da
democracia, isto se deu às custas da idéia de bem comum que, até o século XIX, era
identificado como a meta moral do processo democrático.42 Como já foi dito, ele
considera a teoria dahlsiana um “avanço” em relação ao elitismo democrático, uma
vez que reintroduz a dimensão normativa na teoria democrática.
Nesse sentido, em Democracia y sus críticos, Dahl procura discutir o problema do
bem comum, admite a sua importância para a teoria democrática, mas, ao mesmo
tempo, reconhece que o pluralismo não resolve os problemas decorrentes dessa
noção, antes os tornam mais complexos, uma vez que opera com interesses e
associações múltiplas.43
Em segundo lugar, de acordo com Avritzer, Dahl reintroduz o elemento da
participação como fonte de legitimação e avaliação das poliarquias. A justificação da
democracia passaria, por conseguinte, pelo princípio da autonomia moral discutido
em Democracia y sus críticos,44 entendendo a democracia como um processo que,
mediante a participação, desenvolve a capacidade moral e social dos cidadãos.
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Cf. AVRITZER: 1996, capítulo 5.
Cf. DAHL: 1993, capítulos 20 e 21.
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“A presunção da autonomia pessoal: na ausência de uma prova concludente que o contradiga, deve
considerar-se cada indivíduo como o melhor juiz de seus próprios bens ou interesses”. “La presunción de
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Embora enfatize os avanços da teoria dahlsiana em relação ao elitismo democrático,
Avritzer critica Dahl por algumas razões não discutidas por Held ou Macpherson.
Sendo assim, é interessante pelo menos mencioná-las.
Para Avritzer, Dahl, apesar de ter o mérito de reintroduzir a dimensão normativa na
teoria democrática, falha em três aspectos: 1) não esclarece que tipo de práticas
societárias, ou treinamento social, nos termos dahlsianos, são necessárias para
alcançar a sociedade que empiricamente fornece as condições mais favoráveis à
democracia; 2) a identificação dahlsiana dos fundamentos sociais das democracias
não produz uma teoria da democratização, “devido à ausência de uma concepção
sobre as práticas capazes de tornar uma sociedade normativamente desejável” 45; 3)
não discute de modo aprofundado a dimensão intersubjetiva da democracia – a
cultura política – limitando a dimensão normativa à idéia da auto-realização moral
individual, não levando em consideração a dimensão normativa da democracia
“enquanto valor coletivo compartilhado por uma associação de indivíduos capazes de
estabelecer formas comuns de ação”.46
Embora não seja o caso de discutir metodicamente as interpretações da teoria
poliárquica, é possível, não obstante, balizar que, ao contrário da segunda crítica de
Avritzer, o que Dahl propõe é exatamente uma teoria da democratização em
Poliarquia, na medida em que busca delimitar as condições que favorecem a
substituição de uma autocracia por uma poliarquia.
Entretanto, cumpre dizer que a terceira crítica de Avritzer parece pertinente na
medida em que Dahl, no referido livro, procura analisar a influência da cultura
política na dinâmica poliárquica e autocrática de maneira muito breve, não
la autonomía personal: en ausencia de una prueba concluyente que lo contradice, debe considerarse a cada
individuo el mejor juez de sus propios bienes o intereses”, DAHL, 1993, p. 124.
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Ibidem, p. 119.

explorando todas as dimensões dessa variável, reconhecendo o estado deficiente do
conhecimento sobre o assunto.47
Justa também parece a crítica do autor, bem como de quase todos os comentadores
da teoria poliárquica antes mencionados, de que Dahl desenvolve pouco o que seria o
“treinamento social” dos atores políticos, treinamento este essencial para a formação
de um sistema de garantias mútuas. Como se discutirá adiante, esse sistema é tomado
como condição da estabilidade poliárquica.
Resumindo, a crítica e a avaliação de Avritzer à teoria dahlsiana consiste em afirmar
que a sua teoria democrática
Permanece inadequada devido a estreita vinculação entre
normatividade e individualidade na medida em que o que está por
detrás da justificação normativa da democracia por Dahl são as
condições que propiciam a auto-realização individual. Desse modo, a
teoria democrática permanece sem responder de que modo as normas
e atitudes coletivas próprias à democracia poderiam ser
compatibilizadas com a idéia de racionalidade individual. Se ambas as
questões permanecem irrespondidas, tanto pelo elitismo, quanto pelo
pluralismo, é, no entanto, necessário diferenciá-los, na medida em que
o elitismo representa uma tentativa mal-sucedida de construção de
uma teoria democrática capaz de prescindir de ambas as questões ao
passo que o pluralismo [tradição, para Avritzer, na qual se insere
Dahl] representa uma tentativa de reintroduzir ambas as questões no
interior da teoria democrática. A resposta do pluralismo é
insatisfatória porque ele não é capaz de realizar duas operações
fundamentais necessárias para a produção de uma reposta satisfatória
aos problemas levantados por Weber e Schumpeter [teóricos do
elitismo]: ele não consegue separar administração de esfera pública
para, então, postular a reintrodução das arenas participativas e
discursivas na política. Ele não consegue estender o seu conceito de
normatividade do plano individual em direção à organização da
sociedade.48

Destarte, a eliminação da noção de bem comum também se aplicaria à teoria
dahlsiana. Dahl, de fato, reconhece que a noção de bem comum, se já controversa na
experiência da polis, é dificilmente aplicável ao Estado-nação. Contudo, o mesmo
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Dahl, argumenta que deve-se pensar a noção de bem comum não, forçosamente,
como um objetivo único, monolítico, mas em um sentido tocquevilliano, isto é, a
partir da experiência de uma sociedade pluralista na qual o “público” consta de
muitos públicos diferentes, cada um dos quais tem um ou mais de um conjunto de
interesses diferentes.49
Outro aspecto da teoria dahlsiana digno de nota, referente à normatividade da
teoria democrática, é a sua recusa em aceitar o debate da ciência política que
contrapõe aqueles que crêem que o processo democrático é tão-somente um processo
sem compromisso com nenhum resultado aos teóricos da “democracia substantiva”,
isto é, aqueles que entendem por democracia a consecução de certos resultados. Dahl
assevera que tal oposição é um engano, uma vez que todo procedimento está imbuído
de uma finalidade, de uma significação moral (como, no caso dos procedimentos
democráticos, a idéia do autogoverno). O processo democrático deve ser avaliado
tanto em relação aos procedimentos que prescreve, quanto em relação aos fins que
permite alcançar.50

Resumindo, pode-se afirmar que Robert Dahl é um autor que, ainda que
defenda a idéia de que a democracia não seja, rigorosamente, um governo da maioria
e que a teoria ou teorias clássicas do regime democrático sejam insuficientes para
compreender todos os dilemas das democracias reais, não pode ser considerado um
pensador elitista ou elitista-democrático, estando mais próximo do ideário da tradição
pluralista.
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DAHL, 1993, p.355.
Esse ponto é particularmente relevante para a presente pesquisa, já que, como se discutirá no quarto
capítulo desta dissertação, Wanderley G. dos Santos debate essa oposição, assumindo, ao contrário de
Dahl, que adota uma abordagem institucional (leia-se: não substantiva) da democracia. Cf. SANTOS:
1998, p. 210.
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Como contribuição de sua obra à ciência política contemporânea, os autores
ressaltam o rigor descritivo, bem como a utilização inovadora e sistemática de
métodos empíricos na análise dos sistemas políticos, mas também o criticam por um
tratamento um tanto quanto superficial de todo pensamento político anterior sobre a
democracia.
Sobre esse aspecto da pesquisa empírica, o próprio Dahl fornece um testemunho de
como a partir da década de sessenta a ciência política alterou seu perfil e se
desenvolveu. É bom lembrar que as principais obras de Dahl datam dessa década em
diante:
Desde a década de 1960, as tentativas de explicar a experiência, a
ausência ou o fracasso da democracia se baseavam ou bem na
experiência de uns poucos países (...), ou bem repousavam em dados
“concretos” conhecidos e que se estimavam válidos e confiáveis,
como a alta de renda per capita, o nível de alfabetização, a quantidade
de telefones e de leitos hospitalares por habitante, etc. Outras
condições teoricamente decisivas, como atitudes, crenças, cultura
política, e outras variáveis “abstratas” semelhantes, se omitiam ou se
consideravam sumamente conjecturais. Não obstante, a partir então da
expansão quase mundial da ciência política, como disciplina
acadêmica, junto com a adoção de novas técnicas de compilação e
análise sistemática de todos os dados, contribuíram para proporcionar
melhores dados sobre as experiências de uma gama muito maior de
países. Como conseqüência, e ainda que a demanda tenha continuado
excedendo a oferta e a qualidade dos dados, hoje é possível
fundamentar um pouco mais firmemente a teoria na experiência.51

Embora ressalte a “evolução” recente da ciência política por meio do aprimoramento
das técnicas de pesquisa, Dahl reconhece, por outro lado, a precariedade e incerteza
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“Hasta la década de 1960, las tentativas de explicar la experiencia, ausencia o fracaso de la
democracia se basan o bien en la experiencia de unos pocos países (…), o bien descansaban en
los datos “concretos” conocidos y que se estimaban válidos y confiables, como el ingreso per
cápita, el grado de alfabetización, la cantidad de teléfonos y de camas de hospital por habitante,
etc. Otras condiciones teóricamente decisivas, como las actitudes, creencias, cultura política, y
otras variables “abstractas” similares, se omitían o se consideraban sumamente conjeturales.
Sin embargo, a partir de entonces la expansión casi mundial de la ciencia política como disciplina
académica, junto con la adopción de nuevas técnicas para la recolección y análisis sistemático de los
datos, contribuyeron a suministrar mejores datos sobre las experiencias de una gama mucho mayor de
países. Como consecuencia, y aunque la demanda da teoría sigue excediendo la oferta y la
calidad de los datos, hoy es posible asentar algo más firmemente la teoría en la experiencia”.
DAHL, 1993, p. 290, grifos nossos.

do conhecimento até então produzido sobre a democracia, até mesmo porque esta
experiência política é um evento raro, antes a exceção do que a regra na história da
humanidade.
Concluindo, Dahl é, como se pode notar pelos comentadores antes mencionados,
considerado um dos pais fundadores da ciência política norte-americana. Sua
abordagem está fortemente fundamentada em ampla pesquisa empírica e mais focada
na análise das instituições políticas do que a tradição que o antecedeu, mas
igualmente atento ao impacto das variáveis sociais sobre as mesmas. É exatamente
no que diz respeito a essas variáveis sociais (“a sociedade plural”, principalmente)
que Dahl se enquadra no espectro teórico do pluralismo, mais do que do elitismo
democrático.
Todavia, é importante destacar que, mesmo em relação ao pluralismo, o autor é
intensamente crítico e reticente quanto à capacidade dessa tradição em solucionar os
impasses das sociedades atuais, a não ser que a ela fosse incorporada uma nova
metodologia de pesquisa, a da ciência política contemporânea, como se verifica pela
leitura das obras a serem analisadas em seguida.

1.2 UM PREFÁCIO À TEORIA DEMOCRÁTICA

O livro Um prefácio à teoria democrática é essencialmente um livro de crítica. Nele,
Dahl procura avaliar as duas concepções hegemônicas e antagônicas de democracia,
bastante comuns nos Estados Unidos (os dois “tipos representativos de teoria de
democracia”): a madisoniana e a populista. Depois de demonstrar o pouco rigor
conceitual da primeira, para constituir-se uma ciência da política, e a ausência de

dados empíricos que corroborassem a segunda, Dahl apresenta uma terceira teoria da
democracia, formulada por ele próprio – a democracia poliárquica. Nesse sentido, a
obra supera a dimensão meramente crítica, mencionada anteriormente, e constitui-se
também por uma importante parte propositiva, uma nova visão sobre a democracia.
Como diz Pateman:
Sem dúvida, Dahl encara as teorias que ele critica em Um prefácio à
teoria democrática (a “madisoniana” e a “populista”) como
inadequadas para os dias atuais; e sua teoria da democracia como
poliarquia – o governo de múltiplas minorias – é apresentada à guisa
de uma substituição mais adequada para aquelas, enquanto uma teoria
da democracia moderna e explicativa.52

Com efeito, julga-se que o entendimento da democracia poliárquica pressupõe a
desconstrução dos modelos madisoniano e populista de democracia, o que, portanto,
faz com que seja necessária uma apresentação desses dois modelos antes de uma
apreciação adequada da democracia poliárquica.
As críticas de Robert Dahl ao modelo democrático madisoniano compõem o
primeiro capítulo de seu livro Um prefácio à teoria democrática. Nesse capítulo,
Dahl apresenta as idéias de Madison de maneira mais organizada e sistematizada do
que o próprio Madison apresentara em O Federalista.53
A hipótese fundamental do modelo madisoniano, segundo Dahl, é a seguinte:
Na ausência de controles externos [aplicação ou expectativa de
recompensas e castigos], qualquer dado indivíduo ou grupo de
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PATEMAN,1992, p. 18.
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Exatamente por isso, esclarece Dahl, a apresentação que ele faz dos artigos de Madison de O
federalista deve ser compreendida com três ressalvas: 1) a despeito das divergências de Madison
com outros federalistas, como Hamilton, grande parte do que ele formulou ou deixou implícito
era amplamente compartilhado por outros líderes políticos de sua época; 2) Madison muitas
vezes não explicitou suas premissas, tarefa esta realizada por Dahl, que não estava interessado
em reproduzir fielmente o pensamento de Madison, mas em compreender o estilo do argumento
madisoniano; 3) “é um pouco injusto considerá-lo como teórico político”, e não como líder
político que era (DAHL, 1989a, p. 14).

indivíduos, tiranizará [cometerá uma grave privação de todo direito
natural] os demais.54

Madison procurou fundamentar essa hipótese de caráter empírico com exemplos
históricos (da Grécia e Roma) e recorrendo a certa “psicologia hobbesiana”, na qual
a natureza humana é compreendida como “corrompida” e desejosa de poder.
Resumindo, para Madison, na ausência de controles externos uma minoria tiranizará
uma maioria e vice-versa.
Uma primeira crítica já é formulada por Dahl à argumentação madisoniana: a falta de
definição do que seja o direito natural nessa hipótese. Qual é a medida para
determinar se ação governamental sobre a ação individual limita os seus direitos
naturais ou não, isto é, quando ela passa a ser tirânica? Se se entender por direito
natural o direito de fazer tudo o que se deseja, então, todo governo é tirânico, pois
todo governo impõe certos limites às ações dos indivíduos (“não roubarás!”, ou “não
matarás!”, para citar apenas os exemplos mais óbvios).
Claro então, que o direito natural não pode significar isso, pois a própria noção de
tirania perderia seu caráter explicativo. Mas, para Dahl, de fato é isso que acontece,
pois se tirania for definida como qualquer grave privação do direito natural (como
assevera Madison), é óbvio que deve-se saber, então, com o máximo de precisão
possível, quais são os direitos naturais do homem. E isso, de acordo com Dahl, não é
algo que Madison consegue precisar.
Segundo Dahl, Madison fornece uma segunda definição de tirania, entendida agora
como o acúmulo de todos os poderes nas mesmas mãos. É razoável pensar, conforme
Dahl, que as duas definições de tirania sejam compatíveis, pois um governo que
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acumula os três poderes – Judiciário, Executivo e Legislativo – provavelmente
privará os indivíduos de alguns, senão de todos os seus direitos naturais.
Reformulando, então, o argumento madisoniano ficaria mais ou menos nesses
termos: a acumulação de todos os poderes nas mesmas mãos implica na eliminação
dos controles externos que, por sua vez, gera a tirania. Logo, a acumulação de todos
os poderes gera tirania.
Mas, de acordo com Dahl, na segunda definição também há um grave problema, não
tanto por falta de precisão da definição, como na primeira definição de tirania, mas
sim porque Madison não demonstra porque exatamente a acumulação dos três
poderes gera forçosamente a tirania (no sentido de privar os indivíduos de seus
direitos naturais), algo que não é obvio e que poderia ser evitado com a realização de
eleições periódicas. Se as eleições populares – ao criarem controles externos –
podem impedir a tirania (como parece crer Dahl), a proposição madisoniana, de que
a acumulação dos poderes leva sempre à tirania, é falsa.
Madison procurou provar a ineficiência do processo eleitoral para evitar a tirania no
artigo 49 d’ O Federalista. Nesse artigo, Madison apresenta algumas evidências
(precárias, para Dahl) para esse argumento: 1) os apelos freqüentes do povo
indicariam defeitos no governo e debilitariam a veneração necessária à estabilidade;
2) a tranqüilidade pública seria abalada por evocar as paixões populares; 3) o
Legislativo, como mantém uma relação mais próxima com o povo, se sobreporia aos
outros dois poderes, menos conhecidos e em menor número. Desse modo, para
Madison, apenas as eleições populares não seriam condição suficiente para impedir a
tirania; seria necessário, outrossim, o controle mútuo dos três poderes.55
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De qualquer forma, segundo Dahl, o conceito de tirania madisoniano não é
operacional, quer se entenda por ele a privação dos direitos naturais, quer como o
acúmulo dos poderes nas mesmas mãos, ou ainda como ambos.
Sistematizando o argumento madisoniano, Dahl afirma que a meta ética do modelo
democrático de Madison é a república não-tirânica, que para ser alcançada exige
duas condições, sendo a primeira, já analisada e carente de evidências empíricas, a
interdição da acumulação de todos os poderes. A segunda condição diz respeito às
facções:
As facções devem ser controladas pelo governo de tal maneira que
não possam agir de forma contrária aos direitos dos demais cidadãos
ou aos interesses permanentes e comuns da comunidade.56

Em Democracia y sus críticos, Dahl afirma que a mudança da democracia antiga
para a democracia em larga escala – o que ele chama de a “segunda transformação
democrática” – forçou a substituição de uma visão monista de democracia (nas quais
a existência de associações autônomas era vista como prejudicial ao sistema) para
uma visão pluralista da mesma, na qual essas foram consideradas não apenas
legítimas, como também necessárias para a democracia em larga escala.57 Nesse
sentido, as facções eram vistas como um corolário previsível e necessário:
A magnitude mesma do Estado nacional engendrou uma grande
variedade de interesses e grupos de interesses, que de nenhum modo
foram uma pura benção. Se antes as lutas e os conflitos de facções se
julgavam destrutivas para a democracia, agora o conflito político
passou a ser visto como algo normal, inevitável, e ainda mais como
uma expressão conveniente da ordem democrática.58
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Dahl distingue três grandes transformações na história da democracia. A primeira delas refere-se à
Antiguidade, à experiência da polis grega; a segunda transformação diz respeito à tradição republicana, de
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grupos de intereses, que de ningún modo fueron una pura bendición. Si antes las luchas y
conflictos de facciones se juzgaban destructivas de la democracia, ahora el conflicto político
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Para garantir que as facções não prejudicassem os outros indivíduos ou a
comunidade, Madison afirma, como já foi dito, que, no caso de uma facção
minoritária, aplica-se a solução do critério da maioria nas votações no Legislativo, ao
passo que, no caso de uma facção majoritária, a solução é uma sociedade plural.
Madison, mais uma vez, assume como evidente que o princípio republicano da
maioria é capaz de impedir a ação das facções minoritárias e não se propõe a
demonstrar a validade do argumento, ao passo que as evidências sobre a eficácia da
sociedade pluralista sobre os efeitos das facções majoritárias são consideradas como
muito débeis por Robert Dahl.59
Sobre esse ponto é interessante mencionar uma passagem na qual Wanderley
Guilherme dos Santos explora a crítica dahlsiana as soluções de Madison para o
problema da tirania, inclusive citando o próprio Dahl:
A falha da teoria madisoniana não consiste tanto em tentar conciliar o
princípio do governo da maioria, que entendia como a essência do
princípio republicano, com a “garantia das liberdades de certas
minorias, cujas vantagens de status, poder e riqueza não seriam
provavelmente toleradas indefinidamente por uma maioria
constitucionalmente desembaraçada”. Este é um dos enigmas centrais
dos regimes democráticos, não um deslize teórico, como sugere Dahl.
A vulnerabilidade da solução madisoniana é bifronte: de um lado não
existe nenhuma garantia institucional de que a proliferação de
interesses ocorra e, em ocorrendo, de que estes não encontrem um
denominador comum que os unifique na tirania dos demais; que os
interesses se limitem e controlem mutuamente será sempre resultado
fortuito, não o produto de arranjos institucionais. De outro lado, se
com efeito os interesses representados compensam-se e anulam-se uns
aos outros, o resultado não será exatamente um governo não-tirânico ,
mas um não governo.60

pasó a ser visto como algo normal, inevitable, y aun como un rasgo conveniente del orden
democrático”. DAHL, 1993, p. 42.
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Wanderley Guilherme dos Santos ressalta como José de Alencar, pensador brasileiro do final século
XIX, preocupado, como Madison, em equacionar igualdade com liberdade, propõe outra solução: a
representação proporcional. Cf. SANTOS: 1991.
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SANTOS, 1991, p. 21, ênfase do autor. Esse aspecto é relevante para a teoria de Santos,
particularmente na obra Sessenta e quatro: anatomia da crise, na qual a radicalização entre as facções
gerou uma crise de paralisia institucional, um “não-governo”. Cf. SANTOS: 1986a.

Dahl critica Madison também porque esse teria superestimado os “controles
externos” – constitucionalmente definidos – e subestimado os controles internos,
sociais, isto é, a educação e a identificação empática entre indivíduos, tomadas, sem
nenhuma comprovação, como incapazes para impedir que os indivíduos tiranizem-se
uns aos outros.
Além disso, ao enfatizar a importância dos controles externos, Madison teria
novamente se envolvido em mais uma confusão conceitual: se os controles externos
são importantes para impedir a tirania (acúmulo de poderes ou privação dos direitos
naturais), então é fundamental definir quais são esses controles, isto é, em que
consiste esse sistema de recompensas e castigos. Dinheiro? Status? Violência?
Madison nega todos esses controles como adequados a uma república. A única
resposta fornecida por Madison é que o governo deve ser construído de tal forma que
a ambição e o interesse de cada parte controle e seja controlado pelas partes restantes
do governo. Trata-se, portanto, de um controle recíproco entre os líderes.
No entanto, afirma Dahl, o argumento madisoniano ainda é insuficiente, pois: 1) não
demonstra que o controle recíproco entre os líderes, supostamente suficiente para
impedir a tirania, requeira a separação dos poderes; 2) ou exagera na importância do
preceito institucional (“os controles externos”), ou interpreta mal as realidades
psicológicas no controle do comportamento dos indivíduos; 3) superestima a
importância, no que tange à prevenção da tirania, dos freios específicos aos
servidores públicos e subestima a importância dos controles mútuos sociais,
necessários em qualquer sociedade plural e que, na sua ausência, tornam ineficazes
qualquer freio aos servidores públicos.

Conclui Dahl: o conceito madisoniano de facção, assim como o conceito de tirania,
não é operacional, pois como distinguir “certo número de cidadãos” de outro número
de cidadãos? Quais são os “direitos dos demais cidadãos” e “os interesses
permanentes e conjuntos da comunidade”, tal como está expresso na definição
madisoniana de facção? Além disso, como determinar se uma ação é ou não
facciosa? Quem pode determinar isso? A maioria? Mas nesse caso, ela sempre
isentaria a si mesma ao identificar os grupos facciosos. Essas são algumas falhas,
apontadas por Dahl, na definição de facção dada por Madison.
Concluindo, então, Dahl acredita que o modelo madisoniano não se mostra um
sistema consistente para se pensar as democracias, embora funcione muito bem
enquanto uma ideologia que persuadiu muitos dos contemporâneos de Madison e
continua a convencer e satisfazer muitos norte-americanos nos dias de hoje.
Ao tempo da elaboração da Constituição, o estilo madisoniano de
argumentação proporcionou uma ideologia satisfatória, convincente e
protetora às minorias de riqueza, status, e poder, que sentiam profunda
desconfiança e temor de seus acerbos inimigos – os artesãos e
agricultores de riqueza, status, e poder inferiores, que elas julgavam
constituir a “maioria popular”. Atualmente, contudo, afigura-se
provável que, por razões historicamente explicáveis, um número
preponderante de americanos politicamente ativos se considerem
membros, pelo menos durante parte do tempo, de uma ou mais
minorias – minorias, demais disso, cujos objetivos poderiam ser
ameaçados se a autoridade constitucionalmente estabelecida das
maiorias fosse legalmente ilimitada. Por isso mesmo, a despeito de
suas falhas em lógica, definição e utilidade científica, a ideologia
madisoniana provavelmente continuará a ser mais geral e de mais
profundas raízes de todos os estilos de pensamento que se poderia
denominar corretamente de “americanos”.61

Segundo Dahl, as deficiências lógicas do modelo madisoniano podem ser entendidas
como decorrentes da tentativa de se conciliar dois princípios distintos: de um lado, a
idéia de que todos os cidadãos adultos de uma república têm direito iguais, inclusive
o direito de decidir sobre a política (princípio da igualdade) e, de outro lado, a idéia
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de que é preciso garantir certos privilégios a algumas minorias (de status, de
propriedade, etc.), que não seriam tolerados se não fossem criados certos limites
constitucionais ao poder da maioria (princípio da liberdade). Assim, a tentativa de
conciliar o princípio republicano da maximização da liberdade política com o
princípio das minorias respeitadas teria gerado uma tensão no modelo democrático
madisoniano (conforme observa Santos) que o inviabilizou enquanto ciência política,
mas não como ideologia. Como resume Gonzaga:
O estilo madisoniano de argumento teria suprido as minorias com uma
ideologia persuasiva e protetora, caracterizada pelo esforço principal
de impedir a formação de uma república tirânica no governo do
Estado. (...). A falta de um significado específico para termos como
tirania da maioria e facção torna a teoria tortuosa, baseada em uma
explicação genética, que sofre de deficiência de lógica. Explicação
genética porque serve como racionalização para todas as minorias que,
ao sofrerem uma possível privação pela maioria, demandam um
sistema de providências políticas que permita vetar as políticas da
maioria.62

O segundo tipo de democracia, analisado por Dahl no segundo capítulo de Um
prefácio à teoria democrática, é o tipo populista. Importa observar que, ao contrário
do que fez com a concepção madisoniana de democracia que, como se viu, é
atribuída a James Madison, um dos três autores de O Federalista, o autor, nesse caso,
não atribui a concepção populista a nenhum teórico específico.63
De acordo com Dahl, a democracia populista é definida segundo dois princípios: a
soberania popular e a igualdade política. Estes são tomados como condições
suficientes para a democracia (ao contrário do que defendia Madison). Como diz
Dahl:
DEFINIÇÃO 1: Uma organização é democrática se, e apenas se, os
processos para se chegar à formulação da política pública são
62
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GONZAGA, 1994, p. 12, grifos nossos.
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compatíveis com a condição de soberania popular e a condição de
igualdade política.64

Para a realização do primeiro princípio, o da soberania popular, as políticas
governamentais deveriam ser tomadas com base numa decisão majoritária, isto é, a
alternativa preferida pelo maior número. Para a realização do segundo princípio, o da
igualdade política, é necessário que à preferência de cada cidadão seja atribuído o
mesmo valor. A única regra existente compatível com esses dois princípios seria o
princípio da maioria.
Dessarte, em uma democracia populista, a escolha entre duas ou mais preferências se
dá através avaliação da alternativa preferida por uma maioria, de tal modo que a
alternativa com maior número de votos será necessariamente aquela adotada pelo
governo.
No entanto, como adverte Dahl, nenhum teórico da democracia advogou a soberania
popular absoluta ou ilimitada:
Segundo, tanto quanto sei, ninguém jamais defendeu, e ninguém salvo
seus inimigos jamais definiu, a democracia como significando que
uma maioria quereria ou deveria fazer tudo aquilo que sentisse desejo
de realizar. Todos os defensores da democracia cuja existência
conheço e todas as definições generosas dela feita incluem a idéia de
restrições às maiorias.65

De acordo com o autor, haveria, então, três tipos de restrições à vontade da maioria:
restrições internalizadas no comportamento dos indivíduos, como a consciência
criada por uma doutrinação social, ou controles sociais recíprocos, ou ainda controles
formais, constitucionais.
Dahl ressalta que a essa concepção democrática podem ser feitas objeções de três
tipos: técnicas, éticas e empíricas.
64
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As objeções técnicas à democracia populista resumem-se a: 1) supõe-se que a
decisão mais democrática é aquela preferida pela maioria, mas pode ocorrer que
muitos eleitores não tenham preferência por nenhuma das alternativas, isto é, grande
parte ou mesmo a maioria seja apática; 2) embora improvável, no caso de empate
entre duas preferências não existe nenhuma solução possível prevista nessa
concepção democrática, gerando, por conseguinte, uma situação de impasse político;
3) mesmo que não ocorra um empate, quanto menor a diferença entre dois grupos
que escolheram alternativas diferentes, menor a legitimidade da decisão, pois a
aplicação da regra da maioria pareceria ser, nesse caso, arbitrária ou mera
conveniência; 4) o impasse ou a inação do governo pode ser, dependendo das
circunstâncias, mais apropriado a um grupo do que a outro, sendo, de qualquer modo,
inadequado e não uma solução; 5) mesmo que haja uma maioria ampla é sempre
difícil determinar um método específico que expresse a preferência da maioria (cada
eleitor vota em uma única preferência, ou adota-se esse método que é seguido pela
votação das alternativas mais preferidas, ou ainda, cada eleitor vota em duas
alternativas e a mais votada é escolhida, etc.).
As objeções éticas à democracia populista referem-se à dificuldade de determinar
empiricamente que a soberania ilimitada e a igualdade política são mais desejáveis
que a soberania limitada, defendida pela concepção madisoniana de democracia.
Além disso, embora possam ser desejáveis, não faz sentido assumir a soberania
absoluta e a igualdade política como bens absolutos, isto é, preferíveis
independentemente dos custos gerados por eles, ou em detrimento de outros bens,
como “lazer, privacidade, consenso, estabilidade, renda, segurança, progresso,
status”.66
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Outra deficiência é que a democracia populista ignora o problema da intensidade de
preferências: se uma maioria prefere fracamente mais a alternativa “A” a alternativa
“B”, preferida intensamente por uma minoria, por que é mais justo optar por “A”, em
detrimento de “B”?
Por fim, as objeções empíricas à democracia populista que, segundo Dahl, “nada nos
diz do mundo real”,67 seriam: 1) não há uma demarcação clara e precisa de quais
indivíduos deveriam ser incluídos na democracia populista, ou seja, quais deveriam
ter o direito de manifestar sua preferência por meio do voto, uma vez que não é
possível que todos o façam; 2) uma vez que todas as sociedades existentes criam uma
classe dominante que realmente governa, uma democracia populista faz com que a
maioria legitime o poder ilimitado dessa minoria, a qual, é claro, alega representar a
maioria; 3) um sistema de soberania popular e de igualdade política pode resultar na
escolha “democrática” pela destruição desse próprio sistema, sendo necessário, nesse
caso, um mecanismo de veto de minoria.
Assim, se a democracia madisoniana peca por utilizar-se de conceitos imprecisos,
inadequados para a ciência política, ainda que úteis do ponto de vista ideológico, a
democracia populista não consegue resolver dilemas concretos, próprios às
democracias contemporâneas. É mister então, conforme pensa o autor, elaborar uma
outra concepção de democracia.
A preocupação de Dahl em fornecer uma interpretação da prática e da teoria
democrática como algo que possa ser aplicado às democracias efetivamente
existentes parece ser uma constante em várias de suas obras, como por exemplo, em
Democracia y sus críticos, na qual o autor ambiciona delinear uma teoria da
democracia que leve em consideração as diversas condições em que as democracias
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são postas em prática, bem como as objeções levantadas contra esses regimes, a fim
de evitar que, mais uma vez, se faça uma “teoria difusa” da democracia, isto é, uma
teoria que não explicite ou avalie suas premissas.68
Será possível combinar em uma única concepção teórica tanto os
aspectos normativos como os empíricos da democracia? Eu creio que
sim, como mostrará este livro, ainda que a tarefa tenha grandes
alcances.69

Dessa maneira, tem-se o terceiro tipo de democracia exposto em Um prefácio à
teoria democrática, o tipo formulado pelo próprio Dahl, a democracia poliárquica.
Este modelo é desenvolvido com vistas a preservar os princípios básicos das
democracias madisoniana e populista, ou seja, igualdade política e soberania popular,
mas de tal modo que possa corresponder melhor aos sistemas políticos realmente
existentes e aos problemas deles decorrentes.
Dahl assegura que sua concepção democrática é distinta das demais apresentadas,
antes de qualquer coisa, do ponto de vista metodológico: se as democracias
madisoniana e a populista estabelecem metas a serem maximizadas (na primeira,
uma república não-tirânica e, na segunda, a soberania popular e a igualdade política)
a democracia poliárquica supõe um método descritivo, isto é:
Implica considerar uma única classe de fenômenos todas essas naçõesEstado e organizações sociais que são geralmente classificadas como
democráticas pelos cientistas políticos e, em analisar os membros
dessa classe com o objetivo de descobrir, em primeiro lugar, as
características distintivas que têm em comum e, em segundo, as
condições necessárias e suficientes às organizações sociais que as
possuem.70.
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Percebe-se então que Dahl pretende nessa obra percorrer o caminho inverso do
trilhado pelos teóricos da democracia madisoniana e populista: ao invés de
estabelecer metas a serem maximizadas (às vezes, em detrimento da realidade
empírica), o que o autor tenciona fazer é descobrir quais são as características dos
governos democráticos existentes, descrever essas características e tomar essas
características como um ideal a ser atingido pelos países que visam democratizar-se,
quer dizer, assumir essas características como condições necessárias e suficientes
para maximização da democracia.
É nesse sentido que, como já foi dito, Avritzer comenta que Robert Dahl reintroduz a
dimensão normativa na teoria democrática, eliminada pelos elitistas, como
Schumpeter, que haviam dissociado a democracia das noções de soberania popular e
de bem comum, ainda que o faça, como se viu, de modo distinto dos modos
madisoniano e populista. 71
Para Dahl, a poliarquia é um sistema de governo que se baseia em uma sociedade
democrática, isto é, sua existência deve-se muito mais a uma confluência de
condições sociais prévias, do que aos freios constitucionais defendidos por Madison
e admirados pela maioria dos norte-americanos.72 Como o autor mesmo diz:
Durante a história, a poliarquia tem estado intimamente vinculada a
um tipo de sociedade que se caracterizou por uma série de elementos
inter-relacionados: um nível relativamente alto de mobilidade e de
riqueza per capita, um crescimento secular dessa mobilidade e dessa
riqueza, um alto grau de urbanização, uma população agrícola
relativamente pequena ou em rápida diminuição, uma grande
diversidade populacional, ampla alfabetização, uma quantidade
comparativamente grande de pessoas que alcançam o ensino superior,
um sistema econômico em que a produção está principalmente a
cargo de empresas relativamente autônomas cujas decisões se
orientam em grande medida para o mercado nacional e para os
71
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mercados internacionais, e níveis relativamente altos de indicadores
de bem-estar econômico e social.73

Esse conjunto de fatores relacionados compõe o que Dahl chama de sociedade
“moderna, dinâmica e pluralista (MDP). Por “moderna”, Dahl entende uma
sociedade marcada por altos níveis de riqueza, consumo e educação, diversidade
ocupacional, grande população urbana, etc.; por “dinâmica”, existência de
crescimento econômico e aumento contínuo do nível de vida; e por “pluralista”, a
presença de numerosos grupos e organizações independentes”.74
Para Dahl, uma sociedade MDP é importante para o processo democrático porque
causa seis efeitos: 1) difunde o poder entre os indivíduos; 2) promove atitudes e
crenças favoráveis à democracia; 3) inibe a concentração de poder nas mãos de um
único grupo; 4) dispersa os recursos políticos (dinheiro, conhecimento, posição
social), os postos estratégicos e de negociação; 5) dificulta a legitimação de
privilégios e reforça o princípio de igualdade; 6) dificulta a exclusão de grupos da
arena pública. Embora não seja condição suficiente para a poliarquia (há países que
são poliarquias, mas não são uma sociedade MDP, como a Índia, segundo Dahl), a
sociedade MDP é fator decisivo para a estabilidade poliárquica.
Importa dizer que a democracia poliárquica é estruturada em torno do mecanismo
eleitoral. Não apenas as eleições, mas o período que a antecede e que a sucede.
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Embora não possa ser tomada como uma expressão da vontade da maioria,75 uma
eleição é o teste decisivo para uma poliarquia.
[...] estou inclinado a pensar que os democratas radicais que, ao
contrário de Madison, insistem na importância do processo eleitoral
em toda a grande estratégia da democracia, estão basicamente certos.
Para sermos exatos, se os requisitos fundamentais da poliarquia não
existem, então o processo eleitoral não pode aliviar, evitar ou
substituir o governo hierárquico. Mas se essas condições fundamentais
de fato existem, a eleição é a técnica decisiva para garantir que os
líderes do governo serão relativamente responsáveis perante os
liderados. Outras técnicas dependem para ter eficácia principalmente
da realização de eleições e de condições sociais fundamentais.76

Dizendo de outro modo, as eleições não são condição suficiente para a poliarquia,
mas são condição necessária. Isso porque, as eleições aliadas à competição
aumentam significativamente o número de minorias que terão que ser levadas em
conta pelos líderes ao elaborarem suas políticas, característica esta própria das
poliarquias.77
Isso não significa que as eleições funcionem como antídoto às tiranias da maioria ou
da minoria, termos próprios da democracia madisoniana. As eleições, afirma Dahl:
[...] São processos cruciais para assegurar que os líderes políticos se
mostrem um pouco sensíveis às preferências de alguns cidadãos
comuns. Mas nem as eleições nem as atividades entre elas dão muita
garantia de que as decisões se conformarão às preferências de uma
maioria de adultos ou de eleitores. Daí não podermos corretamente
descrever as operações concretas das sociedades democráticas em
termos dos contrastes entre maiorias e minorias.78
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Como afirma o autor, a maioria numérica não é capaz de realizar uma ação
coordenada79 e são as minorias mobilizadas que mais influenciam os líderes
políticos.80
Pateman observa que, para Dahl, o máximo de participação popular não é necessária
para que os governantes sejam controlados, até mesmo porque “sabemos que a
maioria das pessoas é desinteressada e apática em relação à política”, assim como se
sabe que “uma porcentagem relativamente pequena de indivíduos, em qualquer
forma de organização social, aproveitará as oportunidades de tomada de decisão”.81
Contra a idéia de uma “democracia participativa”, Dahl afirma também que não é
necessário que todos os cidadãos estejam igualmente informados sobre as políticas
públicas adotadas; basta a existência de um “público atento”, um grupo de indivíduos
interessados e capazes de aumentar o controle dos governantes pelo voto. Não se
supõe, no caso, que a influência política de todos os cidadãos seja igual, nem de que
não haja conflito de interesses entre estes, mas sim de que haja minorias concorrentes
que possam influenciar nas decisões públicas, exigindo, destarte, responsividade dos
governantes.82
Em outras palavras, para Dahl, o que distingue uma poliarquia de um regime
hierárquico, uma ditadura, por exemplo, não é que a primeira seja o governo da
maioria, mas antes um governo de minorias, e não de uma única minoria.
[...] se há algo a ser dito pelos processos que efetivamente distinguem
ou diferenciam democracia (ou poliarquia) de ditadura, ele não será
descoberto na nítida distinção entre governo pela maioria e governo
por uma minoria. A distinção aproxima-se muito mais de ser entre
governo por uma minoria e governo por minorias. Em comparação
com os processos políticos da ditadura, as características da poliarquia
79
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aumentam muito o número, tamanho, e diversidade de minorias, cujas
preferências influenciarão o resultado das decisões governamentais.83

Entretanto, Dahl esclarece que, em um sentido específico, é correto dizer que a
maioria, em uma poliarquia governa: os políticos que concorrem por cargos de poder
através do mecanismo eleitoral, levam em conta um certo consenso sobre a política,
uma vez que têm de atuar dentro dos limites estabelecidos pelos valores sociais,
“como membros doutrinados da sociedade”.84
Dahl enumera, então, as condições necessárias à poliarquia em torno do mecanismo
eleitoral, afirmando que uma poliarquia é um sistema político que elas existem em
um nível relativamente alto:
Durante o período de votação:
1.
2.
3.

Todos os membros da organização praticam atos que
supomos constituírem uma manifestação de preferência entre as
alternativas apresentadas, isto é, votam.
Na tabulação dessas manifestações (votos) é idêntico o peso
atribuído à opção de cada indivíduo.
A alternativa que consegue o maior número de votos é
declarada a opção vencedora.
Durante o período entre votações:

4.

5.

Qualquer membro que percebe um conjunto de alternativas,
pelo menos uma das quais considera preferível a qualquer uma das
alternativas na ocasião apresentadas, pode inseri-la(s) entre as
apresentadas à votação.
Todos os indivíduos devem possuir informações idênticas
sobre as alternativas.
Durante o período pós-votação:

6.
7.
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As alternativas (líderes ou políticas) que tiverem o maior
número de votos substituem quaisquer alternativas (líderes ou
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As ordens dos servidores públicos eleitos são executadas.

DAHL,1989a, p.132, ênfase do autor.
Ibidem, p. 131.

8.

Durante o estágio entre as votações:

8.1
Todas as decisões tomadas entre eleições são subordinadas ou
executórias àquelas tomadas durante o período de eleição, isto é, as eleições são,
em certo sentido, controladoras;
8.2
Ou as novas decisões, tomadas durante o período entre
eleições, são pautadas pelas sete condições precedentes, operando, no entanto,
sob circunstâncias institucionais muito diferentes;
8.3

Ou ambas as coisas.85

Entretanto, é o próprio Dahl quem afirma que essas oito condições não são atendidas
plenamente por nenhum sistema político existente, sendo mais correto interpreta-las
como constituindo cada uma delas uma escala.86 Como já foi dito, as poliarquias
seriam os sistemas nos quais essas oito condições são bem atendidas.
Dahl afirma também que numa poliarquia há um consenso razoável sobre essas oito
condições, consenso este resultado de um treinamento social. Assim, se a poliarquia,
como insistem os comentadores de Dahl, Macpherson e Held, é uma democracia
pluralista, com diversos focos de poder e com opiniões diversas e discordantes, é
igualmente correto afirmar que uma poliarquia pressupõe, por outro lado, um
consenso, e não um dissenso, sobre a validade dessas oito condições.87
A democracia madisoniana supõe que os grupos autônomos e discordantes, aliado ao
dispositivo de veto das minorias, funcionariam como medida preventiva contra a
tirania da maioria. Contudo, mesmo concordando com ele, Dahl ressalta que a
existência de uma democracia depende muito mais de um treinamento social que
produza um consenso sobre a validade do sistema político, dos controles sociais
mútuos, do que da existência de controles constitucionais prévios.
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Se a teoria da poliarquia é aproximadamente válida, segue-se que, na
ausência de certas condições sociais prévias, nenhum arranjo
constitucional pode criar uma república não-tirânica [...].
Reciprocamente, um aumento na extensão em que está presente uma
das precondições sociais seja talvez muito mais importante no
fortalecimento da democracia que qualquer dada elaboração
constitucional. Estejamos preocupados com a tirania da maioria ou da
minoria, a teoria da poliarquia sugere que as primeiras e cruciais
variáveis para os quais os cientistas políticos devem dirigir sua
atenção são sociais e não constitucionais.88

Como observa Daniela Cademartori, para Dahl, variações entre constituições, por
exemplo, não têm efeito significativo sobre as poliarquias estáveis e tampouco
podem garantir o sucesso da poliarquia em condições sociais desfavoráveis.
Entretanto, nos países em que as condições de fundo não são nem altamente
favoráveis, nem tão desfavoráveis, constituições bem arquitetadas podem ser
determinantes para a sobrevivência do regime poliárquico.89
Destarte, a sobrevivência da poliarquia parece ser uma função do consenso social
sobre as normas poliárquicas, descritas por Dahl sob a forma das oito condições, e
mesmo o respeito às minorias parece depender disso:
O corpo principal das proteções, contudo, será encontrado nas
precondições e características da poliarquia. Quanto mais plenamente
existirem os requisitos fundamentais da poliarquia, menos provável
será que qualquer dada minoria tenha suas liberdades mais apreciadas
reduzidas por ação governamental. A extensão do consenso sobre as
normas poliárquicas, o treinamento social nelas, a concordância geral
sobre as alternativas de política e a atividade política na medida em
que estas e outras condições estiverem presentes, determinarão a
viabilidade da própria poliarquia e darão proteção às minorias. Pareceme esmagadora a prova de que nas várias poliarquias do mundo
moderno a extensão em que minorias são maltratadas pela ação
governamental depende quase inteiramente de fatores nãoconstitucionais.90
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Assim, cabe falar em igualdade política, não no sentido de que todos os grupos
detém o mesmo controle sobre as decisões, pois, de acordo com Dahl, o controle sobre
decisões governamentais é, em todas comunidades humanas, desigualmente
distribuído,91 mas no sentido de que essas decisões são o resultado de um processo de
negociação e barganha entre os grupos politicamente mobilizados que, de qualquer
forma, têm de prestar contas aos cidadãos por meio das eleições. Como sustenta
Pateman,92 na teoria poliárquica a livre e acirrada competição é a marca do método
democrático, e não tanto a participação, que é vista, em certos casos, como uma ameaça.
A presente dissertação, todavia, entende, contrariamente ao que afirma Pateman,
que a participação é, na teoria da Dahl, um elemento tão importante quanto a
competição política (liberalização) e só é um elemento de desestabilização quando
associada à clivagens subculturais intensas, ou à concentração de recursos politicamente
relevantes.

1.3 POLIARQUIA: PARTICIPAÇÃO E OPOSIÇÃO

Como observa o próprio autor, Poliarquia trata “das condições sob as quais os
sistemas de contestação pública são passíveis de se desenvolver e existir”.93 O livro é
uma investigação sistemática sobre as condições que favorecem a transição de um
regime não democrático para um regime democrático, ou, dizendo nos termos
dahlsianos, poliárquico.
Nesse sentido, o Prefácio parece ter um sentido diferente do livro Poliarquia:
enquanto o primeiro visava refutar as concepções correntes de democracia nos
91

Ibidem, p. 141.
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DAHL, 2005, p. 32.
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Estados Unidos (os modelos de democracias madisoniano e populista), o segundo
parece querer detalhar as explanações do Prefácio sobre a democracia poliárquica.
Destarte, o presente trabalho supõe uma continuidade e unidade teórica entre os
dois livros de Dahl aqui analisados, ainda que, como já foi dito, eles atendam a
objetivos diversos.
O termo poliarquia apareceu pela primeira vez consistentemente em um estudo
de Robert Dahl sobre a teoria democrática.94 Como ele mesmo diz, em outro livro
seu:
Poliarquia deriva de palavras gregas que significam “muitos” e
“governo”; assim, “o governo de muitos” se distingue do governo de
um, a monarquia, e do governo de poucos, a oligarquia ou a
aristocracia. Embora a expressão seja usada raramente, em 1953 um
colega e eu a introduzimos, por ser uma boa maneira para usar como
referência a democracia representativa moderna.95

Chantal também informa a esse respeito, ressaltando que Dahl e Charles Lindblom
utilizaram o termo poliarquia a fim de designar “um sistema político caracterizado
pela atribuição de direitos civis à maioria da população, notadamente o direito de
voto”.96
Em Democracia y sus críticos, Dahl enumera alguns modos de se compreender o
termo poliarquia que, embora sejam diferentes, não são incompatíveis entre si, antes
complementares:
Pode conceber-se a poliarquia de diversas maneiras: como resultado
histórico dos empenhos para democratizar e liberalizar as instituições
políticas dos Estados nacionais; como um tipo peculiar de ordem ou
regime político, diferente em aspectos significativos não somente dos
regimes democráticos de todo tipo, senão também das anteriores
democracias em pequena escala; como um sistema de controle político
(como Schumpeter) em que os principais funcionários do governo são
94
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Cf. DAHL: 1989a, capítulo 3.
DAHL, 2001, p. 104, grifos nossos.
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“Un système politique caractérisé par l’attribution de droits citoyens à la majorité de la
population, notamment lê droit de vote”. CHANTAL, 2001, p. 161.

induzidos a modificar seu comportamento para ganhar as eleições em
competência política com outros candidatos, partidos e grupos; como
um sistema de direitos políticos (...); ou como um conjunto de
instituições necessárias para o funcionamento do processo em larga
escala.97

Como foi mostrado, poliarquia é o nome atribuído por Dahl, em Um prefácio à
teoria democrática, à concepção de democracia que procura conciliar a maximização
de metas, soberania popular e igualdade política, com o funcionamento das
democracias realmente existentes na modernidade.
O termo poliarquia que, com o tempo, consolidou-se na terminologia especializada,
tem a função de separar as discussões normativas das discussões empírico-descritivas
sobre os regimes democráticos. Em outras palavras, a palavra poliarquia se refere
basicamente a “exemplares empíricos da descrição ideal-típica” enquanto a palavra
democracia, segundo Wanderley Guilherme, deveria ser utilizada apenas no sentido
de um “ideal-regulador”.98 Como diz Dahl:
(…) uma poliarquia é um regime com um conjunto singular de
instituições políticas que, em seu conjunto, o diferenciam de outros
regimes. Pode considerar-se que a poliarquia é um governo em que as
instituições indispensáveis para o funcionamento do processo
democrático existem em um nível que supera certo limite. Apesar das
poliarquias serem a realização histórica mais completa do processo
democrático na grande escala do Estado nacional, o que as poliarquias
conseguiram está longe de ser completo (...).99
97

“Puede concebirse la poliarquia de diversas maneras: como resultado histórico de los empeños
por democratizar y liberalizar las instituciones políticas de los Estados nacionales; como un tipo
peculiar de orden o régimen político, diferente en aspectos significativos no sólo de los sistemas
no democráticos de toda laya, sino también de las anteriores democracias en pequeña escala;
como un sistema de control político (a lo Schumpeter) en que los principales funcionarios del
gobierno son inducidos a modificar su proceder para ganar las elecciones en competencia
política con otros candidatos, partidos y grupos; como un sistema de derechos políticos (…); o
como un conjunto de instituciones necesarias para el funcionamiento do proceso democrático en
gran escala”. DAHL, 1993, p. 264.
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(...) “una poliarquía es un régimen con un conjunto singular de instituciones políticas que, en
su conjunto, lo diferencian de otros regímenes. Puede considerarse que la poliarquía es un
gobierno en que las instituciones indispensables para el funcionamiento del proceso democrático
existen en un nivel que supera cierto umbral. Si bien las poliarquías son la realización histórica
más completa del proceso democrático en la gran escala del Estado nacional, lo que las
poliarquías han logrado dista de ser completo” (…). DAHL, op. cit., p. 214, grifos nossos.

Assim, Dahl distingue as poliarquias das democracias no sentido de que as
primeiras são a realização mais próximas das segundas, mas ainda assim imperfeitas,
tomando as segundas como referência para a avaliação das primeiras. Mas o autor se
pergunta:
Também seria possível perguntar se há esperanças de que algum
sistema satisfaça plenamente os critérios, e se no caso contrário, eles
têm alguma pertinência. Dou por certo que no mundo real nenhum
sistema há de satisfazer plenamente os critérios de um processo
democrático. No melhor dos casos, qualquer sistema político pode se
aproximar dele.100

Desse modo, o que fica evidente na leitura dahlsiana é que a poliarquia não garante
que a política implementada seja compatível com o desejo da maioria, nem tampouco
pressupõe uma participação plena, suposição comum nos teóricos da democracia
participativa,101 mas torna mais improvável que o governo adote medidas públicas
que violentem a maioria. Não é o controle total, e sim um controle parcial,
compatível com a realidade política contemporânea.
As poliarquias são, portanto, a conseqüência de se aplicar o processo democrático em
larga escala, ao Estado nacional (a “terceira transformação”, nos termos de Dahl),
gerando instituições, direitos e práticas políticas desconhecidas da democracia antiga,
mas absolutamente essenciais para a preservação do processo democrático em um
cenário de inevitável redução da participação.

100

“También sería dable preguntarse si hay esperanzas de que algún sistema satisfaga
plenamente los criterios, y si en caso contrario, ellos tienen alguna pertinencia. Doy por sentado
que en el mundo real ningún sistema habrá de satisfacer plenamente los criterios de un proceso
democrático. En el mejor de los casos, cualquier sistema político puede aproximarse a ello”.
DAHL, 1993, p. 160.
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Em Democracia y sus críticos, Dahl discorre sobre a democracia participativa e a rechaça como
adequada apenas a associações de pequena escala e, mesmo assim, como algo que não difere
essencialmente da poliarquia. Cf. DAHL: 1993, p. 275-276.

Mas o que define uma poliarquia? Ainda que se saiba qual sua origem etimológica
ou a função desta categoria, ignora-se a que ela corresponde no mundo.
Dahl inicia o primeiro capítulo de Poliarquia afirmando que parte do
pressuposto que uma democracia é um governo responsivo às preferências de seus
cidadãos, considerados politicamente iguais.
Para um governo ser responsivo, afirma o autor, é imprescindível que: 1) todos
cidadãos tenham oportunidade de formular suas preferências; 2) todos possam
expressá-las através da ação coletiva ou individual; 3) todos possam tê-las
igualmente consideradas pelo governo.102
Dizendo o mesmo de modo mais sistemático, Dahl enuncia oito garantias que devem
ser oferecidas pela sociedade democrática a seus concidadãos. São elas:
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 (5a: direito de líderes
políticos disputarem 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.103

Essas oito garantias “podem ser melhor interpretadas como constituindo duas
dimensões teóricas ligeiramente diferentes da democratização”.104 Essas duas
dimensões são exatamente a liberalização, ou institucionalização, ou ainda,
contestação pública, por um lado, e a participação, por outro lado. Entretanto, em
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Essas três características correspondem, de modo geral, às condições 1 e 4, expostas no apêndice A do
Prefácio. DAHL, 1989a, p. 84.
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DAHL, 2005. p. 27, tabela 1.1. Em Democracia y sus críticos, Dahl enumera sete instituições
necessárias (mas não suficientes) para a poliarquia. São elas: 1) funcionários eleitos; 2) eleições livres e
idôneas; 3) sufrágio inclusivo; 4) direito de ocupar cargos públicos; 5) liberdade de expressão; 6)
variedade de fontes de informações; 7) autonomia associativa. Como se pode notar, essas instituições são
uma reformulação das sete primeiras garantias descritas por Dahl em Poliarquia, sem alteração de
conteúdo, a não ser pela oitava condição. Cf. DAHL: 1993, p. 267. Em Sobre a democracia, o autor
introduz uma condição nova, em relação às obras anteriores, a saber, o controle civil da polícia e de
outros meios de coação física. Cf. DAHL: 2001.
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DAHL, 2005, p. 26.

Poliarquia, Dahl enfatiza mais os processos condicionantes da liberalização do que
da participação.105
Segundo o autor, os regimes poliárquicos são regimes nos quais há sólida
liberalização e ampla participação. Conforme as palavras do autor:
As poliarquias podem ser pensadas então como regimes relativamente
(mas incompletamente) democratizados, ou, em outros termos, as
poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados e
liberalizados, isto é, fortemente inclusivos e amplamente abertos à
contestação pública.106

Assim, a definição dahlsiana de poliarquia configura-se como uma definição
bidimensional, na qual os regimes políticos existentes podem ser avaliados segundo
os dois eixos definicionais: liberalização e participação.
A dimensão da liberalização (“public contestation”) caracteriza-se pelo grau
de liberdade e igualdade que possui a oposição de competir pelo poder. Todos os
regimes variam nesse quesito quando comparados entre si, assim como é comum que
haja variações dentro de um mesmo país.107
A dimensão da participação caracteriza-se pela inclusão política, isto é,
“proporção da população habilitada a participar, num plano mais ou menos igual, do
controle e da contestação à conduta do governo”.108 Em resumo, democratizar-se
implica em ampliar a liberalização e a participação política.
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Ibidem, p. 32.
Ibidem., p. 31.
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Dahl trabalha em Poliarquia com unidades nacionais e reconhece que suas análises carecem de uma
discussão mais aprofundada sobre o grau de poliarquia em instituições menores, mas acredita também que
suas conclusões possam ser aplicadas a elas. Cf. DAHL: 2005, p. 33-34.
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DAHL, 2005, p. 28. Note-se, desde já, que essa noção de “participação” é criticada e revista por
Wanderley Guilherme, tendo em vista que Dahl, na visão do primeiro, fala de elegibilidade significando
tanto o ato de “poder votar”, quanto o de “poder ser votado”. O autor propõe, destarte, a separação dos
dois sentidos de elegibilidade por meio da adição, ao modelo bidimensional de Robert Dahl, de um
terceiro eixo, o do “controle” (“poder ser votado”). Ter-se-ia, conseguintemente, três eixos da
democratização: liberalização ou institucionalização, participação e controle.
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Essa segunda dimensão, a da participação, caracteriza, em mais um aspecto, a
separação da reflexão dahlsiana do elitismo democrático, por exemplo de
Schumpeter. Esse último autor havia solucionado o problema da inclusão através de
um relativismo histórico: para ele, o demos é definido de modo diverso por cada
povo, em cada época, e não faz sentido avaliar quem participa e quem não participa
da política, se a própria sociedade admita que assim seja.109
Dahl não concorda com a solução schumpeteriana para o problema da inclusão.
Segundo ele, ela é inaceitável porque: 1) obscurece a distinção entre um governo
democrático e outro não-democrático; 2) ignora o problema da idoneidade que
aborda a questão de estrangeiros, crianças e deficientes mentais de serem ou não
tomados como cidadãos.110 Para Dahl, o corpo político deve incluir todos os
membros adultos da comunidade, exceto os residentes temporários, as crianças e os
deficientes mentais, ressaltando a importância da participação na caracterização do
processo democrático.111
Sobre o modelo dahlsiano, o próprio Wanderley Guilherme dos Santos
apresenta uma instrutiva explicação:
O modelo dahlsiano estipula a existência de dois eixos fundamentais
para a compreensão da evolução política das sociedades – eixos
chamados liberalização e participação [ênfase do autor]. O eixo
liberalização refere-se ao grau de institucionalização já alcançado
pelas regras de competição política e o acatamento de seus resultados,
isto é, refere-se à medida que todos os participantes da disputa política
se reconhecem mutuamente os direitos de criar organizações, de
expressão de voto, de competir por cargos públicos, enfim, de todos os
direitos característicos de uma ordem liberal. O eixo participação
refere-se à proporção da população a que tais direitos e liberdade são
garantidos. Como se sabe, esses dois movimentos não obedecem ao
mesmo ritmo de evolução e seqüência, nos países europeus e anglo109
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Novamente, importa ressaltar que o presente estudo não encontra evidências de que a participação seja
desnecessária ou constitua uma ameaça para a democracia, ao contrário do que defende Pateman. Cf.
PATEMAN: 1992, capítulo 1.

saxões, havendo a institucionalização da competição política
antecedido de muito, de acordo com a hipótese de Dahl, a extensão
daqueles direitos e liberdades a toda a sociedade (...) O ideal
democrático, obviamente, é representado pelo sistema político que
seja plenamente institucionalizado e que compreenda toda a
população, restando apenas o requisito de um mínimo de idade para
que se tenha acesso completo ao catálogo de direitos e liberdades.112

O que Dahl intenta oferecer, antes de tudo, é uma definição extremamente
operacional que permite tanto avaliar os regimes políticos, quanto a passagem de um
tipo de regime para outro, ao contrário de outras concepções democráticas que, não
obstante, gozam, às vezes, de muito credibilidade.113
Destarte, Dahl propõe que os regimes políticos podem ser divididos segundo
esses

dois

eixos,

liberalização

e

participação.

Assim,

ter-se-iam

quatro

possibilidades: 1) hegemonias fechadas (baixas participação e liberalização); 2)
hegemonias inclusivas (baixa liberalização e alta participação); 3) oligarquias
competitivas (baixa participação e alta liberalização); 4) poliarquias (altas
participação e liberalização).
De algum modo, assegura o autor, todos os regimes políticos existentes
poderiam se adequar a uma dessas quatro possibilidades (ou se aproximar mais de
uma do que de outra), assim como a passagem de um regime político para outro
poderia ser pensada como a passagem de uma dessas possibilidades para outra.114 Na
realidade, o problema central do livro parece ser mesmo a transição entre regimes,
não tanto a democracia, ou as concepções acerca dela, como no livro Um Prefácio à
teoria democrática.
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Nesse sentido, Dahl propõe, como hipótese, que a sobrevivência da
poliarquia, isto é, o fato de um país continuar a ser um regime democrático e não se
transformar em um regime não-democrático (uma hegemonia ou uma oligarquia)
depende dos custos da tolerância e dos custos da supressão. A fórmula dalhsiana a
esse respeito é:
Quanto mais os custos da supressão [a eliminação da oposição pelo
governo] excederem os custos da tolerância [a tolerância do governar
em aceitar uma oposição], tanto maior a possibilidade de um regime
competitivo.115

Assim, uma poliarquia é um regime que possui um alto grau de “segurança
mútua”, segundo o qual tanto a oposição, quanto o governo sentem-se mais
propensos em aceitar as regras do jogo competitivo, do que em destruí-las.
A inclinação do autor para as poliarquias, ou antes, para a transformação dos
regimes hegemônicos ou oligárquicos em poliarquias é clara e mesmo explicitada
pelo autor ao longo do texto.116 Dahl enuncia seis razões para se preferir viver em
uma poliarquia (além do relato das pessoas que viviam em regimes quasepoliárquicos e que passaram a viver em regimes não poliárquicos atestando as
vantagens dos primeiros, como confessaram Mosca e Croce, depois do fim da
república italiana e o início do fascismo).117
Primeiro: nas poliarquias as liberdades liberais clássicas estão mais
asseguradas, como:
Oportunidades de exercer oposição ao governo, formar organizações
políticas, manifestar-se sobre questões políticas sem temer represálias
115

Ibidem, p. 37.
Ibidem, p. 50.
117
Dahl em Democracia y sus críticos, enumera três razões para a superioridade da democracia em
relação às outras formas factíveis de governo. São elas: 1) “liberdade” (autodeterminação individual e
coletiva, autonomia moral e liberdades específicas asseguradas); 2) desenvolvimento humano (capacidade
de exercer a autodeterminação e a autonomia moral, bem como assumir a responsabilidade por suas
próprias eleições); 3) forma mais segura para proteger os interesses ou bens dos indivíduos. Cf. DAHL:
1993, p. 373.
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governamentais, ler e ouvir opiniões alternativas, votar secretamente
em eleições em que candidatos de diferentes partidos disputam votos e
depois das quais os candidatos derrotam pacificamente os cargos
ocupados aos vencedores.118

Em segundo lugar, ampla participação e competição política provocam mudanças e
alternância na composição dos cargos públicos, aumentando a representatividade do
regime político.
Em terceiro lugar, na medida em que um sistema político torna-se mais
institucionalizado ou mais participativo, a classe política busca apoio dos grupos
então incluídos no processo político, obrigando, assim, o governo a ser mais
responsivo.
Quarto: quanto maior a oportunidade de se organizar e de se expressar os interesses,
maior a probabilidade de que esses interesses sejam passíveis de representação
política, diminuindo, portanto, a “distância” entre governantes e governados.
Em quinto lugar, quanto maior a participação e a contestação pública, menor a
chance de um governo aplicar sanções extremas contra a população.
Por último, como sexta razão para se preferir as poliarquias, quanto mais poliárquico
um sistema político, assegura Dahl, mais fortalecida estará a cultura democrática de
seu povo.119
Em Democracia y sus críticos, Dahl afirma que ainda que a democracia não seja uma
forma de governo perfeita (pois, como acusam os anarquistas, também implica em
algum grau de coação aos cidadãos), ela é a melhor forma possível de organização da
sociedade, superior a todas as outras alternativas factíveis, como a tutela de uma
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DAHL, 2005, p. 41.
Dahl avalia a cultura política como sendo uma das variáveis relevantes para a sobrevivência das
poliarquias. O tema é também retomado em outra obra sua. Cf. DAHL: 1993, p. 312-314.
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minoria sobre a maioria, visto que maximiza autonomia dos indivíduos e minimiza a
coação sobre os mesmos.120 Resumindo essa argumentação, Dahl atesta:
Uma justificação mais razoável da democracia é, então, que um
governo democrático oferece, em medida muito maior que qualquer
outra alternativa, um processo pacífico e ordenado por meio do qual a
maioria de cidadãos podem exigir fazer o que eles mais desejam que
se faça e evitar fazer o que eles menos desejam que se faça. Em lugar
de afirmar que um regime democrático responde a seu povo
maximizando a satisfação dos desejos, poderíamos afirmar que tende a
satisfazer um conjunto mínimo de preocupações políticas urgentes.121

Como se pode perceber pela leitura da obra supracitada, Dahl não acredita que a
superioridade da democracia frente às outras formas de governo possa ser defendida
de modo axiomático, de forma tal forma que, a partir de premissas indubitáveis,
chega-se a uma conclusão objetiva e absolutamente válida, mas, por outro lado, toma
como fato a maior razoabilidade da democracia frente às suas alternativas concretas.
Em Democracia y sus críticos, Dahl argumenta a favor do regime democrático sob o
ponto de vista moral. Como a argumentação dessa obra difere de Poliarquia, é
interessante discuti-la nesse passo.
Dahl assevera que a democracia é uma forma superior de governo na medida em que
opera, por um lado, com o princípio da “igualdade intrínseca” que afirma que todos
indivíduos devem ser tomados como iguais e, por outro lado, com a idéia de
autonomia pessoal que garante que cada indivíduo é o melhor juiz de seus interesses.
A conciliação desses dois princípios resulta, por sua vez, na seguinte idéia:
Se é necessário conferir peso igual ao bem ou aos interesses de todos,
e se cada pessoa adulta é em geral o melhor juiz de seu próprio bem
120
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un gobierno democrático responde a su pueblo maximizando la satisfacción de las apetencias,
podríamos afirmar que tiende a satisfacer un conjunto mínimo de preocupaciones políticas
urgentes”. DAHL, 1993, p. 117-118.

ou de seus próprios interesses, então todos os membros adultos de
uma associação estão suficientemente qualificados, em linhas gerais,
para participar nas decisões coletivas obrigatórias que afetam seus
bens ou seus interesses, ou seja, para ser cidadãos plenos do demos.122

Percebe-se, portanto, que a justificação da democracia como forma de organização
do poder é superior não apenas no que tange às vantagens empíricas (direitos
assegurados, responsividade, rotatividade dos cargos públicos, etc.), mas também em
seu aspecto moral.
Ainda que se possam encontrar tantas razões para se preferir as poliarquias a outros
regimes políticos, Dahl contraria o diagnóstico de alguns autores123 que apostam que
a transformação de todos os regimes em poliarquias é algo inevitável. Para Dahl,
certas condições favoreceriam a emergência das poliarquias, mas não as garantiriam.
Em Democracia y sus críticos, o autor vai além: defende a idéia de que, na história
da humanidade, as democracias são uma anomalia, uma raridade, e não a regra, dado
que as condições de sua sobrevivência e estabilidade serem muito incomuns.124
Embora sejam antes a exceção do que a regra, no conjunto das comunidades
humanas, se as poliarquias são o resultado de certas condições, isso significa que elas
podem, com grande probabilidade, surgir em qualquer lugar, em qualquer povo,
desde que essas condições subsistam.
São essas mesmas condições que compõem o roteiro de Poliarquia. Cada um dos
capítulos do livro é uma discussão acerca das variáveis potencialmente explicativas
para a existência de poliarquias em determinados lugares e noutros não. Essas
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“Si es menester conferir igual peso al bien o a los intereses de todos, y si cada persona adulta
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ser ciudadanos plenos del demos”. DAHL, op.cit., p. 129-130, ênfases do autor. Note-se que, a
despeito do que diz muitos de seus críticos, a dimensão normativa, indicada nesses dois
princípios, não está ausente da reflexão dahlsiana.
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Como Samuel Huntington em A terceira onda: a democratização no final do século XX (1994).
Cf. DAHL: 1993, p. 281.

condições, ou variáveis são: 1) a seqüência histórica em que ocorreram a
liberalização e a ampliação da participação; 2) a ordem socioeconômica
(concentração e dispersão de recursos); 3) a ordem socioeconômica (nível de
desenvolvimento); 4) a existência de igualdades e desigualdades; 5) o pluralismo
subcultural; 6) as crenças dos ativistas políticos; 7) o controle estrangeiro.125
No que tange à seqüência histórica, estatisticamente falando, assegura Dahl, é mais
provável que surja uma poliarquia estável quando a liberalização (competição e
contestação) precede a ampliação da participação. Nesse caso,
As regras, as práticas e a cultura da política competitiva
desenvolveram-se primeiramente entre uma pequena elite, e a
transição crítica da política não partidária para a competição partidária
também ocorreu inicialmente dentro do grupo restrito. Apesar de esta
transição raramente ter sido fácil, e de os conflitos partidários serem
freqüentemente ásperos e duros, a severidade do conflito era
restringida pelos laços de amizade, família, interesse, classe e
ideologia que permeavam o grupo restrito de notáveis que dominava a
vida política do país. Mais tarde na medida em que novas camadas
sociais eram admitidas na política, elas eram mais facilmente
socializadas nas normas e práticas da política competitiva já
desenvolvida entre as elites, e geralmente aceitavam muitas, se não
todas, as garantias mútuas evoluídas no curso de muitas gerações.
Conseqüentemente, nem os estratos mais novos, nem os governantes,
que estavam ameaçados de perder seus cargos, sentiam que os custos
da tolerância fossem altos o suficiente para suplantar os custos da
repressão, particularmente porque a repressão provocaria a destruição
de um sistema bem desenvolvido de segurança mútua.126

As garantias mútuas são, na realidade, um fator que diminui os custos da
tolerância, na medida em que cada grupo político tem a expectativa de que a
tolerância dos grupos rivais não provocará a sua própria destruição.
De acordo com Dahl, os outros caminhos da democratização seriam mais
perigosos, exatamente por não terem consolidado esse sistema de segurança mútua e
por ser improvável de isso ocorrer, quando há um número muito grande e
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heterogêneo de líderes representando camadas sociais diversas. Nesses casos, os
custos da supressão podem ser menores do que os custos da tolerância, haja vista que
as regras do jogo não se consolidaram totalmente, sendo mais razoável acabar com o
regime competitivo, instaurando uma hegemonia, do que suportá-lo.
Entretanto, continua o autor, essa seqüência histórica (liberalização
precedendo a participação) estava vedada para os países que se democratizavam no
século XX, visto que a pressão por ampliação da participação era muito forte. Assim,
hoje, quase todos os regimes políticos são hegemonias inclusivas (quando não são
poliarquias), pois já estabeleceram o sufrágio universal, ou algo próximo disto. Nesse
sentido, afirma Dahl, o grande desafio para esses países é a construção desse sistema
de garantias mútuas sob a condição do sufrágio universal.
As segunda e terceira variáveis, chamadas de modo genérico de “ordem
socioeconômica”, correspondem ao cerne do paradigma da modernização. Trata-se,
primeiramente, da concentração ou dispersão dos recursos econômicos e, em
segundo lugar, do nível de desenvolvimento.
Dahl afirma que uma sociedade em que os recursos úteis à eliminação de uma
oposição (violência, sanções socioeconômicas, controle sobre meios de comunicação
e sobre a educação) estão concentrados nas mãos de poucos grupos, como no caso
das sociedades camponesas tradicionais, e não dispersos, como é característico das
sociedades de agricultores livres, tende a ser mais uma hegemonia do que uma
poliarquia, pois a probabilidade desses grupos tolerarem uma oposição torna-se
menor.
A poliarquia, um regime competitivo, depende, portanto, da existência de
uma sociedade pluralista, isto é, de uma situação na qual os recursos para a supressão

não são monopólio de nenhum grupo; estando dispersos, tornam-se mais custosa sua
utilização, comparada à estratégia da tolerância.
O segundo aspecto do paradigma da modernização é o nível de
desenvolvimento. Em poucas linhas, o argumento da modernização defende que
quanto maior o patamar socioeconômico de um país, maior a probabilidade de ele ser
um regime político competitivo, isto é, uma poliarquia, do mesmo modo que se um
regime é poliárquico, então é provável que tenha um alto nível de desenvolvimento
socioeconômico.
Desta feita, concorda Dahl, há nitidamente uma associação entre nível
socioeconômico de uma sociedade e seu regime político.127 Entretanto, pergunta-se o
autor: haverá limiares para essa associação? Haverá casos desviantes? Pode-se dizer
que o desenvolvimento econômico cause democratização? Essas são algumas que o
autor se coloca e que o diferencia dos teóricos da modernização.
Em primeiro lugar: Dahl afirma que existe um patamar superior de PNB per
capita (aproximadamente 700 a 800 dólares) que as chances de uma poliarquia são
tão altas que nenhum outro acréscimo faz diferença, do mesmo modo que abaixo do
limiar de 100 a 200 dólares as chances da poliarquia existir são tão baixas que
nenhuma redução é significativa para a associação.
Os casos desviantes, como a Índia, por exemplo, comprovam que existem
regimes poliárquicos que convivem com baixo nível socioeconômico, assim como
existem países ricos que vivem sob um regime hegemônico.
Quanto à natureza da relação entre esses dois fatores, nível socioeconômico e
regime competitivo, Dahl demonstra que é incorreto dizer que o desenvolvimento
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econômico cause a poliarquia, ou o contrário: não se trata de uma relação causal
unidirecional, nem, de acordo com o autor, parece ser possível postular alguma teoria
que explique todos os casos dessa correlação.
Dahl defende a idéia de que o desenvolvimento econômico dificulta que os
líderes de hegemonias continuem a deter o monopólio sobre os recursos que
impedem a competição política, exatamente porque esse desenvolvimento dispersa
esses recursos pela sociedade.
Por seus requisitos inerentes, uma economia avançada e as estruturas
sociais que a sustentam distribuem automaticamente recursos políticos
e habilidades políticas a uma enorme variedade de indivíduos, grupos
e organizações. (...) essas habilidades e recursos podem ser usados
para negociar vantagens – para si, para um grupo, para uma
organização. Grupos e organizações desenvolvem um impulso rumo à
autonomia, a lealdades internas e paroquiais, a complexos padrões de
coesão e clivagem. Quando surgem conflitos, como inevitavelmente
acontece, o acesso a recursos políticos ajuda os indivíduos e os grupos
a impedir o estabelecimento do conflito por compulsão ou coerção e
insistir, por sua vez, em certo grau de negociação e barganha –
explícita, implícita, legal, alegal, ilegal. Assim, desenvolvem-se
sistemas de barganha e negociação dentro de, paralelamente a, ou em
oposição a arranjos hierárquicos; e esses sistemas ajudam a promover
uma subcultura política com normas que legitimam a negociação, a
barganha, o conluio, o toma-lá-da-cá, a obtenção do acordo em
contraposição ao poder unilateral e à coerção.128

Reformulando, pode-se dizer, então, que o desenvolvimento “cause”
indiretamente a poliarquia, uma vez que ele cria uma sociedade pluralista, na qual os
cidadãos estão mais propensos a negociar com os rivais políticos, do que a eliminálos, onde é menos custoso competir pelo poder com os outros grupos, do que
suprimi-los para dominar hegemonicamente.
A quarta variável explicativa, já há algum tempo reivindicada para explicar o
sucesso de algumas democracias e o insucesso de outras, é a existência ou não de
desigualdades entre os cidadãos. Como diz Dahl:
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A partir de Aristóteles e, provavelmente, desde os filósofos présocráticos, tem sido comumente sustentado entre os teóricos da
política que as desigualdades extremas ajudam a produzir regimes
hegemônicos e que os sistemas não-hegemônicos de um tipo mais
igualitário devem conter um grupo intermediário de cidadãos mais ou
menos iguais preponderante e, portanto, deve evitar diferenças
extremas de status, renda e riqueza (entre os cidadãos).129

Dahl afirma que a interferência das desigualdades na sobrevivência de uma
poliarquia depende do grau de dispersão dos recursos e habilidades políticas e da
criação de ressentimentos e frustrações. Como os recursos políticos são fortemente
cumulativos, a desigualdade entre os indivíduos em um recurso-chave (como renda,
ou propriedade da terra, por exemplo) normalmente provoca outras desigualdades,
diminuindo os custos da supressão para os grupos mais favorecidos.130 Segundo
Dahl, esse tipo de estrutura social é pouco favorável para um regime competitivo.
Contudo, poliarquias são capazes de sobreviver a grandes doses de
desigualdade, desde que essas não criem grandes ressentimentos nos cidadãos, ou
que essas desigualdades sejam compensadas por outros recursos, e que não frustrem
suas expectativas em relação à capacidade do sistema político em diminui-las.
Desigualdades extremas, como as que viveram os negros escravizados no sul dos
Estados Unidos, assevera Dahl, só são facilmente toleradas em regimes
hegemônicos, que dispõem de mais recursos para a coerção. É nesse sentido que
Dahl afirma que o Estado norte-americano era um “híbrido”, ou uma “quase
poliarquia”, haja vista que o Sul do país era mantido “fora” do regime poliárquico
vigente na nação.131
Dahl assegura que, ainda que as poliarquias não prescrevam a eliminação
total das desigualdades entre os cidadãos, esses regimes procurarão ativamente
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reduzi-las ao máximo, inclusive no sentido de direcionar o sistema econômico para a
promoção da igualdade, uma vez que o mercado não está apenas a serviço dos
consumidores, mas dos seres humanos em todas as suas atividades.132
A quinta variável considerada por Dahl diz respeito à existência de
subculturas dentro de um país. A esse respeito o autor observa: “obviamente,
qualquer sistema está em perigo se ficar polarizado entre grupos fortemente
antagônicos”.133
Conforme diz Dahl, as poliarquias são mais comuns em países com pequena
dose de pluralismo subcultural e ainda que não seja impossível um país com
pluralismo subcultural seja uma poliarquia (como demonstram os casos de Bélgica,
Holanda, Canadá e Índia) é preciso que haja três condições para que esse pluralismo
não solape o sistema de garantias mútuas, essencial a um sistema competitivo: 1)
nenhum grupo cultural deve estar privado de participar do governo; 2) deve haver um
entendimento, formal e informal, que proporcione um alto grau de segurança às
diversas subculturas; 3) deve existir uma crença difusa de que os regimes
poliárquicos são capazes de atender as demandas da população.
Em Democracia y sus críticos, Dahl avalia a estratégia de se criar uma
democracia consociativa em países marcados pela heterogeneidade cultural – através
de acordos entre os líderes das principais subculturas – mas argumenta que ela
pressupõe um conjunto de variáveis que raramente são encontradas.134
Mesmo nesses países, marcados pela pluralidade cultural, as garantias mútuas
geradas a longo prazo podem ser decisivamente eficaz:
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(...) Um sistema de garantias mútuas pode reduzir gradualmente os
medos e as hostilidades dos subgrupos, ajudar a criar um apoio mais
amplo e mais profundo para as instituições de participação e de
contestação pública, fortalecer o senso de nacionalidade comum e,
com o tempo, permitir que as energias políticas absorvidas em
conflitos subculturais sejam canalizadas para os outros problemas
importantes da sociedade.135

Interessante notar que, tanto em relação ao problema das desigualdades,
quanto ao problema das clivagens subculturais, o raciocínio de Dahl é que numa
situação em que esses fatores sejam elevados, o regime de competição política
potencializa esses conflitos, tendendo a uma situação de colapso do sistema político,
ou de guerra civil.
A sexta variável que parece ter alguma relevância para uma poliarquia é a
crença dos ativistas políticos. Que influência tem as crenças dos cidadãos para o
sucesso de uma poliarquia? Essa é a preocupação do autor no oitavo capítulo de sua
obra. De acordo com ele, na medida em que as crenças orientam as ações dos
homens é incontestável que elas são relevantes para compreender como e porque os
homens agem de um ou de outro. Contudo, não há como “demonstrar
conclusivamente que variações em crenças afetam significativamente as chances de
uma poliarquia ou de uma hegemonia”.136
Em Democracia y sus críticos, Robert Dahl sugere quatro formas pelas quais
as crenças políticas são relevantes para a poliarquia: 1) partindo do fato de que as
crenças políticas da população em geral são muito precárias e analisando apenas as
crenças dos ativistas políticos, isto é, aquele grupo que tem as crenças mais
consistentes e sofisticadas, mesmo estas variam muito quanto ao grau em que crêem
na legitimidade da poliarquia; 2) a crença desses indivíduos engajados tem alguma
influência sobre a poliarquia no que tange à expectativa sobre a eficácia do regime,
135
136

DAHL, 2005, p. 204.
Ibidem, p.131.

sobre a confiança mútua entre os grupos que competem pelo poder e também sobre a
capacidade dos ativistas em cooperar com a oposição; 3) essas variações de crenças
são, em certa medida, independentes das condições sócio-econômicas; 4) quanto
maior for a crença da população na legitimidade da poliarquia, maior a probabilidade
de que essa poliarquia subsista.137
Assim, como hipótese a ser testada, o autor postula que as chances de uma
poliarquia dependem da crença na legitimidade de suas instituições, do mesmo modo
que as chances de uma hegemonia aumentam na medida em que a maioria da
população concorda em viver subordinado aos seus governantes.
Concluindo, o autor afirma que se, por um lado, nenhuma teoria foi capaz de
explicar satisfatoriamente as crenças políticas e a sua influência sobre os regimes
políticos, há fortes evidências de que todas as seis variáveis (examinadas por ele em
Poliarquia) afetam as hegemonias e as poliarquias através das crenças dos
indivíduos politicamente engajados.
A sétima e última variável levada em conta por Robert Dahl é o controle
estrangeiro. Segundo o autor, esse controle pode afetar uma poliarquia de três
maneiras distintas: 1) as ações de estrangeiros têm repercussão sobre as variáveis que
afetam as chances de uma poliarquia; 2) as opções políticas dadas a uma poliarquia
são limitadas pelos outros Estados-nação e pelo contexto internacional, como um
todo; 3) pode ocorrer que um país queira impor um determinado regime político a
outro (a dominação estrangeira total). Dahl dedica a analisar o controle estrangeiro
sobre o terceiro aspecto.138
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Segundo ele, pode-se estabelecer algumas proposições verdadeiras a partir da
análise de alguns casos concretos: 1) nem sempre a intervenção externa é benéfica a
uma poliarquia; 2) não obstante, também é certo dizer que essa intervenção nem
sempre é fatal para uma poliarquia e pode, em alguns casos, ajudar a fortalecê-la; 3)
nem todas as poliarquias desenvolveram-se autonomamente; 4) a intervenção
estrangeira produz, muitas vezes, um efeito bumerangue, quer dizer, gera hostilidade
contra os ocupantes e reforça as crenças no regime poliárquico; 5) o fim do
colonialismo formal conduz os países a um cenário no qual o nacionalismo é uma
ideologia poderosa, bem como o efeito bumerangue que se segue a qualquer tipo de
intervenção externa.
Assim, pode-se dizer, que Robert Dahl manifesta-se contrário à política
externa

norte-americana

de

intervencionismo.

Apesar

de

não

afirmar

peremptoriamente que toda intervenção estrangeira prejudica as poliarquia locais, o
autor está chamando a atenção para o fato de que a sobrevivência de uma poliarquia
depende de muitas condições que não podem ser forjadas a partir da criação de
instituições e mecanismos formais. Em outras palavras, a poliarquia norte-americana
não pode ser tomada como um modelo, um ideal a ser exportado mundo afora, haja
vista que o panorama mundial demonstra que a poliarquia subsiste em condições
diversas às estadunidenses.
Além das sete variáveis, Dahl afirma que dois arranjos institucionais têm
exercido influência sobre a eficácia de uma poliarquia.
Uma primeira variável institucional seria a existência de um Executivo forte,
com ampla capacidade de ação. Dahl afirma que as poliarquias rejeitaram o modelo

legitimam as instituições poliárquicas; 4) o controle ou influência estrangeira é desprezível ou benéfico;
5) existe uma sociedade moderna, dinâmica e pluralista. Cf. DAHL: 1993, p.377.

clássico de governo parlamentar a fim de evitar impasses políticos comuns nesse
modelo.
Um segundo arranjo institucional refere-se a sistemas partidários pouco
fragmentados, capazes de estabelecer coalizões fortes e estáveis (muitas vezes
através do bipartidarismo).139 Dahl se mostra, então, favorável à limitação do número
de partidos a fim de evitar a instabilidade via fragmentação partidária.
Todavia, como já foi dito, o autor discorre muito pouco em Poliarquia sobre
a influência dessas instituições ao longo do livro, bem como em Um prefácio à teoria
democrática, as duas principais obras sobre a poliarquia.140
Em Democracia y sus críticos, Dahl retoma o debate sobre as variáveis
institucionais e a relevância delas nas poliarquias. A partir de um estudo de
Lijphart141, Dahl comenta que, ainda que as democracias do modelo de Westminster
(majoritário, como Inglaterra e Noruega) sejam mais comuns do que as democracias
de modelo de consenso (minoritária, como Suíça e Bélgica), não é possível concluir
decisivamente que o primeiro arranjo institucional seja mais adequado à poliarquia
do que o segundo.142
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Para concluir, pode-se dizer que a teoria poliárquica de Dahl é uma tentativa
de se combinar a maximização das metas democráticas com o funcionamento efetivo
das democracias existentes, entendendo por poliarquias, então, um tipo de sociedade
que congrega uma série de variáveis e instituições, descrita por Dahl em seus livros,
e que consegue realizar o mais perfeitamente possível o ideal democrático.
O autor, em relação às teorias anteriores da política, teria inovado no sentido
de considerar mais o impacto das varáveis institucionais, revertendo o quadro
analítico segundo o qual a política era entendida como uma dimensão totalmente
dependente da estrutura socioeconômica e por fornecer uma definição de democracia
mais operacional, ajudando a compreender os problemas concretos vividos pelos
países na contemporaneidade.
Dada a importância de sua obra na reflexão política dos séculos XX e XXI,
evidenciada tanto pelos seus comentadores, quanto por seus críticos, é razoável supor
que a poliarquia, tal como formulada por Robert Dahl, possa ser definida, conforme
as palavras de Santos, como “o conceito moderno de democracia”.143 Como se
discutirá, esse conceito “moderno” de democracia foi, em certa medida, reformulado,
por Wanderley Guilherme dos Santos em um importante diálogo crítico, constitutivo
de sua obra, a ser avaliada nos três próximos capítulos.
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CAPÍTULO 2 – O CONTEXTO DO PENSAMENTO POLÍTICO DE
WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS

Ao pensamento político-social brasileiro se aplica com
inteira justiça o diagnóstico de A. Menzel: “O
pensamento sociológico latino-americano, começando
com o movimento da independência, foi muito
fecundo; e, sem embargo, continua quase
desconhecido, pois grande parte de seu conteúdo não
foi ainda explorado e ordenado”. Os raros textos
brasileiros dedicados ao tema não constituem
inegavelmente trabalhos à altura da tarefa (SANTOS
1967, p. 190).

O presente capítulo consiste em uma avaliação mais geral da obra de Wanderley
Guilherme dos Santos, a fim de que no capítulo subseqüente possa ser feita a análise de
algumas obras do referido autor, consideradas pelo presente trabalho como as mais
representativas de seu pensamento. Nesse sentido, o presente capítulo consiste em uma
contextualização da obra de Santos em relação ao pensamento político e social
brasileiro.
Embora esteja a tanto tempo publicando no Brasil e mesmo no exterior144, a
análise da obra de Santos constitui uma tarefa difícil, uma vez que não existem estudos
dedicados particularmente à sua obra. Dada a falta de bibliografia específica sobre o
autor, a presente dissertação adotou a estratégia de utilizar textos que avaliam o
pensamento político e social brasileiro de um modo geral, ou em determinados
períodos, ou ainda textos que tratem de “escolas” e de cidades de referência para o
pensamento brasileiro e que, de algum modo, poderiam ser úteis para a compreensão do
pensamento político de Santos.
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apresenta-se uma relação de livros publicados pelo autor entre 1962 e 2007.

Como base para essa contextualização, a presente dissertação baseou-se
inicialmente no livro Os intelectuais e a política no Brasil, de Daniel Pécaut.
Entretanto, como se poderá observar, o livro de Pécaut fornece uma periodização do
pensamento político-social brasileiro centrada no período de 1920 a 1964, não
abrangendo toda a trajetória intelectual do autor aqui estudado, mas apenas seu início.145
Nesse sentido, outros livros tiveram de ser incorporados à dissertação, tais como
A construção intelectual do Brasil contemporâneo, de Bernardo Sorj, ISEB: fábrica de
ideologias, de Caio Navarro de Toledo, História das ciências sociais, organizado por
Sérgio Miceli, além de outros textos que fazem referência ao período em que Wanderley
Guilherme dos Santos produziu sua obra, principalmente para discutir o período
posterior a 1964.
Além disso, o presente capítulo adotou como bibliografia para essa
contextualização textos de autoria do próprio Wanderley Guilherme, dedicados ao
estudo do passado cultural brasileiro, a saber, “A imaginação político-social brasileira”,
“Raízes da imaginação política brasileira”, “Paradigma e história: a ordem burguesa na
imaginação social brasileira” e “A ciência política na América Latina: nota preliminar
de autocrítica”.146
Como se perceberá pela leitura do texto, a presente dissertação julgou ser
necessário estabelecer uma nova periodização do pensamento político brasileiro, uma
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O autor discute também as gerações posteriores a 64, mas ele mesmo considera que elas não são tão
importantes quanto as primeiras (formadoras de uma “cultura política”), e entende-as, de algum modo,
como um prolongamento das duas primeiras gerações analisadas. Além disso, o autor analisa a
intelectualidade brasileira somente até 1982, uma periodização, de qualquer modo, insuficiente, tendo em
vista toda a produção literária de Santos analisada por esta pesquisa. Cf. PÉCAUT: 1990, p.14-18.
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O terceiro texto constitui uma espécie de revisão ampliada do artigo “Raízes da imaginação política
brasileira”, 1970. Ele foi lançado como capítulo do livro Ordem burguesa e liberalismo político, de 1978,
e posteriormente republicado em Roteiro bibliográfico do pensamento político-social brasileiro: (18701965), de 2002. A última versão é que foi adotada pela presente dissertação.
Embora também tenha sido útil na contextualização da obra de Wanderley Guilherme, cabe dizer que o
último artigo mencionado (1980) não avalia, a rigor, o passado intelectual brasileiro, mas sim o que os
cientistas políticos latino-americanos produziam naqueles anos.

vez constatada a inadequação das periodizações já existentes e a inexistência de uma
que abrangesse o período de toda produção literária de Wanderley Guilherme dos
Santos. Essa periodização aparecerá logo adiante no texto como hipótese e será
justificada ao longo do capítulo.
Todavia, é preciso esclarecer que essa periodização não ambiciona descrever o
pensamento político brasileiro como um todo, em todos os seus aspectos e nuanças, mas
unicamente destacar as discussões predominantes de cada período. Assim, para cada
período estabelecido foi proposto uma ou mais temáticas hegemônicas.
A razão de se estabelecer essa periodização é poder compará-la com a obra de
Santos, a fim de fornecer uma visão organizada e contextualizada da mesma – que
apresente quais são os temas caros ao autor, o desenvolvimento desses ao longo dos
anos, os principais diálogos estabelecidos por Santos com outros autores, etc. – visão
esta, como se disse, ainda inexistente nos estudos de pensamento político-social
brasileiro.147

Daniel Pécaut, em Os intelectuais e a política no Brasil, diferencia duas grandes
gerações de pensadores políticos brasileiros no século XX.
A primeira geração, dos anos 1920-40, é, segundo o autor, uma geração de
intelectuais preocupados, por um lado, com o problema da nação e do povo que, na
concepção deles, permaneciam apenas latentes, mas que ainda não haviam se
consolidados e, por outro lado, com a questão das instituições da Primeira República
que, para eles, não se adaptavam à realidade.
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Dessa maneira, apresentar-se-á, no próximo capítulo, uma periodização específica da obra do próprio

Wanderley Guilherme.

Para solucionar essas deficiências, esses autores propunham o fortalecimento do
Estado a fim de organizar a própria nação, e rejeitavam, ou ao menos suspeitavam da
eficácia dos mecanismos formais da democracia representativa. Parafraseando Pécaut, o
tema da democracia, até então, estava subordinado ao tema da nação.148
Remontando a um passado mais longínquo, Santos afirma igualmente que se o
até século XVIII a discussão predominante é a da independência nacional, expressão do
desejo de autonomia do país em relação ao domínio colonial, daí em diante, até o fim do
século XIX e início do XX, a temática central é a da organização do Estado e da
organização política da sociedade (com as polêmicas decorrentes entre centralização
versus descentralização e da legitimidade ou não do Poder Moderador).149
Nesse sentido também, Lamounier afirma que esses autores (do século XIX e
princípio do XX) preocupavam-se intensamente com a ausência relativa do Estado
(“statelessness”) no Brasil e, como disse Pécaut, ressaltavam a artificialidade dos
mecanismos representativos. Para a mentalidade da época, “as instituições
representativas constituíam mera fachada”.150
De acordo com Lamounier, tratava-se de um trabalho de pensadores isolados,
sem qualquer apoio universitário, que produziam sínteses histórico-sociológicas de
grande alcance, sem um diálogo acadêmico sistemático e que, normalmente, se
tornavam públicas por meio da discussão nos jornais e dos comentários literários.
Como comenta Wanderley G. dos Santos, desde a independência até a década de
30 do século XX, os intelectuais brasileiros tiveram o desafio de pensar o passado e o
presente nacionais sem o “auxílio de instituições especializadas na absorção, geração e
difusão de conhecimentos sociais”151. Assim, durante todo século XIX e parte do século
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XX, quem se dedicava a investigar a realidade político-social brasileira se refugiava nas
escolas de Direito, haja vista a inexistência de centros especializados de estudos sociais
até o século XX.152 Esse processo só seria revertido por meio da divisão social do
trabalho intelectual, como avalia Santos:
Também na América Latina é identificável este processo de divisão do
trabalho intelectual, o estudo do Direito fazendo as vezes da antiga
Filosofia e abrangendo as diversas modalidades de análise social.
Assim é que a Economia, a Sociologia, a Ciência Política e a
Administração

foram

inicialmente

desenvolvidas

e

estudadas

sobretudo por juristas no contexto institucional da escolas de Direito.
É desta matriz institucional que se vão desprendendo lentamente o
estudo da Economia, da Sociologia e da Política – freqüentemente
irmanadas em departamentos de ciências sociais – da História, e
também o estudo da Administração, pública e privada.153

Pécaut, bem como Lamounier, ressalta, como marca social desse grupo de
intelectuais, a proximidade destes com as elites e com o Estado, por um lado, e, por
outro, sua desvinculação com as universidades. Como exemplos dessa geração, Pécaut
faz referência a Alberto Torres, Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, entre outros.
Uma última característica dessa geração de intelectuais, destacada por Pécaut e
Lamounier, é a intenção de interferir diretamente nos rumos da política nacional.
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Nesse sentido, o autor afirma que, ao contrário do que ocorrera na Europa, onde a matriz do
conhecimento social foi a filosofia, no Brasil, a grande matriz do conhecimento social foi o Direito. É
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“Próximos” dos órgãos ou dos responsáveis pela administração do governo, esses
intelectuais teriam procurado pôr em prática as idéias formuladas por eles.
É notório que esses pensadores, por não serem figuras acadêmicas,
aliás em nenhum dos dois sentidos da palavra, preocuparam-se em
inspirar ações concretas: em persuadir os possíveis atores
alternativos, notadamente os militares, a se engajarem na
destruição do Estado oligárquico.154

Wanderley Guilherme dos Santos, ao contrário do que parece sugerir o livro de
Pécaut, não entende que a posição social desses intelectuais e a relação destes com o
Estado sejam critérios adequados para a interpretação do pensamento político dos
autores.
Isso corresponderia aproximadamente ao que ele chama de matriz “sociológica”
do pensamento político-social brasileiro. Para o autor, essa abordagem assume como
premissa que os processos sociais são inequivocamente inteligíveis e que as idéias
correspondem ao “desdobrar empírico da história social”155, algo que, entretanto,
deveria ser comprovado.
A posteriori todos os pensamentos podem ser remetidos à
estrutura social de uma ou de outra maneira, bastando certo
exercício de imaginar as mediações necessárias quer de natureza
sociológica, quer de natureza psicológica, se o objetivo é referir a
reflexão social a esta ou aquela condição objetiva da realidade –
assumindo-se que estamos bastante certos do que significa “condição
objetiva da sociedade”.156

154

LAMOUNIER, 1982, p. 414, grifos nossos.
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Desta maneira, a presente dissertação, apoiada no próprio autor estudado e ao
contrário de como interpretam alguns autores, admite que, embora o contexto social em
que foi formulado o pensamento seja relevante para a compreensão das preocupações e
tendências intelectuais dominantes de uma época (como a relação entre o Estado e os
intelectuais, investigada por Pécaut), ele não determina e, exatamente por isso, não
explica esse pensamento. A este acima de tudo deve ser atribuído autonomia, no sentido
que suas articulações intrínsecas são por si só dotadas de inteligibilidade, e não apenas
quando confrontadas com o real. Como diz Santos, a respeito do que ele chama de
“matriz ideológica” da imaginação política brasileira:
Não se trata de afirmar que a empiria histórica é irrelevante para a
formação do pensamento social, nem que esse mesmo pensamento não
se refira em algum momento ao transcurso histórico. Apenas se
reivindica a diferenciação e análise conceitual como procedimentos
legítimos e necessários na apropriação adequada dos determinantes
estritamente conceituais do presente.157

Resumindo, parece razoável defender que até a primeira metade do século XX, a
intelectualidade brasileira esteve preponderantemente preocupada com a organização do
Estado e da sociedade. Longe das universidades, ou, até as três primeiras décadas do
século XX, na ausência de centros especializados de estudos sociais, esses autores
desenvolveram macro-análises da realidade político-social brasileira com a intenção de
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Ibidem, p. 36. Mais adiante no texto, será discutida a viragem teórica do próprio Wanderley
Guilherme, perceptível quando comparados os textos de 1962 e os de 1967 e 1970. Essa viragem consiste
no abandono por parte do autor de uma perspectiva “sociológica”, na qual as idéias eram tidas como mero
epifenômeno da realidade, para essa compreensão mencionada anteriormente.

formular um projeto para o país que pudesse sanar as suas maiores mazelas, também
estas diagnosticadas por eles.158
Já a segunda geração, compreendida na análise de Pécaut pelo período de 1954 a
1964, não entendia que a identidade nacional fosse um problema, mas sim a influência
externa que obstruía o desenvolvimento econômico, a emancipação das classes
populares e a efetiva independência nacional. Há, portanto, nessa geração de intelectuais
uma modificação no diagnóstico dos problemas nacionais, comparados a seus
antecessores.
Como um fator importante para a formação desse grupo de intelectuais, Pécaut
destaca o papel desempenhado pelos centros de pesquisa, como o ISEB159, Instituto
Superior de Estudos Brasileiros. Além disso, ao contrário da geração anterior, essa
segunda geração esteve profundamente ligada à vida acadêmica brasileira.
Vários autores são mencionados como participantes dessa geração: Candido
Mendes, Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Roland Corbisier e
Wanderley Guilherme dos Santos (membros do ISEB), Fernando de Azevedo e
Florestan Fernandes (protagonistas na fundação e consolidação da escola sociológica da
USP, Universidade de São Paulo), Celso Furtado, entre outros.
Como já foi dito, o autor ainda distingue outros dois intervalos da
intelectualidade brasileira, mas que não tiveram uma unidade tão evidente quanto às
duas gerações antes mencionadas. Para ele, essas duas primeiras gerações formaram
uma matriz intelectual através da qual é possível compreender aqueles que vieram
depois.
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Como essa geração não corresponde ao período em que Santos escreveu sua obra, julga-se legítimo
não estender essa análise além do que já foi dito, nem investigar as diferenças existentes entre as análises
dos estudiosos do período acima citados, Pécaut, Lamounier e Santos.
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Sobre o ISEB, a bibliografia utilizada foi o livro de Caio Toledo, ISEB: fábrica de ideologias, o
segundo capítulo do livro de Pécaut Os intelectuais e a política no Brasil, bem como o próprio livro de
Sorj, antes mencionado, e o décimo terceiro capítulo de Formação do pensamento político brasileiro, de
Francisco Weffort, além de outros artigos devidamente citados.

Nesse sentido, haveria ainda um terceiro grupo de intelectuais, compreendidos
pelo intervalo 1964-68, marcado pelo período mais duro do regime militar, que
incorporou ao ideário nacional a idéia da legitimidade da democracia como solução para
as divisões da ordem social.
O quarto e último grupo de intelectuais analisado por Pécaut, correspondente ao
período de 1974-82, caracterizados pelo elevado índice de profissionalização, passou
por um processo de crise e redefinição do papel do intelectual, resultante do próprio
processo de redemocratização. Além disso, estes últimos tiveram a democracia e a
sociedade civil como objetos de estudo privilegiados, representando uma ruptura radical
com as duas primeiras gerações que teriam dado pouca atenção a esses temas.
Importa destacar, mais uma vez, que é exatamente nesse período, das duas
últimas gerações na classificação de Pécaut (de 1964-82) e no período posterior a ele,
que Santos escreve boa parte de sua obra, revelando, como já foi observado, que uma
periodização suficiente para a análise da obra de Wanderley Guilherme exige mais do
que a obra de Pécaut pode oferecer.
Com efeito, pode-se perceber que o itinerário intelectual de Santos começa ainda
na década de 60, quando das primeiras publicações. O autor, nascido em 1935, tem o
primeiro texto publicado em 1962, Quem dará o golpe no Brasil?, fascículo da coleção
Cadernos do Povo (a ser avaliado pela presente investigação), seguido de Introdução ao
estudo das contradições sociais no Brasil, de 1963, último livro editado pelo ISEB
antes de sua extinção. Seus livros mais recentes são O paradoxo de Rousseau e
Governabilidade e democracia natural, ambos de 2007.160
Destarte, Wanderley Guilherme dos Santos poderia, a princípio, ser
“classificado” na segunda geração analisada por Pécaut, bem como nos grupos de
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Contudo, nenhum dos três últimos livros citados será analisado, em função do tempo e espaço
estipulados para a conclusão do presente estudo.

intelectuais que a sucederam (1964-68 e 1974-82), visto que o autor tem se mantido
intelectualmente ativo a aproximadamente quarenta e seis anos. É claro que o
pertencimento temporal da obra do autor ao período histórico não garante por si só a
adequação de seu pensamento às idéias típicas de sua geração e, exatamente por isso,
essa adequação terá de ser verificada pelo presente estudo.
Claro também que é possível dividir e classificar a intelectualidade brasileira do
século XX de outras formas, dependendo sempre do critério e do fim visados, como o
próprio Wanderley Guilherme preocupa-se em assinalar.161
No entanto, o que importa ressaltar para os fins do presente estudo, é que parece
ser um consenso entre os estudiosos do pensamento político-social brasileiro que o tema
da democracia não fazia parte do horizonte de preocupações da maioria dos primeiros
escritores políticos do país do século XX, já que consideravam mais urgente a
consolidação do Estado enquanto agente formador da própria nação e do povo
brasileiro. Entretanto, como se ambiciona demonstrar, é exatamente esse tema, o da
democracia, o tema por excelência da obra do autor aqui estudado.
Nesse sentido, procurar-se-á corroborar, daqui por diante, a hipótese de que
Wanderley Guilherme dos Santos deve ser entendido como um pensador que revela,
através de sua própria obra, a transição pela qual passou o pensamento político
brasileiro: transição esta entre a questão nacional (hegemônica no século XIX e ainda
presente no século XX até a década de sessenta, mas já então em processo de
desconstrução pelos escritores da época) e a questão democrática que permeia o período
autoritário pós-64 e se prolonga até os dias de hoje (ainda que sob outro formato, com
novas preocupações, já no contexto de uma sociedade redemocratizada).
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Destarte, pode-se dizer que a década de sessenta, período em que Wanderley
Guilherme começa a publicar, representa, em primeiro lugar, o “estágio terminal” da
discussão sobre a consolidação do povo e da nação brasileira (no qual o próprio
nacional-desenvolvimentismo é sistematicamente criticado de várias formas e por
autores de tendências diversas, inclusive por Santos), em segundo lugar, o estágio
inicial da discussão sobre democracia no pensamento brasileiro e, por fim, o momento
em que a discussão político-social no Brasil se institucionaliza, quer dizer, constitui-se
academicamente como um discurso de especialistas profissionalizados.
Logo, é possível asseverar que, ao mesmo tempo em que os paradigmas
tradicionais de compreensão da realidade brasileira são contestados ao longo das
décadas de 60 e 70, a própria figura do intelectual é reconfigurada. Ao contrário dos
intelectuais brasileiros do passado (principalmente os da primeira geração, analisada por
Pécaut), o intelectual aparece, a partir de então, ligado inextricavelmente à universidade,
ou a centros especializados, em alguns casos tendo completado a sua formação
profissional em universidades no exterior, trazendo um instrumental teóricometodológico inexistente, até aquele momento, no país.
É precisamente nesse contexto, final da década de sessenta e início da de setenta,
que se começa a reivindicar que a política seja um domínio autônomo da realidade, não
estando sua “lógica” submetida à dinâmica econômica ou social, e que, exatamente por
essa razão, exigiria uma ciência dedicada a ela – a ciência política. Assim, há um
esforço de vários autores, entre eles Wanderley Guilherme, de delimitar o campo
epistemológico da ciência política e de conferir legitimidade a essa ciência que então
aparecia no país.
Resumindo, a obra de Wanderley Guilherme dos Santos é expressão não apenas
desse momento de transição de paradigmas do pensamento político brasileiro e do

momento de institucionalização e profissionalização das ciências sociais, mas o próprio
autor pode ser compreendido como protagonista no processo de afirmação da autonomia
e da especificidade da ciência política e de seu objeto no Brasil.
Entende-se que o “diálogo” de Santos com a teoria dahlsiana, objeto de estudo
da presente dissertação a ser discutido no quarto capítulo, constitui parte importante
desse processo descrito. Isso porque, como se verá mais adiante, essa ciência política,
que se consolida no Brasil nos anos 60 e 70, tem como referencial epistêmico a ciência
política produzida nos Estados Unidos nesse período.
Entretanto, se é verdade que a ciência política se constitui academicamente no
Brasil – enquanto uma disciplina específica, dotada de um objeto próprio, distinta,
portanto, da sociologia, da economia e do direito, que antes se ocupavam da reflexão
nacional sobre a política – sob a “influência” norte-americana, inclusive no que tange ao
financiamento das pesquisas, é falso deduzir disso que a ciência política construída no
país guarda, necessariamente, uma relação de subserviência com essa matriz
supracitada. Dito de outro modo: a presente dissertação, a partir da análise das obras de
Santos, sustenta a tese de que a incorporação da metodologia e dos modelos teóricos da
ciência política estadunidense (como no caso de Dahl) foi fundamental para a
constituição da ciência política brasileira, mas, ao contrário do que se poderia supor, não
significou uma simples replicação ingênua de modelos construídos além-mar.
Uma vez que as hipóteses de trabalho já foram anunciadas, e que o argumento já
foi exposto em linhas gerais, passa-se, portanto, à sua exposição mais pormenorizada.

Como foi dito, Wanderley Guilherme dos Santos começa a publicar no princípio
da década de sessenta. Membro do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB,

publica Quem dará o golpe no Brasil? e Introdução ao estudo das contradições sociais
no Brasil.162
Segundo Caio Navarro de Toledo, a criação do ISEB refletia a necessidade do
Estado brasileiro em providenciar agências que racionalizassem o surto de
desenvolvimento do país ocorrido na década de 50. Como diz o autor, o propósito
principal do instituto era, conforme seu estatuto:
Lançar as bases de um “pensamento brasileiro” (autêntico ou nãoalienado) através de um projeto teórico-ideológico de natureza
totalizante onde confluiram disciplinas e ciências diversas: Sociologia,
História, Política, Economia e Filosofia.163

Deve-se ter em mente que o cenário intelectual das décadas de 50 e 60 é
marcado pela discussão nacional-desenvolvimentismo. O nacionalismo nesse caso era
adotado por aqueles que se contrapunham ao “entreguismo”: a afirmação da nação,
constituída em torno de sua cultura e de seus interesses econômicos, se dava por
oposição às potências mundiais. A idéia básica do desenvolvimentismo na época
consistia em afirmar que o crescimento econômico acabaria, com o tempo, com as
desigualdades sociais e com o autoritarismo político.164
Daniel Pécaut divide a história do ISEB em três fases, em função da diversidade
de opiniões e tendências presentes ao longo da sua existência.165 Ainda que não seja
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na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) em 1959. Cf. OLIVEIRA: 1995, p. 258-259.
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TOLEDO, 1977, p. 17, grifos nossos.
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posiciona, uma vez que, para ele, a “democracia social” não é um corolário necessário do crescimento
econômico. Cf. SANTOS: 1979; 1986a; 1994b.
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parte do escopo do trabalho, é inevitável, ao menos, mencionar um pouco dessa história,
já que foi nesse instituto que Santos iniciou sua trajetória intelectual.
A primeira fase vai de 1955 quando o IBESP (Instituto Brasileiro de Economia,
Sociologia e Política) transforma-se em ISEB por um decreto do presidente João Café
Filho (que assumira o cargo após o suicídio de Getúlio Vargas), transformação esta
resultante da reivindicação de alguns setores interessados no “incentivo e promoção do
desenvolvimento nacional”.166 Nesse período, o instituto era fundamentalmente um
centro de estudos e fortemente eclético, visto abrigar intelectuais de diversas tendências.
Em 1958, o ISEB vive uma crise desencadeada pelas críticas de Guerreiro
Ramos ao livro de Hélio Jaguaribe, O nacionalismo na Atualidade Brasileira, em torno
da polêmica sobre a real finalidade do instituto, se a reflexão teórica ou a militância
política.
Inicia-se a segunda fase, correspondente ao qüinqüênio de Juscelino Kubistchek.
Nela evidencia-se a hegemonia ideológica do nacional-desenvolvimentismo. O instituto
passa por reformulações: vários de seus membros se afastam e fica estabelecido que o
mesmo tinha como tarefa participar da revolução nacional brasileira. O ISEB prepara,
então, projetos de lei para a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN), organiza cursos
para sindicalistas, estudantes e militares nacionalistas, a fim de construir uma ciência
social mais engajada.
A terceira e última fase do ISEB, na classificação de Pécaut, é marcada pela
atividade rigorosamente política, mais próxima da esquerda radical, uma vez que, aos
olhos de seus membros, o governo de JK assumira um caráter entreguista e que o
desenvolvimentismo, ao contrário das expectativas, não beneficiara toda a nação.

uma crescente inclinação à esquerda, vai desta data, quando Roland Corbisier assume a presidência do
instituto, até o seu fechamento pelos militares em 1964. Toledo apresenta, em anexo ao seu livro, um
relato historiográfico do ISEB. Cf. TOLEDO: 1977, p. 184-191.
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Exemplos dessa postura mais radical é a participação do instituto na redação dos
Cadernos do Povo, fascículos que visavam apresentar ao público leigo as questões mais
importantes do momento em uma linguagem simples, e o fomento aos CPC, Centros
Populares de Cultura. Ambos os movimentos são entendidos por Pécaut como
expressões de uma “pedagogia revolucionária”.167
De um modo geral, baseado nos relatos da época e nas análises dos estudiosos,
pode-se dizer que a história do instituto revela uma crescente tendência à esquerda,
revelando a influência intelectual do marxismo em boa parte dos intelectuais brasileiros
desse período.168
Como já foi dito, Santos participou do ISEB em sua fase final. Por essa razão,
importa avaliar que características imputadas por Pécaut e Toledo ao instituto podem
corresponder ao seu pensamento.
Embora tenha sempre comportado discordâncias dentro de si, pode-se dizer que
a característica principal do ISEB é a adoção da ideologia do nacionaldesenvolvimentismo. Nesse caso, importante não se deter apenas no conteúdo dessa
ideologia, mas também no uso desse termo pelos isebianos.
Como diz Caio Toledo, a noção de ideologia utilizada largamente pelos
isebianos não expressava uma forma de arbitrariedade ou de idealismo. Para eles, a
ideologia do desenvolvimento poderia impulsionar e dirigir o processo de
desenvolvimento porque era uma resultante natural das condições materiais existentes e

167
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das transformações em curso na estrutura semi-colonial brasileira (urbanização,
industrialização, etc.).
Assim, nem toda ideologia promoveria o desenvolvimento: era preciso que fosse
autêntica, isto é, que formulasse, para a comunidade como um todo, as diretrizes de seu
devir histórico, e também representativa, quer dizer, que fosse expressão do interesse da
nação e não de uma classe em particular, como supunham que fosse a ideologia
isebiana. Segundo os isebianos, sem a ideologia do desenvolvimento o máximo que se
obteria no país era um crescimento quantitativo, nunca o desenvolvimento.169
De um modo geral, a ideologia nacional-desenvolvimentista apregoava que a
nação brasileira, já constituída, precisava tornar-se autônoma em relação às grandes
potências mundiais, e isso se daria por um processo de desenvolvimento, isto é, de
industrialização de modo a superar totalmente sua sujeição herdada da era colonial.
Nesse sentido, os autores afirmam que o pensamento isebiano exprime uma lógica de
libertação tanto em relação ao domínio econômico, quanto em relação à submissão
intelectual frente às nações centrais.170
Os isebianos entendiam, então, que existiam duas forças opostas em relação ao
processo de desenvolvimento nacional: os setores tradicionais e retrógados da sociedade
brasileira (latifundiários, burguesia mercantil, classe média improdutiva e parte do
proletariado), contrários ao desenvolvimento, e os setores mais modernos, dinâmicos e
169
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pejorativo do termo, quer dizer, como “falsa consciência”, procura apontar as incoerências e contradições
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progressistas (burguesia nacional e demais grupos que compartilhavam do projeto de
desenvolvimento da nação).
Toledo e Pécaut afirmam que esse discurso polarizado, marcado pelas
“antinomias apriorísticas”, era uma das peculiaridades do pensamento isebiano. De
acordo com Pécaut, esse traço se manteve mesmo na última fase do instituto, inclusive
citando Wanderley Guilherme dos Santos, segundo o qual de um lado existem “os que
consideram desejável alterar a estrutura fundamental do país” e de outro lado estão os
que querem manter a estrutura inalterada, “como nação capitalista, dominada pelo
imperialismo”.171
Nesse processo de emancipação, caberia ao intelectual um papel de destaque: já
que este era visto como um intérprete às consciências menos esclarecidas, ele deveria
formular e divulgar as idéias necessárias para o desenvolvimento da nação. O saber
produzido pelo intelectual destinava-se, portanto, à transformação social, sendo
concebido como um instrumento essencial na orientação política da nação para a
superação do seu subdesenvolvimento.
Mais do que isso, segundo Pécaut e Toledo, a ideologia nacionaldesenvolvimentista constituiria a afirmação de uma unidade do povo brasileiro em torno
de um projeto para o país que se daria acima da multiplicidade dos interesses de classe.
Nesse sentido, o projeto isebiano pressupunha a suplantação dos conflitos classistas,
com o objetivo de que surgisse em seu lugar um corpo social unificado em torno do
progresso e desenvolvimento da nação
Importante, desde já, adiantar que Wanderley Guilherme assumiu uma postura
contrária a essa caracterizada pelos autores como típica dos intelectuais do ISEB,
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discordando em vários aspectos dessa postura, ainda que outros possam ser
identificados na leitura de suas obras iniciais, a serem discutidas mais adiante.
De um modo geral, é plausível postular que Santos, com segurança, não foi um
pensador rigorosamente isebiano, pelo menos conforme a caracterização do instituto
pelos estudiosos, visto contestar pontos nevrálgicos da ideologia isebiana nas duas obras
desse período.172
O próprio Caio de Navarro Toledo, crítico do ISEB, admite que se é verdade que
o primeiro ISEB “prolongou a tradição de 30”173, é igualmente verdadeiro que o
segundo e terceiro ISEB rompem com os intelectuais da primeira fase em vários
aspectos, em especial no que tange à legitimidade do discurso e ao papel do intelectual
no processo de conscientização das massas.
Vale a pena citar Toledo, a respeito da divergência de Wanderley Guilherme dos
Santos com o ISEB:
Através da última publicação oficial do ISEB, Introdução ao Estudo
das Contradições Sociais no Brasil, pode-se perceber uma postura
teórica e política radicalmente diversa daquela hegemônica alguns
anos atrás dentro da Instituição. (...) Como se mostrou, W. Guilherme
denunciou em seu livro a ideologia desenvolvimentista como a
ideologia da classe dominante, antecipando, em certa medida,
recentes críticas que se valem de tais categorias para a
compreensão dos problemas do desenvolvimento nas áreas
periféricas do mundo capitalista.
Se a perspectiva teórico-metodológico aberta pelo ensaio de W.
Guilherme nunca chegou a ser dominante no seio do ISEB, deve-se,
contudo observar que a instituição achava-se, pelo menos, aberta para
172
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discussão e exposição de teses que negavam de forma explícita e
categórica os pressupostos da – bem como a própria – ideologia
nacional-desenvolvimentista.174

Interessante notar que Toledo critica o ISEB por se colocar ao lado dos setores
populares, mas não questionar a legitimidade do capitalismo, enquanto forma de
organização da sociedade. Esse é justamente um dos pontos da ideologia isebiana que é
contestado por Santos em Quem dará o golpe no Brasil? e “Desenvolvimentismo:
ideologia dominante”, a serem avaliados a seguir.
Embora o livro Introdução ao estudo das contradições sociais no Brasil não seja
objeto de análise da presente dissertação, importa ressaltar que a obra foi entendida até
pelos críticos mais tenazes do instituto, como Toledo, como uma expressão da viragem
teórica no ISEB, na qual Santos denuncia a ideologia desenvolvimentista como a
ideologia da classe dominante brasileira, como uma apologia ao sistema capitalista,
negando a interpretação de que essa ideologia expressaria um projeto nacional “acima”
dos interesses de classe.175 Essa ruptura teórica pode ser percebida também no artigo de
Santos, de 1962, intitulado “Desenvolvimentismo: ideologia dominante”. Nele, Santos
procura traçar a história dessa ideologia a partir de momentos emblemáticos da história
nacional.
Segundo Wanderley Guilherme, essa ideologia surge ainda no final do século
XIX, com pensadores progressistas isolados, como Serzedelo Corrêa, que defendiam o
desenvolvimento, via industrialização, através de uma política financeira protecionista,
como forma de superação da subalternidade internacional vivida pelo país. Após a
Revolução de 30, período de notáveis transformações econômicas, sociais e políticas no
174
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país, essa ideologia ainda se contrapunha ao domínio da ideologia campestre, incrédula
frente ao processo de desenvolvimento do capitalismo internacional. Na década de
cinqüenta, essa ideologia se torna hegemônica, como resultado do avanço econômico do
país, mas já na década de 60 mostra sinais de decadência, incapaz de satisfazer as
exigências por avanços sociais e de incrementar o processo de expansão econômica
frente à explosão demográfica verificada.
Assim, resume Santos, de uma ideologia progressista do século XIX, o
desenvolvimentismo acabou se metamorfoseando em uma ideologia reacionária nos
anos sessenta, com a formulação final de Hélio Jaguaribe, que teria realizado a
“primeira racionalização do fascismo brasileiro contemporâneo”.176
Em todas essas fases, pondera o autor, a ideologia nacional-desenvolvimentista,
embora tenha contribuído com alguns avanços no país, nunca deixou de ser a ideologia
das classes dominantes. Nesse sentido, Santos avalia o movimento ideológico que
buscava associar o nacional-desenvolvimentismo à classe operária como sendo
contraditório, pois essa ideologia defendia evidentemente a consolidação do capitalismo
nacional, ao passo que a classe operária não teria “a manutenção do sistema capitalista
como limite de sua formulação”.177
Apesar de ter sido duramente criticado pelos cientistas sociais nas décadas de 60
e 70, houve também os que reconheceram o valor do ISEB no pensamento políticosocial brasileiro.
Lamounier afirma que do mesmo modo que o ISEB se inspirava claramente na
geração anterior, das décadas de 20 e 30 – cultivando a forma dos grandes ensaios
interpretativos, enfatizando a insuficiente autonomia do Estado para promover o
desenvolvimento econômico (o descompasso entre o “país real” e o “país legal”), em
176
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virtude dos “interesses clientelistas e grupos sociais parasitários”, e abordando de modo
ambíguo a representação política, “tratada quase sempre de maneira difusa e com
categorias de sabor populista-nacionalista”178 – as gerações posteriores de cientistas
sociais tiveram forçosamente o ISEB como referência.
Sobre a importância do ISEB é relevante citar o comentário de uma autora sobre
a influência do instituto na ciência política que nascia no final da década de sessenta,
nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, até mesmo porque o autor estudado é
mencionado.
Embora constituam gerações diferentes, e a crítica ao nacionaldesenvolvimentismo isebiano seja uma das características da obra
produzida

pelos

cientistas

políticos

que

estamos

analisando,

indubitavelmente o ISEB é uma das referências intelectuais da qual
partem os mineiros e os cariocas. O jovem isebiano de esquerda
no começo dos anos 60, Wanderley Guilherme dos Santos, tornase posteriormente a principal liderança intelectual do IUPERJ e
um dos mais respeitados cientistas políticos do país.179

Retomando o texto de Pécaut, o autor aponta cinco características comuns a
todas as gerações de intelectuais brasileiros do século XX, que podem auxiliar na
análise da obra de Santos.
Em primeiro lugar, o autor declara que os intelectuais brasileiros caracterizam-se
por reivindicar um papel de comando intelectual e político em relação à massa.
Enquanto conhecedores das leis que regem a história, os intelectuais se engajavam
diretamente nos eventos políticos, não como coadjuvantes do processo, mas como
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protagonistas; como a intelligentsia incumbida de levar adiante o projeto nacional (seja
a “constituição” do povo, o desenvolvimento econômico, ou a mobilização das massas).
Os intelectuais consideravam-se, segundo essa interpretação, responsáveis pela
organização racional da esfera social, na medida em que eles mesmos se identificavam
com a consciência crítica, ao passo que o povo era associado à consciência ingênua –
portanto, incapaz por si só de realizar o projeto nacional.
Com relação especificamente à geração de 1954-64, momento em que Santos
começa a publicar seus textos (1962), Pécaut destaca o seguinte ponto: ao contrário da
geração anterior (1925-40), essa geração não entendia que fosse preciso assegurar a
coesão interna do povo brasileiro, mas que era necessário orientar as camadas populares
em direção a um projeto de nação independente do domínio externo. Esses intelectuais
não reivindicavam, então, o lugar de elites, mas entendiam que, numa sociedade de
classes, como a que supostamente se formava no Brasil da época, eles seriam os
intérpretes dos anseios do povo, orientando-o em seu papel revolucionário.
O próprio ISEB, símbolo da síntese nacional-desenvolvimentista da época,
assumia que a função dos intelectuais era “formular o ‘sentimento das massas’” e,
através da análise crítica da realidade nacional, “inventar a ideologia que iria presidir a
revolução brasileira”.180 Assim sendo, seria preciso acelerar o processo de radicalização
que culminaria na revolução, bem como formular projetos de reformas sociais, uma vez
que o próprio instituto assumia publicamente seu viés explicitamente político.181
Com efeito, Santos, em Quem dará o golpe no Brasil?, escreve inserido em um
contexto de conscientização, no qual o autor se identifica com os setores progressistas
que devem guiar o povo contra as forças golpistas. Voltar-se-á a essa discussão na
análise da obra mencionada de modo mais pormenorizado.
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Pécaut afirma que outra postura típica da intelectualidade brasileira é o que se
pode chamar de “realismo político”: proclamando que o real se constrói por si mesmo e
que o conhecimento da realidade é indissociável da própria ação, esta não é entendida
como capaz de alterar profundamente essa mesma realidade; ela antes deve se submeter
à estrutura do real.
Para o autor, esse realismo político produziu uma percepção ambígua da
política: ao espaço propriamente político nunca é assegurado autonomia, pois ele é
compreendido sempre como artificial, distante da realidade, ainda que, paradoxalmente,
os intelectuais se entreguem freqüentemente à ação política. Há, assim, uma recusa da
dimensão política (embora toda realidade, inclusive o conhecimento produzido por
esses intelectuais, seja politizada): o intelectual acaba se posicionando contra a política,
ora pela utopia de uma construção apolítica da sociedade, ora pela substituição da tarefa
de organizar-se politicamente pela missão de desenvolver-se economicamente.182
Em relação a esse aspecto, importa ressaltar que a obra de Wanderley Guilherme
é compreendida pela presente dissertação não apenas como uma defesa da
independência da política e uma tentativa de delimitar o seu espaço próprio, mas
também como um elogio da política democrática, não correspondendo, portanto, a essa
“recusa” da política, mencionada por Pécaut como idiossincrática dos intelectuais
brasileiros.183
No próprio opúsculo Quem dará o golpe no Brasil? o autor procura salientar a
importância da ação política na contenção da trama golpista. Assim, Santos avaliava ser
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urgente “fazer com que evolua o movimento popular em todos seus aspectos:
reivindicatórios, de politização, mas sobretudo, em seu aspecto organizatório”.184
Um quarto traço habitual dos intelectuais brasileiros é a relação próxima com o
Estado. Segundo Pécaut, o Estado brasileiro freqüentemente acolheu os intelectuais
através do fomento à pesquisa, da organização de centros e institutos de pesquisa, ou
mesmo na regularização das profissões dos intelectuais.
Para Pécaut, tal atitude tinha como finalidade a apropriação do discurso dos
intelectuais por parte daqueles que estavam no poder. Mesmo em períodos de
autoritarismo, durante o Estado Novo, ou no regime militar de 1964, essa relação de
proximidade com os intelectuais foi mantida pelos governos.
Nesse aspecto, o Brasil é tido como um caso à parte na América Latina, no que
diz respeito à relação entre intelectuais e governantes dos regimes militares. Pécaut, ao
lado de vários autores, entre eles Lamounier185, Sorj186 e Forjaz187, avalia que, ao
contrário do que ocorreu em outros países latino-americanos, a relação entre os militares
e os intelectuais brasileiros foi, no mínimo, ambígua: se por um lado o governo
indignava-se com o posicionamento político de vários intelectuais e centros de pesquisa
e censurava muitos deles, por outro lado, subvencionava congressos científicos e
investia maciçamente na educação superior.
Sérgio Miceli parece ir além de outros autores, ao postular uma submissão
intelectual frente ao regime, o que ele chama uma “sintonia fina com os detentores do
poder”.188 No entanto, em outro artigo, o próprio autor ressalta o desconforto explícito
dos cientistas sociais brasileiros com a situação vigente:
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Já em 1976, por ocasião do segundo encontro sobre as Ciências
Sociais envolvendo o pessoal atuante no programa latino-americano [o
autor se refere aos membros da Fundação Ford], as contradições e
ambigüidades da situação brasileira foram trazidas para o centro do
debate. Conforme se começava a admitir com algum resmungo, a
tão alardeada criatividade intelectual e institucional dos cientistas
sociais brasileiros num contexto autoritário adverso fora ao menos
em parte fomentada pelo próprio regime militar, tendo-se
preservado algumas “ilhas de dissensão controlada”. (...) não
passava despercebida a política ambígua do governo brasileiro em
relação às Ciências Sociais, mantendo uma postura inequívoca de
desconfiança política e doutrinária em relação aos cientistas da área e,
ao mesmo tempo, ampliando, substancialmente o apoio material a
essas mesmas disciplinas.189

A presente dissertação, entretanto, apesar de avaliar ser absolutamente
necessário contextualizar a obra de Wanderley Guilherme, como faz a sociologia da
cultura de Sérgio Miceli em relação à intelectualidade brasileira, não julga, como já foi
dito, que a obra deste autor, ou de qualquer outro, possa ser reduzida a um aspecto da
dinâmica social. Recusar essa abordagem “sociológica” do pensamento de Wanderley
Guilherme, não significa admitir que um entendimento das circunstâncias históricas nas
quais se engendrou esse pensamento seja irrelevante.190
De qualquer forma, essa relação dos intelectuais de proximidade com os
militares no Brasil suscita dois outros aspectos relevantes para a compreensão do
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contexto em que Wanderley G. dos Santos produziu sua obra: em primeiro lugar, o
processo de institucionalização das ciências sociais, do qual ele mesmo fez parte e, em
segundo lugar, a relação com o autoritarismo e com a democracia.
Como se sabe, é durante as décadas de 70 e 80, anos de chumbo no país, que se
opera o processo de institucionalização das ciências sociais no Brasil. Verifica-se, então,
um aumento significativo no número de estudantes, uma expansão das universidades e
dos centros ou sociedades de pesquisa científica, como CEBRAP (Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento), SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência),
aumento do financiamento das pesquisas, tudo isso possibilitando, paradoxalmente, a
discussão de opções de democratização em pleno regime militar.
Maria Cecília Spina Forjaz considera que dois fatores político-institucionais
foram determinantes na consolidação das ciências sociais no Brasil.
Em primeiro lugar, a constituição de um sistema de pós-graduação no país
implantado pela Reforma Universitária, em 1968, e das agências de fomento como
CNPq, FINEP, CAPES, FAPESP, resultado de uma política dos militares.
Em segundo lugar, o contexto macro-histórico pós-1964, no qual se acentuam a
tendência histórica do Estado como agente do desenvolvimento e da modernização e a
politização do movimento estudantil, período formativo de vários cientistas sociais.
No caso particular da ciência a que se dedica Wanderley G. dos Santos, é em
1967 que se constitui o primeiro programa de mestrado em Ciência Política no Brasil,
no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (DCPUFMG)191 e, em 1969, o mesmo se dá no Rio de Janeiro mediante a criação do IUPERJ,
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, ambos financiados com recursos
da Fundação Ford. Forjaz avalia que o processo de constituição da ciência política como
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disciplina autônoma no IUPERJ foi liderado pelo próprio Wanderley Guilherme dos
Santos.192 O instituto surgiu, conforme relata Elisa Reis, em 1963,
como uma associação privada sobre a realidade social brasileira,
dentro da estrutura institucional da Sociedade Brasileira de
Instrução.193

Entretanto, somente em 1967 e, especialmente em 1969, com a primeira turma
de mestrado em Ciência Política, o instituto se consolida enquanto um centro de
excelência de pesquisa em ciências sociais.
Como parte desse processo de expansão das ciências sociais, que se dá a partir
dos anos 70, constata-se também um redirecionamento nas pesquisas realizadas: se
antes essas abordavam preferencialmente temas mais econômicos (como formação da
burguesia, natureza do capitalismo no Brasil, transformações demográficas), com o
tempo os estudos vão abordando outros temas (tais como movimentos sociais, eleições,
partidos políticos, democracia, a questão agrária, etc.), mais propriamente políticos, ou
mais sociológicos.
Nesse sentido, conclui Forjaz, a política, enquanto dimensão do real, ganha mais
notoriedade, não apenas como prática, mas como campo de conhecimento.
A valorização da ciência política e da economia não deixou de ser um
produto das urgências criadas pelo regime autoritário e da luta pela
redemocratização. Um Estado forte – o tema do poder político – e o
crescimento econômico – o tema do modelo econômico, substituídos
posteriormente pela problemática de criação de partidos políticos e a
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análise das eleições, e a inflação na área econômica, serão as questões
que darão as coordenadas do debate intelectual no período.194

Todavia, argumenta Forjaz, como os fenômenos políticos, por definição,
interessam a diversas disciplinas (gerando, freqüentemente, uma ambigüidade na
abordagem da política) e como, para os novos cientistas sociais, o passado intelectual
brasileiro não satisfazia a necessidade de um conhecimento mais preciso (pois “as
explicações predominantes, economicistas ou ‘socializantes’”, não eram capazes de
explicar a nova realidade histórica), muitos intelectuais acreditavam que fosse preciso
postular a “autonomia da política”195, quer dizer, forjar um novo modo de pensar a
política, considerando-a como uma dimensão autônoma do real.
Como se disse, os novos cientistas políticos, bem como os cientistas sociais de
um modo geral, criam uma nova identidade social ao se posicionarem contra o discurso
até então existente sobre a política brasileira.
Assim, contra a influência da sociologia paulista, quer por sua referência à
sociologia francesa durkheimiana (até os anos 30), quer por sua referência paradigma
marxista (como no caso dos intelectuais que se organizam no CEBRAP), tratando a
política como um ramo da ciência-mãe, a Sociologia, quer contra os ideólogos
isebianos, são invocados nesse período:
Novos padrões científicos para se distanciar do estilo uspiano, calcado
freqüentemente em longos ensaios histórico-conceituais e carentes de
embasamento empírico e formalizações lógico-matemáticos, que os
novos politicólogos tentam introduzir apoiados na Ciência Política
norte-americana.196
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Com relação às ciências sociais, de um modo geral, Forjaz avalia que médicos,
advogados, engenheiros, literatos são tomados como pensadores atrasados, do ponto de
vista dos padrões científicos incorporados, principalmente da Europa e dos Estados
Unidos, pelos intelectuais brasileiros.
A polêmica entre Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos é exemplar nesse
sentido, uma vez que o primeiro, contra o argumento de Ramos, assume a posição de
que tudo o que fora produzido até a institucionalização das ciências sociais no Brasil
havia sido feito em desacordo com os padrões modernos de cientificidade. Essa
polêmica interessa ao presente estudo na medida em que aborda a questão da própria
periodização do pensamento político e social brasileiro.
Falando brevemente, o presente trabalho julga incorreto tanto rotular, a priori, o
pensamento produzido antes da institucionalização acadêmica como pré-científico,
ideológico, sem relevância analítica, como atribuir, de antemão, cientificidade e valor
cognitivo ao saber produzido posteriormente a mesma. Esse “vício” metodológico foi
denominado por Santos de abordagem institucional e analisado por ele em três artigos
relacionados entre si.197
O autor critica a perspectiva que, segundo ele, é hegemônica na historiografia do
pensamento político brasileiro que consistiria em organizar e entender o passado a partir
do presente.
Segundo esse “vício”, a periodização da reflexão política no Brasil tomaria
como divisor de águas a institucionalização das atividades científico-sociais, isto é, a
criação dos cursos superiores, a contratação de professores estrangeiros e a incorporação
de técnicas de trabalho de campo. Assim, segundo a matriz institucional, presente, por
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exemplo, na obra de Florestan Fernandes, até a metade do século XX ter-se-ia tãosomente ensaios acerca de temas sociais, ao passo que depois disso, institucionalizada
as ciências sociais no país, produziu-se ciência.
Destarte, a partir dessa perspectiva, o conhecimento da produção intelectual
brasileira do passado, anterior à metade do século XX, seria desnecessário para a
produção propriamente científica. Como avalia apropriadamente Wanderley Guilherme,
um pensador que nascesse antes dessa época dita “científica” estaria, por conseqüência,
condenado intelectualmente ao esquecimento.
Segundo Santos, essa perspectiva, totalmente inadequada para compreender as
articulações existentes no pensamento político-social brasileiro, pode ser encontrada nos
textos de Djacir de Menezes, Fernando de Azevedo e Florestan Fernandes, já
mencionado.198
Segundo o autor, dos textos por ele analisados, apenas o de Guerreiro Ramos
fugiria desse padrão de análise, libertando “o ordenamento da produção intelectual
brasileira dos acidentes da cronologia temporal”, embora esse autor tenha, para Santos,
utilizado de critérios bastante questionáveis. Guerreiro Ramos avança no sentido de
postular uma racionalidade à história intelectual brasileira, mas retrocede, em outros
textos, ao adotar uma visão linear semelhante a dos outros autores, pressupondo uma
correspondência entre a dinâmica colonial e o pensar colonial. Para Santos, essa
correspondência vai ser adotada pelos intelectuais do ISEB, ao atribuir, de partida, à
produção intelectual desse período, uma posição de servidão intelectual, como sendo
um “reflexo” do próprio período colonial em que viveram esses pensadores. Constatase, portanto, mais um ponto de divergência entre Santos e o pensamento dominante no
instituto.
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Outro aspecto importante no processo de institucionalização das ciências sociais
no país é a forte influência estrangeira, especialmente norte-americana. Essa
“influência” se deu mediante a convivência com técnicas e métodos provenientes de
sistemas universitários mais especializados e o financiamento de instituições de
pesquisa brasileiras por órgãos como a agência Rockfeller e, principalmente, a
Fundação Ford, interessada, segundo Forjaz, em consolidar a hegemonia cultural norteamericana no continente, “propiciando bolsas de estudo para os centros de excelência
em Ciência Política nos Estados Unidos”.199
Miceli destaca que a Fundação Ford teve papel decisivo na institucionalização e
profissionalização das ciências sociais no país, já que, afinal, para aquele órgão essas
ciências representavam um instrumento de “engenharia social”200 capaz de fomentar e
orientar o desenvolvimento do país.
Ao contrário de Forjaz, o autor avalia, ao que parece, acertadamente, que a
atuação da Fundação Ford no país não pode ser reduzida ao clichê de entendê-la como
um instrumento de dominação ideológica norte-americana, já que essa atuação
freqüentemente entrou em conflito com as diretrizes da política externa estadunidense.
Ainda que a luta contra o comunismo fosse uma das motivações dos
investimentos da Fundação na América Latina, Ásia e África, no contexto da Guerra
Fria, é preciso, por outro lado, compreender o papel filantrópico da Fundação Ford,
levando em conta também os objetivos liberais-humanísticos de seus gestores que
revelavam a autonomia parcial e desenvoltura operacional do órgão, inclusive se
alinhando com intelectuais opositores do regime militar.201
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Cf. MICELI, 1993. O próprio Miceli ressalta que a vinculação doutrinária dos membros da Fundação
com o desenvolvimentismo fez com que eles balizassem suas decisões sobre a alocação de recursos de
financiamento de pesquisas muito mais em função de critérios técnico-quantitativos, do que políticos.
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Muitos intelectuais afetados em sua trajetória intelectual pelo golpe de 64, entre
eles Wanderley Guilherme dos Santos, encontraram amparo nessas instituições e
puderam ir para o exterior, normalmente em universidades norte-americanas para
realizar o doutorado, conforme ele próprio relata.202
Na avaliação de Elisa Reis, o apoio dado pela Fundação Ford foi decisivo na
autonomização da ciência política em relação às demais ciências sociais através da
constituição do primeiro quadro de professores do IUPERJ, “treinados em um pequeno
número de universidades americanas de primeira linha”,203 formando um grupo de
cientistas políticos altamente profissionalizados. Esse esforço da Fundação Ford,
segundo Miceli, visava:
(...) incentivar a construção institucional de programas de pósgraduação e de centros de pesquisa, dentro e fora das universidades;
financiar o treinamento no exterior de cientistas competentes e futuras
lideranças profissionais; subsidiar a introdução de disciplinas ate então
ausentes do mercado intelectual interno, mormente Economia,
Demografia e Ciência Política; incentivar a adoção de uma nova
divisão do trabalho científico com assimilação de novas técnicas como
a do survey, com a formulação e execução de projetos de envergadura,
com a incorporação de técnicas e métodos quantitativos; bancar o
desenvolvimento de uma cultura acadêmica científica lastreada em
padrões

internacionais

de

desempenho

e

ancorada

numa

profissionalização das atividades e carreiras intelectuais; em suma,

202
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determinante no “sucesso” da trajetória de alguns cientistas sociais, dado o caráter incipiente desse campo
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203
REIS, 1993, p. 120.

estimular a criação de uma verdadeira comunidade profissional
fundada em padrões críticos e competitivos204.

Segundo Laura da Veiga, em Minas Gerais ocorreu um processo similar ao
processo carioca de institucionalização da ciência política, envolvendo o treinamento
dos professores enviados para a pós-graduação no exterior e a contratação de
professores visitantes – estrangeiros contratados pela Fundação Ford que adotavam uma
abordagem empiricista, inclusive com o ensino de disciplinas como matemática,
programação de computadores, estatística e metodologia survey. A matriz intelectual
que teria norteado, portanto, a criação do Departamento de Ciência Política
(DCP/UFMG):
É a ciência social norte-americana, empiricamente orientada,
rompendo assim com a tradição ensaística e humanista das ciências
sociais predominante na sociologia européia e com uma ciência
política marcada pela Filosofia do Direito.205

Segundo Elisa Reis, tratava-se, enfim, de consolidar um novo ethos de pesquisa,
segundo o qual a pesquisa metódica e sistemática, de forte viés empiricista, tornava-se
rotina para o cientista social, rompendo, assim, com a tradição ensaística brasileira.206
O segundo aspecto mencionado a ser discutido refere-se ao fato de que a maioria
dos intelectuais no Brasil, de acordo com Pécaut, demonstrou historicamente sentir
pouca atração pela democracia e muito mais inclinados pela esperança de “organizar a
sociedade pelo alto”. 207
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Quando a democracia não era pura e simplesmente identificada com o
liberalismo oligárquico, desagregação social e individualismo nocivo,
em resumo, com tudo que criasse obstáculos à construção nacional,
era identificada com a supremacia das elites tradicionais, com a
deformação da representação nacional ou com o imobilismo.208

O fato de que atualmente todos prestem homenagens à democracia
reconquistada não nos deve fazer esquecer que a maior parte lutou
pela ampliação dos espaços democráticos sem por isso aderir à
“democracia formal”; (...) e que a adesão democrática se
acompanha de concepções profundamente contraditórias da
instituição democrática. Afinal de contas, não foi do poder do
Estado que os intelectuais extraíram seu próprio poder?209

Para Pécaut, em resumo, a intelectualidade brasileira, até a década de setenta do
século XX, teria dado clara evidência de que rechaçava, ou pelo menos desconfiava da
democracia, além de ter dado pouquíssima atenção ao tema em seus escritos, incluindo
nesse rol os membros do ISEB.210
Segundo o autor, somente a partir de 1975 se pôde notar uma clara inversão no
discurso dos intelectuais brasileiros. Enquanto palavra-chave contra o regime
autoritário, a democracia começa a ser valorizada na sua dimensão da sociedade civil,
simbolizando a ruptura com a crença tradicional dos intelectuais no Estado, enquanto
principal agente formador da sociedade brasileira.
Óbvio que essa transformação não teria ocorrido imediatamente. Tratar-se-ia de
um processo gradual, que se deu na medida em que as esperanças na curta duração do
208
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regime militar caíram por terra e que os antigos sistemas de compreensão da realidade
brasileira – como marxismo, nacional-desenvolvimentismo, teoria da dependência, etc.
– tornaram-se inadequados, uma vez que garantiam pouco espaço à ação política, tão
em destaque nos anos de chumbo.
Nesse sentido, Pécaut fala de um colapso dos paradigmas sociológicos, uma
“lenta renovação da reflexão política no Brasil” 211 que, de algum modo, permitiu uma
reavaliação da idéia de democracia pelos intelectuais brasileiros.
Quanto ao apoio dos intelectuais brasileiros à democracia, embora ele se torne
expressivo a partir de 1975, como já foi dito, a forma como essa democracia deveria ser
restabelecida no Brasil estava longe de ser consensual. São várias as clivagens que
permeiam a discussão: haviam os que depositavam suas esperanças nos movimentos de
base, outros que viam os partidos como atores centrais na redemocratização; os que
defendiam uma solução pela via revolucionária e outros que defendiam uma solução
“incrementalista”. O próprio Wanderley Guilherme dos Santos, relembra Pécaut, teria
sido um dos que expressara publicamente sua inclinação pelo “incrementalismo”:
A política de descompressão deve ser uma política incrementalista,
isto é, implementada por aproximações sucessivas, provocando
modificações marginais no estado de coisas prevalecente. Quer dizer
que isso se trata de uma política de avanços moderados, introduzindose uma inovação de cada vez, enquanto se mantém sob controle o
resto do sistema.212

Além disso, Pécaut argumenta que uma vez restabelecida a democracia no país
as divergências entre os intelectuais não findaram:
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Ora, o restabelecimento da democracia revela também novas
modalidades de defasagem entre as esferas social e política. Não se vê
implantada a “democracia participativa” e menos ainda a “democracia
social” que, quase naturalmente, brotaria das organizações de base. Ao
contrário, a prática política restabelece o reconhecimento da validade
das antigas práticas de conciliação próprias a uma sociedade
hierarquizada. Os intelectuais que adotam estratégias de compromisso,
no Estado ou nos partidos políticos, parecem fundir-se ao mundo das
elites e homologar uma democracia que não chega sequer a ser
verdadeiramente liberal.213

Assim, ainda que a democracia tenha se tornado lugar comum no discurso dos
intelectuais brasileiros a partir de 1975, e mais ainda no período posterior a
redemocratização, dois desafios permaneceram: estabelecer qual democracia se fazia
necessária e delinear as estratégias para sua consecução, para alguns, diante da decepção
em relação aos instrumentos institucionais democráticos.214
Na avaliação da presente investigação, se é verdade, como observa Pécaut, que
antes de 1975, em geral, a democracia não é tematizada sistematicamente, é incorreto,
todavia, assumir que nesse período ela seja, necessariamente, objeto de repúdio por
parte dos intelectuais brasileiros. Na realidade, tal como o presente capítulo procurará
demonstrar, somente em sua primeira fase (1962-63) o autor não discute
pormenorizadamente a democracia.215
Entretanto, o que importa no momento destacar é que, pelo menos no que diz
respeito à obra de Wanderley Guilherme dos Santos, já em seus primeiros textos há
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indícios de que o autor seja um defensor da democracia. Isso é evidente no texto de
1962, Quem dará o golpe no Brasil?, em que o autor contesta a tese – de Carlos
Lacerda – de que os problemas nacionais seriam solucionados mediante um governo
forte e argumenta que o golpe deveria ser combatido por atentar contra a democracia,
entendida, pelo autor, como a possibilidade real de solução dos problemas do povo.216
De qualquer forma, o certo é que não é possível postular “repulsa”, “ambigüidade”, ou
algo parecido, na obra de Santos no que tange à democracia.
Outro aspecto destacado por Pécaut e Sorj como constituinte do cenário
intelectual dos anos 70-80 é a polarização entre os intelectuais do Rio de Janeiro e os de
São Paulo.
Esse ponto interessa particularmente ao presente estudo, já que Wanderley
Guilherme formou-se no Rio de Janeiro e esteve ligado, primeiro, a um grupo
identificado como exemplar da intelectualidade carioca, o ISEB e, mais tarde a
universidades cariocas.217
Em grande medida em função do ISEB, os intelectuais cariocas são identificados
como um grupo fortemente comprometido com a política real, de inspiração
nacionalista que buscava expressar a “realidade nacional” a fim de transformá-la.
Os paulistas, por seu turno, reunidos em torno da USP e do CEBRAP, se
opunham a esse grupo por, supostamente, respeitar as regras da hierarquia universitária
e os cânones universais do trabalho científico, separando o fazer científico do
engajamento político.
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Esse assunto será retomado quando da discussão sobre o referido texto.
Entre eles, IUPERJ, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e UFF, Universidade Federal
Fluminense. Novamente, vale a mesma ressalva a respeito do período em que o autor viveu: é óbvio que o
fato o autor ter nascido e vivido no Rio de Janeiro não pode ser tomado como condição suficiente para
que as características típicas da intelectualidade carioca sejam a eles atribuídas, supondo, é claro, que
existem, de fato, essas características típicas dos intelectuais cariocas e outras típicas dos intelectuais
paulistas.

217

Como argumenta Sorj,218 a escola paulista de sociologia, criada em torno da
USP, sob o auspício de Florestan Fernandes, e do CEBRAP, onde se destacava a figura
de Fernando Henrique Cardoso, tinha o objetivo explícito de romper com o antigo
ensaísmo e com o caráter ideológico das gerações anteriores e dos membros do ISEB,
visto que esses encaravam, do ponto de vista dos membros do CEBRAP, o
conhecimento científico não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento
para a intervenção social.219
Segundo os membros do CEBRAP, a tradição carioca de estudos sociais
caracterizar-se-ia, em resumo, pelo ensaísmo, pela escrita voltada para o grande público
e por um discurso que se autodenominava popular; os paulistas, por sua vez, seriam
identificados pelo rigor científico, pela escrita direcionada para um público acadêmico e
por ser um discurso que não se auto-intitulava popular, mas sim competente, do ponto
de vista dos cânones internacionais da produção científica.
A primeira escola teria se preocupado em elaborar um discurso engajado
politicamente, que se vê a serviço de um projeto político, ao passo que a escola paulista
teria se revelado mais ciosa da separação entre a atividade intelectual e a militância
política, na qual o argumento ideológico não servia como critério de validação
científica. Sobre o papel do CEBRAP e da escola paulista em tempos de
redemocratização, Sorj fornece a seguinte avaliação:
A autonomia em relação a vida partidária e a separação entre a
produção científica e a militância política se apresentava, no novo
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brasileira nos artigos antes mencionados. Cf. SANTOS: 1967; 1970; 2002. O mero fato de fazê-lo já
evidencia o distanciamento desse autor em relação à parte da intelectualidade paulistana e à postura de
desvalorização do estudo dos autores do passado.

contexto de democratização e de crítica ao populismo e à tradição do
partido comunista, como um processo pelo qual as classes populares
encontrariam seus próprios porta-vozes. Era igualmente uma crítica
aos “conselheiros do príncipe”, ou seja, a postura do cientista social
como engenheiro social a serviço do governo do dia.220

Interessante observar que a rejeição ao suposto politicismo dos cariocas pela
escola paulista pode ter chegado a tal ponto que, apesar de ter sido muito inovadora no
que diz respeito à sociologia e à antropologia, essa escola pouco avançou na
consolidação da ciência política no país. Assim interpreta Lamounier:
No que diz respeito à tradição paulista, o aspecto principal a registrar
é que o crescimento das ciências sociais se deu até certo ponto contra
a Ciência Política, entendida como disciplina especial. Essa atitude
deve ter tido muito a ver com as intenções que cercaram a implantação
da Universidade de São Paulo, concebida como uma instituição mais
moderna, mais autônoma em relação às clientelas políticas
tradicionais, e ligadas a centros estrangeiros de alto nível.221

Embora essas polarizações sejam importantes para reconstruir o cenário
intelectual dos anos 1960-70 é igualmente relevante ponderar até que ponto elas
correspondem à realidade. É evidente que uma das razões pelas quais a escola de
sociologia paulista contestava o saber produzido pelos cariocas, em especial pelos
isebianos, se refere à vinculação de alguns desses intelectuais com o governo federal e
com o projeto de desenvolvimento nacional, em especial durante os anos de Juscelino
Kubistchek. No entanto, com relação a isso podem ser feitas três objeções.
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Em primeiro lugar, isso não correspondeu à realidade de toda intelectualidade
carioca, nem mesmo aos isebianos, até mesmo porque esses, freqüentemente, se
posicionavam contra as ações governamentais. Nesse sentido, apesar de ser um órgão
financiado pelo governo, não é possível postular, por essa razão, que o ISEB carecia
necessariamente de autonomia intelectual.
No que diz respeito à obra de Santos, dificilmente ela pode ser compreendida
como estando “a serviço do governo do dia”, até mesmo porque não concordava nem
mesmo com o próprio ISEB que, supostamente, segundo essa interpretação, estaria
numa situação de dependência com o Estado.
Em segundo lugar, a acusação imputada por estes intelectuais paulistas à
intelectualidade do Rio de Janeiro da não separação entre política e ciência pode, em
alguns casos, aplicar-se muito bem aos paulistas, tanto no caso da USP, quanto no do
CEBRAP. Esses órgãos também tiveram financiamento público e muitos dos
intelectuais ligados a eles envolveram-se diretamente com a política, como revela o caso
notório de Fernando Henrique Cardoso, além de outros que se engajaram na militância
política da época, inclusive o próprio Florestan Fernandes.222
Por último, um dos pontos da crítica paulista aos intelectuais cariocas refere-se à
própria institucionalização das ciências sociais.
Para certos intelectuais paulistas, somente eles tiveram a oportunidade para
produzir ciência autêntica, haja vista a inexistência, até então, de instituições
independentes e conformes aos parâmetros científicos internacionais. O fato de que a
intelectualidade carioca tenha produzido, ou, ao menos, fosse herdeira da produção
intelectual pré-institucionalização significava, para alguns intelectuais de São Paulo,
que o conhecimento produzido pelos cariocas era necessariamente pré-científico.
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Entretanto, parte-se, nesse caso, de uma premissa falsa, a saber: de que a
produção do conhecimento científico inicia-se com a institucionalização da ciência.
Para Santos, a adoção desse pressuposto falso resultou na idéia de que o conhecimento
do passado cultural do país, anterior à institucionalização, seria irrelevante para o
desenvolvimento da ciência social brasileira.
Outro ponto digno de nota, mencionado por Schwartzman e que caracteriza os
cientistas sociais brasileiros em geral, e até os distingue em certa medida de seus pares
das Ciências Exatas ou da Saúde, por exemplo, é o fato de terem de atender duas
demandas distintas: uma interna, mais propriamente acadêmica, por maior
profissionalização e por adequação a um padrão internacional do discurso científico
(demanda comum a todas as ciências) e outra, externa, de dialogar com a opinião
pública através dos jornais impressos, partidos políticos e movimentos sociais. Como
diz Schwartzman: “este é o preço pelo papel de intelligentsia que os cientistas sociais
desempenham”.223
Como Wanderley Guilherme dos Santos já colaborou na imprensa,
especialmente com uma coluna em um jornal impresso durante aproximadamente oito
anos, além do texto escrito pelo autor para o grande público, Quem dará o golpe no
Brasil?, esse aspecto, do “intelectual público”, deve ser considerado também na
contextualização da obra do autor.224
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maior, e contrastá-los aos seus outros textos mais “acadêmicos”, direcionados para um grupo de leitores
mais específicos, mas tal análise não será realizada (a não ser em relação ao texto Quem dará o golpe no
Brasil?) na presente dissertação, visto ultrapassar o escopo da investigação.

Outros dois pontos polêmicos, apontados por Bernardo Sorj como peculiares da
intelectualidade brasileira, merecem a avaliação da presente investigação, antes de
encerrar a presente contextualização.
O primeiro diz respeito à idéia de que as ciências sociais foram capazes de, até
os anos noventa, produzir uma vasta bibliografia sobre temas específicos, tais como o
processo de democratização, movimento sociais, classe sociais, entre outros, mas revela,
por outro lado, “a quase inexistência de esforços de síntese, de perspectivas globais”
que pudessem integrar esses estudos específicos realizados.225 Ao contrário do que se
produziu nas décadas de 50 e 60, a produção em ciências sociais é avaliada pelo autor
como fragmentada, pois
Perdeu

a

ambição

globalizante,

sintetizadora

e/ou

teórica,

transformando os cientistas sociais em observadores atônitos quando
existe uma crise social, econômica e política dos anos oitenta que
passou a exigir ousadia intelectual e visões de conjunto.226

O próprio Wanderley Guilherme dos Santos reconhece que esse é um problema
do conhecimento sócio-político, mas, ao contrário de Sorj, entende que esse é um
processo decorrente da própria especialização do saber, iniciada no Ocidente já no
século XVIII.
Para Santos, a especialização do conhecimento sócio-político gerou dois
benefícios e duas conseqüências maléficas. Os primeiros consistem no fato de que,
como qualquer divisão social do trabalho, a especialização fez com que se produzisse
mais conhecimento e, em geral, de melhor qualidade. Por outro lado, esse mesmo
processo gerou uma “burocratização” e uma “compartimentalização” das disciplinas
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sociais, “cada uma delas ocupando-se com porções limitadas da realidade social
global”.227
O autor, entretanto, contrariamente à posição de Sorj, vê um inegável esforço
dos cientistas políticos latino-americanos, em particular, em apresentar um
“entendimento mais globalizado, menos parcelado, da política.228
Estas tentativas podem ser apontadas como o aspecto positivo da
produção latino-americana, na medida em que denota aguda
consciência

das

limitações

que

a

compartimentalização

e

burocratização das disciplinas sociais acarreta em outros centros.229

O segundo ponto polêmico a ser discutido é o que Sorj chama de “desfiliação do
saber”.
Sorj defende que a intelectualidade brasileira, tanto à direita como à esquerda,
possui uma tendência “inauguralista”, quer dizer, a sociedade se apresenta sempre como
uma incógnita, visto haver uma desvalorização do passado, “a acreditar que o país do
futuro pouco tem a ganhar das gerações anteriores e que o Brasil é um país a ser
periodicamente inventado”.230 Os intelectuais brasileiros viveriam, portanto, numa
situação de desfiliados, haja vista que não há uma continuidade entre o que as diferentes
gerações de intelectuais produzem no país.
Temos um processo de desfiliação, do ponto de vista da produção
do conhecimento social, quando a filiação a uma forma de
produção de conhecimento leva a desconhecer ou marginalizar a
tradição de pensamento local precedente. Nas situações em que
cada geração procura refundar as bases da produção de conhecimento,
227
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existe pouca cumulatividade e enriquecimento conceptual, já que o
conhecimento social se constitui na forma de debate e contraposição a
posições precedentes.231

Como se viu, não apenas vários intelectuais brasileiros procuraram contestar a
ciência social até então produzida – como ideológica, generalizante, pré-científica –,
mas defenderam abertamente também que o estudo do passado cultural do país era
dispensável.
Em relação a essa postura, o autor argumenta que há também, no Brasil, um
“paroquialismo cosmopolita”: constantemente atualizada em relação aos debates
intelectuais dos países centrais, a produção intelectual nacional acaba dando as costas
para o próprio passado intelectual do país, bem como para “o estudo comparativo dos
processos sociais que, nos países vizinhos, prenunciam a dinâmica da sociedade
brasileira”.232 Assim, ao lado da desfiliação entre as gerações de estudiosos da realidade
nacional, constatar-se-ia o irônico fato das novas gerações de cientistas sociais terem se
"internacionalizado”:
Para a nova geração de cientistas sociais formados em sua maioria em
universidades estrangeiras e cada vez mais especializados em áreas
específicas, os referenciais de seus trabalhos científicos e as escolas de
pensamento referidas passaram a ser definidos pelos centros
metropolitanos e pelos orientadores locais onde realizaram suas teses
de doutorado. Dificilmente esses marcos teóricos foram criticados ou
reelaborados, o que transformou os doutorandos brasileiros em
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ciências sociais em produtores de estudos empíricos de uma cadeia
produtiva internacional.233

Embora esses pontos destacados por Sorj mereçam uma avaliação mais
ponderada, pode-se postular de partida dois pontos.
O primeiro é de que é verdade que a obra de Wanderley Guilherme, no seu
aspecto formal, não constitui uma teorização sistemática, como a de um tratado, sendo
mais marcada pela produção de ensaios e artigos.234
Entretanto, se a obra é ensaística e fragmentada, nesse sentido é igualmente
verdadeiro que ela não expressa uma diversidade e inconstância de temas e tendências,
mas sim uma visão unitária, tanto no aspecto axiológico, quanto no aspecto normativo,
sobre a política brasileira. Temas como a Revolução de 1930 e o golpe militar de 1964,
a tradição autoritária brasileira, de um modo geral, a cidadania regulada, a resistência
das oligarquias frente o processo de democratização, são recorrentes em suas obras. Em
outras palavras, não é correto caracterizá-la como uma obra fragmentada, como
destituída de um esforço de síntese.
O segundo ponto é que a trajetória intelectual de Wanderley Guilherme dos
Santos denota um claro empenho em recuperar o passado cultural brasileiro, entendendo
esse passado como um instrumento rico de inteligibilidade do presente. Desta feita,
embora esteja constantemente atualizada com o debate internacional, a obra de
Wanderley Guilherme não ignora a “imaginação político-social brasileira”.235
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Uma vez avaliadas as obras sobre o pensamento político-social brasileiro com a
finalidade de fornecer um pano de fundo sobre o qual se gerou o pensamento de Santos,
é sugerida a seguir uma nova periodização do pensamento brasileiro de 1964 a 2007,
dividida em cinco períodos, que possa ser comparada com a obra do autor.
A periodização estabelecida utiliza como critério os temas dominantes para a
intelectualidade brasileira em cada época, desde a década de 20 do século XX até a
primeira década do século XXI.
O primeiro período a ser considerado é, portanto, o período entre 1920 e 1940.
Considera-se que essas duas décadas são marcadas por uma discussão “sociológica”
sobre a formação da nação e do povo brasileiro, e nelas constata-se também a ausência
de uma discussão sobre democracia, quando não uma rejeição declarada a essa forma de
governo.236 A política, de um modo geral, era vista como artificial e inadequada para a
realidade brasileira.
O período entre 1954-64 é, por sua vez, marcado pela discussão nacionaldesenvolvimentista (imperialismo, industrialização, etc.), pelas teses do ISEB,
configurando uma agenda de debate na qual a dimensão política estava ainda subsumida
nas dimensões econômica e social, o que se comprova também pela persistência da
ausência de uma reflexão acerca da democracia.237
No período de 1964-74 o tema da nação brasileira é sistematicamente
desconstruído, questionado por diferentes correntes de pensamento, acusado de
ideológico, pré-científico, etc. É somente a partir desse período que a democracia é
realmente tematizada. Discute-se o autoritarismo brasileiro e as alternativas de
redemocratização para o país.
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Este período compreende tanto o momento em que Wanderley Guilherme dos
Santos começa a publicar suas obras (1962), quanto a interrupção de sua produção
literária a partir de 1970 (anos em que realiza seu doutorado na Universidade de
Stanford), só retornando à publicação em 1978.
O período seguinte, de 1974-1984, é marcado pela abertura política no país, com
a incorporação da discussão sobre sociedade civil, cidadania, participação popular, etc.
O tema da democracia já pode ser considerado hegemônico, ainda que ele seja pensado
sempre por oposição à realidade vivida de autoritarismo no país.
De 1984 a 1998, já num país redemocratizado, a democracia é debatida em todos
seus aspectos. Se ela se torna um “denominador comum”238, no sentido que Bobbio
empresta à expressão, resta, no entanto, determinar qual democracia seria desejável para
o país. Presencia-se, então – dentro do espectro maior do debate sobre democracia –
discussões sobre os impasses da sociedade brasileira, a necessidade ou não de reformas
políticas, a coexistência entre avanços institucionais e retrocessos sociais, estudos sobre
dinâmicas eleitorais e partidos políticos, democracia participativa e representativa, etc.
A respeito da periodização proposta sobre o pensamento político brasileiro, é
relevante tecer a seguinte elucidação. Como se viu, ela se baseia em datas,
estabelecendo, assim, os limites entre os períodos ou fases. Contudo, nenhuma dessas
datas deve ser tomada de modo absoluto, uma vez que idéias e pensamentos não
obedecem a critérios tão formais como esses; elas antes devem ser assumidas como
índices de momentos em que pode ser verificada a transição entre os períodos
propostos.239
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CAPÍTULO 3 – O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO
POLÍTICO DE WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS

Uma vez devidamente contextualizada, cabe agora passar à análise da obra de
Wanderley Guilherme dos Santos. Antes disso, é mister fazer três ressalvas.
A primeira é de que o termo “desenvolvimento” presente no título do presente
capítulo não tem nenhuma conotação valorativa. Por desenvolvimento entende-se tãosomente um conjunto de inflexões, revisões e mudanças perceptíveis quando se
considera diacronicamente o conjunto da obra do referido autor.
A segunda ressalva consiste em assumir que o presente trabalho não pretende
avaliar exaustivamente todas essas obras escolhidas, discutindo todos os temas tratados
pelo autor em cada uma delas. Por essa razão, e mesmo porque a maior parte das obras
de Santos não será analisada, em função do espaço e do tempo disponíveis para
realização da pesquisa, é preciso dizer que a presente investigação não deve ser tomada
como fruto de uma análise exaustiva de todo o pensamento do autor. Ao contrário, a
avaliação que se segue se limitará aos aspectos discutidos na contextualização
precedente, procurando corroborar a hipótese acerca do desenvolvimento da obra de
Wanderley Guilherme.
A hipótese mencionada refere-se à idéia de que a trajetória intelectual de
Wanderley Guilherme, registrada em suas obras, expressa a formação e consolidação da
democracia como preocupação predominante não apenas do autor, mas de toda geração
de cientistas políticos que vivenciaram tanto o regime militar de 64, quanto o processo
de redemocratização do país.

Como se perceberá, a temática democrática só começa a ser tratada na obra de
Santos a partir do final da década de setenta, através do problema vivido pelas nações
latino-americanas e, especialmente a brasileira, de como se fazer a transição de um
regime autoritário para a democracia.
Entende-se também que a trajetória de Santos represente, tanto no nível
intelectual, quanto no nível institucional, um elemento proeminente na consolidação da
ciência política no Brasil.
Em resumo, procurar-se-á argumentar que o pensamento político de Wanderley
Guilherme dos Santos é ilustrativo não apenas do surgimento da democracia, enquanto
preocupação política central da intelectualidade brasileira, como também da
constituição de uma nova maneira de se pensar a política, quer dizer, a partir da ciência
política.
A terceira ressalva, de ordem metodológica, diz respeito aos critérios adotados
para escolha das obras de Santos a serem investigadas. Dada a vasta bibliografia de
autoria de Wanderley Guilherme, esses critérios se fizeram necessários e foram
utilizados com a pretensão de permitir, por um lado, uma abordagem satisfatória do
objeto de pesquisa (a apropriação de Santos da teoria poliárquica) e, por outro lado, uma
visão do pensamento político do autor que não fosse muito limitada.
O primeiro critério foi o ano de publicação: como a presente dissertação
ambiciona apresentar uma visão geral da obra de Santos, procurou-se investigar textos
de diversos períodos que, pelo menos de modo aproximado, pudessem revelar os
diferentes momentos da obra do autor.
O segundo critério refere-se à apropriação da teoria poliárquica. Algumas obras
foram selecionadas para serem objeto de análise tão-somente por fazerem referência
explícita à teoria dahlsiana da poliarquia.

O terceiro critério tem a ver com a relevância da obra. Como se disse, sendo a
produção literária do autor bastante extensa, em alguns casos a seleção de uma obra
deveu-se ao fato de ter tido razoável repercussão na comunidade científica.
O último critério utilizado refere-se à natureza do texto. Procurou-se analisar
textos de diferentes formatos – artigos, entrevistas, apresentação, obras monográficas –
a fim de poder respeitar toda a diversidade da obra do autor estudado.
Feitos os esclarecimentos necessários, passa-se, por conseguinte, à periodização
do pensamento político de Wanderley Guilherme dos Santos segundo a qual as obras do
autor serão discutidas. Propõe-se, então, uma divisão em três fases, compreendendo o
período de 1962 a 1998.240
Uma primeira fase, 1962-1963, é marcada pela participação destoante no ISEB,
com fortes críticas à ideologia nacional-desenvolvimentista e à ideologia autoritária, e
vinculação teórica ao marxismo.
Uma segunda fase, 1967-1988, inicia-se formalmente com a publicação dos
artigos sobre a imaginação política brasileira, nos quais o autor revisa vários pontos de
seu pensamento. Essa fase é também marcada pela obra Cidadania e justiça em 1979,
livro em que o autor postula os conceitos de cidadania e ordem reguladas, que
retrabalhará ao longo de sua vida.
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conforme já se disse noutra passagem. Como justificativa para esse recorte analítico, podem ser
apresentadas duas razões: em primeiro lugar, porque a análise das obras posteriores exigiria um espaço
ainda maior para o presente capítulo, de tal modo que a própria pesquisa poderia ser prejudicada; em
segundo lugar e, principalmente, porque os textos em que Santos dialoga com a teoria poliárquica de Dahl
são contemplados pelo recorte adotado.

Entretanto, a presente pesquisa considera que a obra emblemática desse período
é Sessenta e quatro: anatomia da crise.241 Nessa obra, o autor “se consolida” como
cientista político, se afastando da reflexão mais “sociológica” sobre a política,
característica da primeira fase. Entende-se que a obra é expressão do esforço de
delimitação da especificidade da política e, como um reflexo desse esforço, constata-se
que, ao contrário da primeira fase, Santos apóia suas reflexões em ampla pesquisa
empírica, através de métodos de pesquisa típicos da ciência política contemporânea,
sendo essa uma característica que acompanhará seus escritos daí em diante.
Uma terceira fase da obra de Wanderley G. dos Santos, compreendida pelo
período 1990-1998, é caracterizada por dois temas centrais, ambos inseridos numa
discussão mais ampla sobre a democracia. De um lado, a caracterização da democracia
brasileira e de seus impasses, o descompasso entre os avanços institucionais e os atrasos
sociais, a regulação excessiva do Estado brasileiro e, de outro lado, o processo de
resistência das oligarquias nacionais em democratizar ainda mais o país. Nessa fase,
Wanderley Guilherme dos Santos se consolida como interlocutor de referência no
debate com outros teóricos do exterior e do país, “dialogando” sempre com autores do
presente e do passado nacional,242 bem como com autores estrangeiros, como Robert
Dahl.

3.1 PRIMEIRA FASE: A CRÍTICA DAS IDEOLOGIAS
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Esse primeiro período, 1962-63, correspondente às primeiras publicações do
autor e antecede a formação de Wanderley Guilherme dos Santos como cientista
político na Universidade de Stanford. Essa observação, todavia, não é feita exatamente
pelo aspecto institucional, mas antes pela abordagem metodológica e pelos temas
escolhidos pelo autor na primeira fase, de caráter mais sociológico do que propriamente
político.243
Nessa primeira fase, Santos se apóia no marco teórico marxista a fim de criticar
as “ideologias” dominantes do período, como o nacional-desenvolvimentismo
defendido inclusive pelo ISEB, instituto do qual ele fazia parte, e a ideologia autoritária,
defendida, por exemplo, por Carlos Lacerda.
Seus textos do período são, portanto, marcados pelo caráter crítico quanto às
interpretações da realidade brasileira, mas ainda não configuram uma análise
propriamente política, uma vez que as variáveis explicativas utilizadas são de natureza
sociológica ou econômica. Partidos, competição política, estabilidade, coalizões
partidárias, políticas públicas, temas dominantes do período subseqüente, ainda não
fazem parte da reflexão do autor, assim como este também não procura fundamentar,
através da análise de dados empíricos suas asserções, como ocorre nas suas obras
posteriores.244
Nesse sentido, pode-se dizer que se é verdade que Santos opera importantes
rupturas em relação aos paradigmas vigentes nas décadas de cinqüenta e sessenta, ele
ainda não chega a constituir o tipo de reflexão pelo qual seu pensamento ficará
marcado, quer dizer a reflexão própria à ciência política contemporânea.
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Além dessas características mencionadas, é perceptível quatro grandes inflexões
no pensamento do autor nesse período, quando se compara os primeiros textos, de 1962
e 1963, aos textos de 1967 e 1970 que, conforme a periodização adotada, inauguram a
segunda fase do pensamento político de Santos.245
Para demonstrar as características desse período e contrastá-las às dos períodos
subseqüentes, se analisará a seguir a obra Quem dará o golpe no Brasil? (1962a)246,
além do artigo “Desenvolvimentismo: ideologia dominante” (1962b). Os outros livros
desse período são Introdução ao estudo das contradições sociais no Brasil e Reforma e
contra reforma, mas não serão investigadas pelo presente estudo.

O livro Quem dará o golpe no Brasil? lançado em 1962 constitui um fascículo
da coleção Cadernos do Povo, coleção esta que se destinava a apresentar ao grande
público, numa linguagem simples, as questões políticas, econômicas e sociais mais
importantes do momento.247
“Já está em marcha o golpe contra o povo; que se ponha em marcha, então, o
povo contra o golpe, no Brasil”:248 como indica a citação, o pano de fundo da redação
da obra é a iminência de um golpe no Brasil. A partir de várias evidências, como
ameaças, atentados a bomba, declarações de líderes e da imprensa, o autor parte da
premissa que havia no país uma trama golpista já em curso contra o povo e que era
imprescindível, portanto, às camadas populares e aqueles que se colocavam ao lado
245
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destas, em primeiro lugar, entender que tipo de golpe ameaçava a nação e, em segundo
lugar, determinar que atitudes tomar diante dessa ameaça.
Faz-se necessário ainda que, sabendo em que consiste o golpe, saibam
também qual a forma que pode eventualmente assumir, para melhor
combatê-lo. É necessário, pois, analisar detidamente qual a forma
particular de golpe que se está tramando atualmente no Brasil e quais
os caminhos para bem combatê-lo eficazmente.249

Assim, o livro procurava, como é possível inferir da sua leitura, orientar as
camadas progressistas no Brasil à ação política. Os interlocutores interpelados por
Wanderley Guilherme ao longo do texto são denominados de “os setores mais
avançados”, “os setores progressistas”, “as camadas mais esclarecidas do povo”, “as
forças de vanguarda”, a “vanguarda mais aguerrida”, “os trabalhadores, os camponeses
e estudantes”, supostamente, os principais responsáveis pela reação ao golpe.
Interessante desde já notar que, nesse aspecto, essa obra corresponde bem à
postura dos intelectuais descrita por Pécaut, na qual estes se identificam com povo,
assumem ser seus porta-vozes, na medida em que o próprio povo, ou parte dele, não é
considerado capaz de assumir por si o papel histórico que lhe é atribuído.
Não se pode esquecer que a maioria do povo está desarmada diante
dos fatos, e que compete justamente a vanguarda dar-lhe essas armas
e, não, incriminá-lo porque não as possui.250

Desse modo, pode-se dizer que o livro se insere em um contexto de
conscientização popular, uma vez que parte do suposto de que se encontra numa
situação de disputa ideológica, na qual a classe dominante tenta persuadir com “cantos
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de sereia”251 o povo e a classe média da necessidade de um governo forte (leia-se:
golpista). Diz Wanderley Guilherme: “é necessário levar ao povo o esclarecimento
sobre as ameaças reais que pesam sobre ele, a fim de criar a consciência capaz de
repeli-las”.252
Em meio à disputa de idéias que poderia mobilizar o povo contra seus próprios
interesses, cumpre então, ao intelectual engajado, desmascarar esses mitos, essas falsas
crenças (da necessidade de um governo forte, da necessidade de “soluções técnicas”, da
identificação do problema nacional com a falência dos partidos, do impasse entre forças
democráticas e forças totalitárias, etc.) e revelar ao povo a realidade nacional e a ação
que melhor se adapta a esta realidade.
No caso desse livro, há uma contenda ideológica central entre o autor e o artigo
de Carlos Lacerda, “Ditadura militar ou revolução popular”.
Para Santos, Lacerda era inquestionavelmente um dos ideólogos do golpe em
marcha, já que buscava preparar a consciência das massas para a aceitação da ditadura
do governo forte como uma necessidade da nação. Segundo a interpretação do autor,
nesse artigo, o governador da Guanabara procura persuadir o leitor de que só um
governo dotado de grande autoridade, “um governo forte”, poderia resolver o impasse
em que se encontrava o país que, segundo Lacerda, consistia no fato de que, em breve,
ou os comunistas tomariam o poder no Brasil, ou os militares o fariam. Um “governo
forte” seria um governo acima dos partidos,
Com autoridade suficiente para impor, contra a vontade dos partidos,
se necessário, aquelas medidas que consultem aos verdadeiros
interesses de segurança e de salvação nacionais.253
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As forças progressistas, por outro lado, deveriam orientar o povo de que, apesar
desse governo “acima dos partidos” ser factível, ele nunca seria um governo acima das
classes sociais, dos interesses privados de algum grupo. Logo, para Santos, essa era uma
solução falsa, pois não alteraria em nada a estrutura social vigente.
Destarte, para Wanderley Guilherme, de fato o país vivia um impasse, mas não o
descrito por Lacerda. Para ele, o dilema nacional era que a estrutura social brasileira
havia gerado um conjunto de mobilizações e reivindicações populares que ela mesma
não poderia satisfazer. Além disso, o impasse postulado por Lacerda era falso porque,
para Santos, o risco real para o país na época não era o de um golpe militar –
improvável dado as condições nacionais daquele momento – desviando, destarte, a
opinião pública dos verdadeiros problemas.
Importa destacar, na análise de Santos sobre esse impasse, a ênfase do autor em
alertar que os ideólogos do golpe não deveriam ser tomados como “mentirosos
integrais”. Segundo Santos, eles lidam com dados reais, mas de uma maneira
equivocada, tendo a intenção de ludibriar o povo em relação tanto aos problemas reais,
quanto às soluções a serem tomadas.
As forças progressistas devem alertar o povo mostrando que há
efetivamente um impasse real na sociedade brasileira e que também é
certo que o governo atual não está conseguindo resolvê-lo. Mas nem
tal impasse é aquele que apresentam os defensores do golpe. O
impasse real tem lugar entre a estrutura fundamental do país e as
necessidades sociais que ela origina sem ser capaz de satisfazer –, nem
a solução é aquela que apresentam os golpistas, quer dizer, a solução
não é apenas mudar a forma e de exterior de governo, mas mudar de
estrutura. O golpismo está evidentemente jogando com dados reais.
Cabe ao povo não cair no erro de acusar os golpistas de

mentirosos integrais. Não é mentira que exista um avanço popular no
Brasil – mentira é que este seja uma das causas dos problemas
brasileiros –, nem é mentira que o governo atual não esteja resolvendo
os problemas do povo – mentira é que esses problemas se resolvam
pela substituição do governo atual por uma ditadura do governo forte
–, como também não é mentira que exista um impasse real na
sociedade brasileira – e sim que esse impasse seja entre as “forças da
democracia e as forças do totalitarismo”, quando, na verdade, tal
impasse se dá entre uma estrutura fundamental arcaica que não tem
meios para responder às necessidades sociais que ela própria criou.254

Nesse sentido, o livro de Wanderley Guilherme se apresenta como uma tentativa
de separar as verdades das mentiras propagadas pelos golpistas. Para o autor, isso era
fundamental, já que ele considera que uma das condições para que o golpe ocorra é
exatamente a anuência do povo brasileiro. Se este começasse a aceitar a tese da
necessidade de um governo forte, persuadidos por uma série de equívocos relativos às
circunstâncias do momento, o terreno para o golpe estaria plenamente preparado.
O autor, além desse equívoco, procura esclarecer alguns outros pontos acerca
das circunstâncias do Brasil da época. Entende-se que todos esses esclarecimentos se
inserem em um contexto de conscientização popular, como comenta Pécaut255 e
correspondam à figura do “intelectual público” discutida por Schwartzman, haja vista o
caráter quase panfletário do escrito e o público a que ele se destinava.256
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A primeira idéia tem a ver com a natureza do golpe e com a abordagem
adequada a esse fenômeno. Assim, a primeira desmistificação operada diz respeito à
crença popular arraigada em associar erroneamente golpe à ação militar.
Para Wanderley Guilherme, não sendo necessariamente militar, um golpe deve
ser definido genericamente como a alteração das regras do jogo político. Todo golpe
pressupõe a participação de militares, mas nem por isso resulta na implantação de uma
ditadura militar; esta só ocorre quando há unidade e coesão das Forças Armadas de
modo que os militares possam efetivamente assumir diretamente o controle do aparelho
do Estado.
Era exatamente por isso que Santos julgava duvidoso, mas não impossível, um
golpe militar em 1962. Segundo ele, a coesão relativa dos militares no Brasil nunca
existiu, precisamente porque estes nunca constituíram uma casta unida em torno de
benefícios e favores, como na Argentina, ou em outros países da América Latina. Como
a camada dirigente dos militares brasileiros não eram originariamente provenientes de
uma minoria privilegiada dominante, tendo em vista que os primeiros soldados eram
escravos e a camada dirigente formada por oficiais de carreira, não haveria, de acordo
com o autor, condições para Forças Armadas agir de modo coeso,
Com unidade de orientação e de comando, em relação às demais
forças sociais; e, sendo essa coesão, requisito indispensável a que se
torne possível o golpe de caráter militar, devem as forças do povo
concluir que o golpe em marcha não tende, por esse aspecto, a
assumir a forma de golpe militar.257

Um segundo esclarecimento é que todo golpe só é perpetrado quando é
absolutamente necessário, isto é, quando as minorias governantes o vêem como único e
257
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último recurso a fim de assegurar a dominação da minoria que se sente ameaçada pelo
avanço das forças populares. Além disso, a forma sob a qual se dá um golpe – se uma
ditadura sob a forma de junta militar, ou se uma ditadura sob a forma de governo forte –
não é resultante de desejos de particulares, mas fruto das condições objetivas da
sociedade da época.
Com relação a esses dois pontos, pode-se dizer que há uma preocupação
argumentativa comum, relevante para a presente investigação: o que Santos ambiciona
demonstrar é que todo golpe é um fenômeno social, e não individual. Tratando-se de um
evento social, as suas causas devem ser buscadas, forçosamente, na própria dinâmica da
realidade societária.
Nesse sentido, é importante destacar que essa obra de Wanderley Guilherme
expressa um inegável esforço contra a caracterização individual-personalista comum na
época:
Eis o que é necessário ter presente. A tentativa de golpe não resulta
da paranóia de alguns grupos de indivíduos, civis ou militares,
mas da situação social brasileira, no momento presente, que conduz
a minoria privilegiada do país a esse tipo de comportamento
político.258

Entretanto, se é possível constatar nesse esforço um “avanço” em relação às
perspectivas existentes, o autor encontra-se “aquém” ainda da abordagem mais peculiar
de sua trajetória intelectual (que já pode ser percebida na segunda fase de seu
pensamento, principalmente na obra Sessenta e quatro: anatomia da crise), a saber, a
distinção entre a esfera social e a esfera política.
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Como já foi dito, Santos é um dos intelectuais brasileiros no século XX que
questionaram o estudo da política por meio de grandes teorias sociológicas ou
econômicas, argumentando que era preciso assumir as variáveis políticas como
variáveis independentes ou intervenientes, baseando a análise em evidências empíricas
específicas.
Apenas para ressaltar a diferença, cabe citar uma pequena passagem do livro
Sessenta e quatro: anatomia da crise, a ser discutido na próxima seção. Nesse texto,
Santos nega o paradigma, geralmente aceito pelos cientistas sociais brasileiros e
estrangeiros em função...
do status dependente de variáveis e processos políticos que são quase
sempre interpretados como subprodutos de tendências macrossociais e
macroeconômicas. Sem negar a relevância de categorias tão amplas,
inclino-me para uma estratégia que entenda os processos políticos
como variáveis independentes e que atraia a atenção para o exame de
tendências empíricas que não seriam identificadas de outra forma.259

Como se pode observar, no período de 1962-63, essa preocupação ainda não
existe, na medida em que o próprio golpe é concebido como um produto das condições
objetivas da sociedade, não necessariamente de ordem política. Além disso, os
esclarecimentos realizados pelo autor acerca do golpe, mencionados acima, não se
baseiam no “exame [rigoroso] de tendências empíricas”, como os textos da fase
posterior.
Curioso, então pensar que Wanderley Guilherme, analisando a princípio um
mesmo objeto, o golpe de Estado de 1964, revela, em duas fases diferentes de sua obra,
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duas abordagens distintas, significando, provavelmente, que o próprio autor reviu a
perspectiva antes adotada na análise desse evento.
Longe de postular qualquer a autonomia da dimensão política, como se dá
quando o autor explica o golpe de 1964 como uma crise institucional de paralisia
decisória260, Santos parece nesse período pensar a partir de esquemas marxistas de
determinação da política pela economia. Entretanto, como se observará pelas análises a
seguir, é exatamente essa autonomia que é postulada por Santos no período posterior de
seu pensamento.
Embora não haja nenhuma referência explícita a Marx (até mesmo porque, não
se deve esquecer, trata-se de um texto para leigos) o referencial teórico do autor parece
ser, de fato, o marxismo. “Classes sociais”, “ideologia”, “condições materiais”, a idéia
de que as relações humanas, inclusive o próprio golpe, são determinadas pelas
condições objetivas e, enfim, a teleologia da história, na qual o povo, inevitavelmente,
terminará como vencedor na luta contra seus opressores aparecem ao longo de todo o
texto.
Não obstante as forças golpistas virem desenvolvendo tenaz ação no
sentido de predispor o povo à aceitação da ditadura, seja sob que
forma for, sabem os representantes da vanguarda que o movimento
reacionário brasileiro tem sofrido significativas derrotas. Isto se deve,
antes de tudo, ao fato de que a ação totalitária está condenada,
historicamente ao fracasso total. (...) Os inimigos do povo trabalham
contra o curso da história, a qual nos diz que, quando o povo luta,
é fatal que termine vencedor (...).261
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No artigo “Desenvolvimento: ideologia dominante” a filiação teórica do autor ao
marxismo parece ainda mais evidente. Além de referências a categorias marxistas –
como mais-valia e a luta de classes entre a burguesia e o operariado, no contexto do
capitalismo e do imperialismo262 – a forma como Santos avalia o desenrolar a longo
prazo da ideologia desenvolvimentista se insere claramente em um esquema de
determinação entre infra-estrutura e super-estrutura:
Iniciando-se como um conjunto de postulações avançadas, a ideologia
do desenvolvimento não fazia outra coisa senão refletir, na superestrutura, o caráter efetivamente progressista das forças materiais
que lhe deram origem. Fatal seria, pois, que assumisse modalidade
obscurantista, à medida em que aquelas fôrças que o sustentam fôssem
se revelando incapazes para solucionar os problemas nacionais de
acordo com os interesses da maioria do povo.263

Ou seja, como no nível da infra-estrutura ocorreram modificações significativas
(a própria expansão econômica do país, as crescentes demandas sociais e a explosão
demográfica), o desenvolvimentismo, enquanto ideologia, isto é, como suposto projeto
para todo o país acima das divisões de classe, teve que procurar, no plano da superestrutura, solucionar as contradições que a própria realidade engendrou, tornando-se
cada vez mais uma ideologia reacionária.
Percebe-se, portanto, que tanto em Quem dará o golpe no Brasil?, quanto em
“Desenvolvimento: ideologia dominante”, textos de 1962, Wanderley Guilherme utiliza
uma abordagem que ele mesmo criticará posteriormente como sendo dominante no
ISEB e na intelectualidade brasileira, ao postular uma correspondência inequívoca entre
o pensamento e o real. Para ele, essa “matriz sociológica” interpretava equivocadamente
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o pensamento brasileiro e deveria ser substituída por uma que presumisse maior
independência às idéias de um autor.264
Outra elucidação feita autor, em Quem dará o golpe no Brasil?, é a idéia de que
a implantação de um golpe naquelas circunstâncias não engendraria um regime
radicalmente distinto do existente.
Já que a maioria da população não votava por ser analfabeta, os trabalhadores
não podiam manifestar-se politicamente (pois o direito de greve não fora regulado, e se
mantinham dominados pelos donos de indústria), os camponeses não tinham acesso à
terra e ficavam à mercê dos latifundiários, em resumo, visto que a maioria da população
vivia dominada econômica, política e socialmente por uma minoria, deduz o autor, o
regime vigente no Brasil não poderia ser denominado de democrático, sendo antes uma
forma de ditadura. Assim a diferença entre a democracia do momento, a “ditadura
legal”, e a ditadura a ser implantada pelo golpe era somente de grau.
Isso não significava por parte do autor uma apologia da inação, como se não
valesse a pena combater as forças que tramavam o golpe no país. Denotava apenas não
se iludir quanto à natureza do regime “democrático” existente, não devendo o povo
confiar demasiadamente nesse regime:
A posição justa da vanguarda do povo deve ser a de preparar-se para
liquidar com todas as ditaduras da minoria dominante, lutando contra
a ditadura em marcha, utilizando-se das diferenças que a distinguem
da ditadura existente, sem, no entanto, se deixar enganar sobre a
capacidade de luta do sistema atual, pois este seria um dos equívocos
fundamentais a que estão expostas as forças populares.265
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Disso se depreende que o autor considerava que mais urgente era lutar contra a
ditadura futura do que contra a atual (ainda que, como se disse, o povo não devesse
esperar mais de uma ditadura do que ela poderia fornecer), e que, para cada tipo de
ditadura, era preciso mobilizar forças diversas, nunca determinadas a priori. Nesse
sentido, embora queira orientar o povo ou a sua vanguarda contra o golpe, o livro não se
propõe a ser um “manual de receitas” contra o golpe, porque os recursos a serem
mobilizados dependem sempre “da situação concreta em que se desenvolve a luta”.266
Sobre esse ponto, interessa refletir acerca da adesão do autor à democracia
nesse texto, já que esse é um dos pontos destacados por Pécaut, que afirma ser peculiar
à intelectualidade brasileira dessa época uma adesão fraca ou dúbia a essa forma de
governo.
Ao procurar refutar a possibilidade histórica de um golpe de esquerda
(possibilidade esta, como se viu, propagada pelos ideólogos do golpe como uma ameaça
potencial), isto é, “um golpe executado em benefício do povo”,267 o autor avalia que se
as circunstâncias favorecessem semelhante golpe, ele poderia ser utilizado “contendo
em seu bojo algumas medidas imediatamente compensatórias para o povo”,268 mas seria
sempre um recurso limitado, pois tendo necessariamente que coligar com a minoria para
viabilizar o golpe, a maioria teria de abrir mão de várias de suas reivindicações ao
assumir o poder.
Além disso, o autor defende que é preciso rejeitar qualquer golpe de esquerda,
pois este recurso é sempre a “abertura histórica para o golpe de direita”. Dessa forma,
todo golpe de esquerda, isto é, protagonizado pelos setores progressistas, torna-se
inevitavelmente reacionário, contra o povo. Um golpe, independentemente de que tipo
for, comparado a um regime democrático é condenável porque a democracia é, por
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definição, o governo no qual as reivindicações da maioria do povo têm legitimidade, ao
contrário dos privilégios das minorias.269
Com efeito, pode-se concluir então que, ainda que Wanderley Guilherme não
esteja no mencionado texto preocupado em argumentar a favor da democracia (o que
talvez explique as poucas alusões ao tema ao longo do texto) e que ele entenda o regime
democrático da época como uma ditadura “disfarçada”, a democracia é invocada na
argumentação do autor como mais um motivo para a organização do povo contra o
golpe que se insurgia. Até mesmo porque, tendo que optar pelas alternativas possíveis
da época, a ditadura legal, por um lado, e a golpista, por outro, não deveria haver dúvida
de que a primeira era um mal menor e, enquanto tal, preferível à segunda.
Para Wanderley Guilherme, aceitar a necessidade do golpe significaria assumir
que os conflitos e problemas da nação não deveriam ser solucionados mediante as lutas
sociais. Dessa maneira, a outra solução, a via democrática, significava antes de tudo o
compromisso de que os problemas do povo só seriam solucionados quando este
pudesse, por meio de greves, passeatas, ou algum outro tipo de manifestação, participar
da política nacional.
Destarte, não se pode inferir deste texto “isebiano” de Santos, a fraca adesão do
autor, ou mesmo uma atitude titubeante em relação à democracia, como se poderia
supor pela análise geral feita por Pécaut da intelectualidade brasileira deste período.270
Ainda que, como já foi dito, Wanderley Guilherme não se preocupe em discutir, por
exemplo, por meio de quais mecanismos o povo deverá participar da política, há uma
clara defesa dessa participação e uma associação entre esta e a democracia.
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A terceira inflexão do pensamento político do autor, mencionada no início desta
seção, diz respeito a um aspecto destacado pelos estudiosos do ISEB como traço
comum desses intelectuais e que pode, de fato, ser constatado no texto de Santos: a
presença das antinomias.
Uma primeira antinomia presente no texto é entre as nações imperialistas e as
nações dominadas. Para o autor, todas nações fazem parte do sistema capitalista e ainda
que todos os eventos não devam ser explicados como decorrentes do imperialismo,
“certamente nada, absolutamente nada, pode acontecer que não seja, no fundo, contra ou
a favor do imperialismo”.271
Sendo assim, nada pode ocorrer internamente no Brasil, nação dominada, que
não afete o sistema como um todo. Por exemplo: se o sistema capitalista mundial
caracterizava-se pelo combate ideológico, no qual o capitalismo alardeava a bandeira da
liberdade, ao passo que o socialismo era associado à servidão, reflete Santos, não seria
razoável para esse mesmo sistema abrigar nações abertamente antidemocráticas,
governadas por ditaduras militares. Daí, conclui o autor, a pouca viabilidade de um
golpe militar no Brasil naquele momento.
Uma segunda e mais importante antinomia é a que subiste entre os setores a
favor da transformação da estrutura social brasileira e das reformas e os setores que
procuram por todos os meios, inclusive através de golpes, manter a estrutura da nação
como já existente.
As forças do povo não se podem deixar enganar pelas aparências dos
fatos. Existe uma opção real, objetiva, no momento atual, e é em
função dela que os homens e os movimentos devem ser
caracterizados. Essa opção é a que coloca de um lado aqueles que
consideram desejável alterar a estrutura fundamental do País
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para que as exigências sociais sejam satisfeitas e, de outro, os que
consideram que não se deve alterar aquela estrutura, quer dizer,
mantê-lo como nação capitalista, dominada pelo imperialismo.272

Assim, Santos, enquanto autor de Quem dará o golpe no Brasil?, é caracterizado
pelo uso do estilo que polariza setores retrógados a progressistas, nação independente a
nação dependente do imperialismo norte-americano, estilo este que ele mesmo critica
abertamente no artigo de 1970, “Raízes da imaginação política brasileira”.
Nesse artigo, Wanderley Guilherme dos Santos afirma que há uma tendência de
representar a vida social de modo agonístico, como uma luta constante entre grupos
distintos, separados e conflitantes. Como se disse, o autor chama essa tendência de
“dinâmica bipolar”, ou “percepção dicotômica”, e afirma que ela constitui a fonte da
imaginação política brasileira, visto ter, segundo sua hipótese, se enraizado nos valores
sociais básicos e nos padrões cognitivos prevalecentes.
Para exemplificar essa percepção dicotômica, Santos avalia a bibliografia
produzida acerca exatamente do mesmo fenômeno estudado por em vários textos seus: o
golpe de 1964.273 Ele sustenta a tese de que embora haja uma razoável literatura a
respeito do tema (em dezembro de 1967, cento e quatorze textos), havia, ao contrário do
que se poderia supor, uma uniformidade nas análises.
Segundo o autor, esses estudos sobre 1964 assemelham-se ao dividi-los entre
aqueles que se posicionam favoravelmente e aqueles que se colocam contra o golpe.
Essa uniformidade corresponderia ao estilo dicotômico antes mencionado.
Os primeiros, pró-golpe, expunham a seguinte avaliação de 1964: João Goulart
estabeleceu aliança com os comunistas e com os corruptos, promoveu inflação,

272
273

Ibidem, p. 48, grifos nossos.
Cf. SANTOS: 1962a, 1973, 1982, 1986a.

desordem administrativa e procurou romper com a ordem democrática. Logo, os
militares e o povo tiveram que assumir o poder.
O segundo grupo, anti-golpe, apresentava outra avaliação do mesmo episódio:
Goulart adotou uma política progressista, rompendo com poderosos e tradicionais
interesses no país e com o imperialismo o que levou esses grupos ao golpe para
interromper a “revolução brasileira em curso”.274
Uma terceira explicação existente, apresentada por Weffort e Furtado, segundo
Wanderley Guilherme, um pouco mais sofisticada que as primeiras, consistiria no
seguinte: sendo o poder executivo obtido mediante o apoio do povo, o presidente se vê
obrigado a atender às reivindicações populares. No entanto, este atendimento é
obstaculizado pela burocracia controlada pelo Legislativo que, contrário às reformas
planejadas pelo presidente, o depõem do poder. Apesar de mais sofisticada, essa última
explicação para os acontecimentos de 1964 compartilha a mesma visão dicotômica da
vida social. Conclui-se, então, que:
Existe

um

estilo

de

percepção

articulado,

subjacente,

compartilhado pelos pró, pelos anti e pelos desviantes que, a meu
ver, constitui a característica mais importante da imaginação
política brasileira. Este estilo comum pode ser melhor descrito
como uma tendência para representar a vida social como uma luta
contínua entre dois agrupamentos de fenômenos conflitantes. Para
a literatura pró: participação de massa, comunismo, corrupção,
desordem administrativa, demagogia, ineficiência governamental
caminham juntos e não pode ser de outra maneira. Para o lado anti: os
agrupamentos

estão

estruturados

em

torno

da

democracia,

industrialização e independência nacional, e contrários ao anti-
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reformismo, submissão aos poderes estrangeiros e ao autoritarismo.
Para os desviantes: o legislativo é igual a “status quo” e executivo
significa modernização.275

Destarte, ainda que mobilizem recursos argumentativos diferentes, as três
posições acerca de 1964 reduzem a análise do fenômeno a um mesmo padrão de
compreensão. As interpretações não são iguais, mas obedecem a um mesmo padrão
interpretativo.
Para Wanderley Guilherme, esse padrão interpretativo não existia no século
XIX. As raízes históricas desse estilo de pensamento só podem ser encontradas na
passagem desse século para o século XX. Antes disso, a política é entendida como um
espaço para as ações individuais, buscando alcançar estrategicamente seus objetivos. É
exatamente esse caráter individual (“o individualismo metodológico”276) que vai sendo
deixado de lado e substituído, com o passar do tempo, por análises que privilegiam a
ação de grupos e de macrotendências econômico-sociais.
O autor afirma que essa mudança no estilo das análises pode ser percebida
principalmente nas discussões sobre políticas tributárias relativas ao comércio externo.
Nos primeiros anos da República, as discussões começam a assumir que
Fazer política no Brasil era matéria de decisão entre duas
potencialidades de país: uma, industrializada, economicamente
autônoma,
monocultora,

politicamente

independente

economicamente

e

soberana;

dependente,

politicamente

colonizada.277
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empíricas, a tese de que o golpe de 1964 decorreu do conflito entre o Executivo progressista e o
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Um intelectual tomado por Santos como importante na consolidação da
percepção dicotômica teria sido Euclides da Cunha, ao postular a existência de dois
Brasis: um estagnado, esquecido pelas políticas do Estado brasileiro, constituído pela
população rural e o outro urbanizado, moderno, característico nas ocupações litorâneas.
Para Santos, a Revolução de 30, momento de consolidação da percepção
dicotômica, representou um divisor de águas, pois a partir daí consolida-se o estilo
dicotômico como expressão das contradições candentes da sociedade brasileira, como
por exemplo na ênfase no descompasso entre o “país real”, a situação concreta do povo
brasileiro, e o “país legal”, as instituições políticas.278
Segundo Santos, esse novo estilo de análise é recuperado na década de 50 pelos
pensadores do ISEB ao opor desenvolvimento, industrialização e autonomia econômica
a dependência econômica, ineficiência político-administrativa, etc., reatando o laço da
imaginação política brasileira, perdido em função do período autoritário imposto pelo
Estado Novo.
Assim, sustenta Santos, tem-se uma tradição iniciada no início do século XX,
tornando-se hegemônica nos anos 30 e sendo recuperada em meados dos anos 50 com o
nacional-desenvolvimentismo do ISEB. A avaliação do autor é que essa abordagem
polarizada não é apanágio de conservadores ou de intelectuais progressistas, estando
presente tanto à direita, quanto à esquerda da intelectualidade brasileira do século XX.
Como já foi dito, apenas para concluir a análise desse ponto, o autor, em 1970,
defende a tese de que há uma uniformização das interpretações da realidade brasileira
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no século XX, marcadas por essas polarizações, mas é intrigante pensar que os seus
próprios textos do período inicial são igualmente expressão desse estilo dicotômico.
Como se viu, pela análise do livro Quem dará o golpe no Brasil, não há duvida
de que toda argumentação baseia-se em uma compreensão dicotômica da realidade
nacional. Pode-se, por conseguinte, supor que houve de fato uma mudança na
compreensão do autor, quando comparados os textos de 1962, do período inicial, aos
textos de 1967 e 1970, da segunda fase do pensamento do autor.
Há ainda alguns outros aspectos que merecem, pelo menos, ser contrapostos aos
textos de Wanderley Guilherme da primeira fase. São aspectos referentes não aos
intelectuais brasileiros, em geral, mas aos intelectuais isebianos, destacados
principalmente por Caio Toledo em ISEB: fábrica de ideologias.
Em primeiro lugar, Toledo afirma que a ideologia isebiana caracteriza-se por
apresentar-se como uma lógica emancipadora contra toda forma de domínio,
econômico, político ou intelectual, quer seja ele nacional ou internacional. É razoável
supor que essa é a orientação de Wanderley Guilherme ao procurar refutar todos os
argumentos a favor de um governo forte, entendido por ele como uma forma de
perpetuar a dominação da minoria privilegiada sobre o povo brasileiro.
Em segundo lugar, Toledo afirma que os isebianos entendem a própria ideologia
defendida por eles como condição necessária para a consecução de seus objetivos
práticos, no caso, o desenvolvimento da nação. Embora o problema específico deste
texto não seja o desenvolvimento, Wanderley Guilherme assume que a conscientização
das massas é condição sine qua non para que o golpe seja evitado, entendendo então a
ideologia numa perspectiva voluntarista, conforme a análise de Toledo.

No entanto, é justo ressaltar também que se, nesses aspectos, o livro Quem dará
o golpe no Brasil? corresponde às análises genéricas de Toledo, o mesmo não ocorre
em outros pontos.
Em primeiro lugar, o autor não defende em nenhum momento o nacionaldesenvolvimentismo ao longo do texto (como até mesmo reconhece Toledo, destacando
a ruptura de Santos com a ideologia dominante no ISEB). Embora o assunto já tenha
sido discutido anteriormente, cabe ressaltar que Santos era um crítico da ideologia
nacional-desenvolvimentista. No mencionado texto, o autor não encara essa ideologia
como a superação dos conflitos de classe, um “projeto político nacional”, até mesmo
porque não supõe que esses antagonismos possam ser superados em torno de uma
ideologia, mas apenas através da transformação da estrutura social.279
Outra característica atribuída por Toledo ao ISEB é a acriticidade desses
pensadores no tocante à legitimidade do capitalismo. Quanto a isso, Wanderley
Guilherme dos Santos deixa claro que o próprio sistema capitalista comporta
desigualdades dentro da nação e entre as nações – imperialistas e dominadas – não
admitindo que o problema nacional seja o da consolidação de um capitalismo
independente (como Toledo diz ser a opinião dominante no ISEB), mas antes a
existência de uma estrutura capitalista incapaz de solucionar os problemas que ela
mesma engendra.
No artigo de 1962, “Desenvolvimento: ideologia dominante”, Santos reitera os
limites do nacional-desenvolvimentismo ao defender a idéia de que a tentativa dos
ideólogos do desenvolvimentismo cooptarem as massas resultava de uma necessidade
do próprio processo de desenvolvimento, embora estivesse inevitavelmente fadada ao
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fracasso, na medida em que os interesses do desenvolvimentismo se limitavam a
consolidação do capital, divergindo dos interesses das massas no país.280
Pode-se dizer também que a obra Quem dará o golpe no Brasil? é bastante
atípica na produção literária de Wanderley Guilherme dos Santos, tendo em vista a
linguagem direta e propagandística empregada pelo autor para persuadir o leitor da
necessidade da mobilização da vanguarda popular contra o golpe.
Como já foi dito, a própria obra pode ser compreendida como expressão da
dupla pressão exercida pelos cientistas sociais brasileiros: de um lado, atender aos
parâmetros da cientificidade, de outro lado, atender a demanda do público de conferir
inteligibilidade à realidade social e política e mesmo, como é o caso de Quem dará o
golpe no Brasil, orientá-lo na ação política.
Além disso, quanto ao aspecto formal, o livro é também marcado por um alto
grau de generalidade no uso dos conceitos – razoável tendo em vista o objetivo político
da obra –, mas destoante das obras mais “técnicas”, ancoradas em dados empíricos
sólidos e constituídas por um tratamento mais rigoroso dos conceitos, que caracterizam
mais fortemente o pensamento posterior do Wanderley Guilherme dos Santos.
Mesmo em textos posteriores do autor, em que há um claro debate crítico com a
opinião pública acerca de uma agenda mínima de reformas políticas, supostamente
necessárias para o país281, o aspecto do intelectual público não fica tão evidente quanto
em Quem dará o golpe no Brasil?. Primeiro, porque são textos de circulação mais
restrita, ao contrário do mencionado livro que, afinal, consistia em um fascículo da
coleção “Cadernos do Povo”. Segundo, porque são textos marcados por uma discussão
mais “técnica” da política, permeada por conceitos e dados próprios à ciência política
contemporânea.
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De qualquer modo, é claro que, a partir da leitura de Quem dará o golpe no
Brasil?, bem como da leitura dos outros textos acima mencionados, Wanderley
Guilherme dos Santos, desde a primeira fase de sua obra, assume o papel de intelectual
público que procura responder, a partir de seu campo de conhecimento, a ciência
política, aos debates públicos instaurados na e pela imprensa.282
Resumindo, pode-se dizer que são características do pensamento político de
Wanderley Guilherme dos Santos, dessa primeira fase, a adoção do marco teórico
marxista, a crítica da ideologia nacional-desenvolvimentista, defendida por alguns de
seus pares do ISEB, e da ideologia autoritária, demonstrando já as suas divergências
com os paradigmas existentes no país na interpretação da realidade político-social
brasileira.
Para concluir e já introduzir a discussão da próxima seção, pode-se dizer que
Wanderley Guilherme opera cinco grandes inflexões em seu pensamento, quando
comparados esses dois textos estudados anteriormente, de 1962, aos textos da segunda
fase.
A primeira dessas inflexões se refere a distinção entre as esferas social e
econômica, de um lado, e a esfera política, de outro lado. Um dos pontos adotado na
primeira fase, mas objetado nos textos do segundo período, é a premissa de que há uma
dependência da política em relação às esferas social e econômica. Como se viu, nos
textos do início da década de sessenta, Wanderley Guilherme explica os fenômenos
políticos estudados a partir da influência de forças econômicas ou sociais, ao passo que
nos textos do segundo período, Santos utiliza instituições propriamente políticas,
associadas ao comportamento dos indivíduos envolvidos no conflito, como variáveis
explicativas dos processos econômicos e sociais.
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Crucial para entender esse “outro” papel do cientista social brasileiro seria examinar os textos
publicados pelo autor na imprensa, como no jornal Valor Econômico ou na revista Inteligência, bem
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A segunda inflexão diz respeito à própria maneira de interpretar o pensamento
político social brasileiro. Nos dois textos de 1962, pode-se constatar que o autor adota a
perspectiva segundo a qual o pensamento é um produto, um epifenômeno da realidade
que, supostamente, o engendrou. Nesse sentido, a compreensão de uma forma de pensar
deveria ser buscada na realidade material subsistente. É exatamente essa visão que o
autor critica nos artigos sobre a imaginação política brasileira.283
A terceira ruptura observada, relacionada em certa medida às duas primeiras, diz
respeito ao fato de que os textos do início da década de sessenta partem de uma
compreensão marxista da realidade, na qual há pouco espaço para a compreensão da
política como dimensão autônoma do real. De acordo com várias evidências, embora
não haja uma discussão sistemática em seus textos sobre isso, o autor abandona esse
marco teórico na direção de modelos teóricos de menor alcance explicativo, mas que
forneçam subsídios para uma compreensão da política a partir dela mesma.
Pode-se constatar essa inflexão mais claramente confrontando os dois textos
acima discutidos (de 1962) com um artigo da segunda fase do autor, a saber, “A ciência
política na América Latina: nota preliminar de autocrítica”.
Neste artigo, Santos faz uma breve avaliação da influência do marxismo nas
ciências sociais latino-americanas. Em primeiro lugar, o autor afirma que essa
influência é indiscutível.
Além disso, essa influência teria reforçado a tendência historicista dos cientistas
sociais, e especialmente dos cientistas políticos, fruto da influência do positivismo sobre
os mesmos.
Santos afirma que o historicismo mencionado constata-se pelo emprego de
macroteorias que servem à interpretação dos acontecimentos políticos. Essa utilização,
Cf. SANTOS: 1967, 1970, 2002. Como esse ponto já foi discutido no capítulo anterior e no início deste
capítulo, ele não será abordado na parte dedicada às obras da segunda fase.

entretanto, é inadequada, segundo o autor, porque os cientistas sociais não foram
treinados para a pesquisa historiográfica. Sendo assim, avalia Wanderley Guilherme, os
cientistas políticos acabam fabricando a história de que precisam para sua análise, ao
invés de procurar construir, diligentemente, uma historiografia baseada na
complexidade dos eventos.
Outra conseqüência perversa da influência o marxismo sobre os cientistas
políticos latino-americanos refere-se à introdução da dimensão da economia na
explicação dos fenômenos políticos. Novamente, despreparados para lidar com
variáveis econômicas, os cientistas políticos, na avaliação do autor, incorrem em três
espécies de erros. Em primeiro lugar, abusam do argumento de autoridade, mostrandose subservientes em relação aos autores de prestígio da economia. Em segundo lugar,
freqüentemente não esclarecem com exatidão o nexo causal entre as variáveis
econômicas e os fenômenos políticos, supostamente explicados pelas primeiras. Por
fim, acabam formulando explicações contraditórias, na medida em que um mesmo
processo econômico é utilizado para explicar fenômenos políticos antagônicos. A
recessão econômica, exemplifica o autor, é adotada pelos politicólogos como variável
independente tanto do fim, quanto do surgimento dos regimes autoritários.
Retomando a discussão, a quarta mudança no pensamento político de Santos se
refere ao uso do discurso polarizado, ao “estilo dicotômico”. Como já foi discutido,
Santos utiliza largamente esse estilo na obra Quem dará o golpe no Brasil?, mas nos
textos posteriores, de 1967 e 1970, critica seu uso.
A quinta e última transformação evidente no pensamento político do autor a ser
avaliada é a adoção de uma metodologia empiricista na análise da realidade política
brasileira. Ao contrário dos dois textos antes analisados, marcados por uma utilização
generalista dos conceitos, os textos da segunda fase (bem como os da terceira) são

trespassados por gráficos, dados estatísticos, fórmulas matemáticas, utilizadas com a
finalidade de fundamentar empiricamente as teses defendidas.
Como já foi dito, essa alteração de ordem metodológica reflete, em certa medida,
a incorporação de métodos da ciência política norte-americana que começam a ser
utilizados no Brasil pela primeira geração de cientistas políticos que aqui se
estabelecem.

3.2 SEGUNDA FASE: AUTORITARISMO E TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA

A presente seção apresentará os pontos principais do pensamento político de
Wanderley Guilherme dos Santos no período de 1967 a 1988. Conforme se verificará
pela análise das obras desse período, cinco tópicos devem ser destacados.
O primeiro deles refere-se ao que se optou por chamar de defesa da autonomia
da política, ou ainda, da especificidade da ciência política. Nesses textos de Wanderley
Guilherme, já se pode observar esse esforço de “fundação” da ciência política brasileira,
já discutido na contextualização do capítulo anterior.
Por um lado, esse aspecto se verifica porque a própria especificidade da política
é defendida na dimensão epistemológica, distinguindo-a das reflexões econômicas ou
sociológicas. As instituições políticas passam, destarte, a ser empregadas como
variáveis independentes dos fenômenos estudados.
Por outro, e esse é o segundo ponto a ser destacado, porque já se constata a
utilização sistemática de metodologias empiricistas na abordagem do fenômeno
político. Como foi dito antes, a formação intelectual e institucional da ciência política
no Brasil envolveu a incorporação dessas metodologias.

O terceiro ponto a ser avaliado é a relação do autor com a ciência política
contemporânea. Para além da incorporação metodológica mencionada, percebe-se que a
partir da segunda fase, Wanderley Guilherme estabelece um significativo diálogo com
os cientistas políticos modernos, muitos deles estrangeiros, o que, evidentemente, não
ocorre nos textos da primeira fase.
Embora isso não seja nada incomum nos cientistas políticos brasileiros, como
salienta Bernardo Sorj, Maria Cecília Forjaz, Laura da Veiga e Elisa Reis, é importante
destacar que essa relação com a ciência política, especialmente norte-americana, não se
dá como uma influência, como sinônimo de subserviência intelectual, ao contrário da
interpretação de Sorj, mas sim, no caso dos textos de Wanderley Guilherme, como um
“diálogo” crítico.
O quarto tópico importante a ser debatido diz respeito às temáticas dominantes.
Segundo hipótese assumida pela presente pesquisa, o tema por excelência dessa fase é,
num nível mais geral, o autoritarismo e sua dinâmica própria e, num plano mais
específico, a ordem autoritária brasileira, em especial a ordem inaugurada em 1964. O
segundo tema trabalhado nessa segunda fase (nas obras iniciais do período apenas
subsidiariamente, e, nas obras do final da década de oitenta, mais intensamente) é o da
transição democrática.
O quinto e último aspecto relevante dessa fase a ser discutido na presente seção
é de ordem normativa: refere-se à crítica de Santos ao autoritarismo e a sua adesão
declarada à democracia, embora a própria democracia ainda não seja objeto de
discussão sistemática por parte do autor, ao contrário do que ocorre na terceira fase de
seu pensamento.
A fim de demonstrar esse desenvolvimento no pensamento do autor, serão
analisados quatro textos: Sessenta e quatro: anatomia da crise, Cidadania e justiça: a

política social na ordem brasileira, “Pós-revolução brasileira” e Paradoxos do
liberalismo: teoria e história, sendo os dois primeiros utilizados para a discussão dos
três primeiros pontos e os dois últimos preponderantemente, para a discussão dos dois
últimos.284 Além disso, ocasionalmente, alguns artigos do período foram também
incorporados à discussão.
Como já foi sugerido anteriormente, a presente investigação entende que a obra
Sessenta e quatro: anatomia da crise representa um divisor de águas na produção
intelectual do autor.285
Se já é possível verificar mudanças nos textos de 1967 e 1970286, comparados
aos de 1962, no tocante à maneira de se compreender o pensamento político-social
brasileiro, é com Sessenta e quatro, obra resultante de uma pesquisa do autor acerca da
“gênese política do autoritarismo”,287 que se inicia, de fato, a nova fase no pensamento
do autor. Expõe-se a seguir algumas razões para semelhante interpretação.
Em primeiro lugar, pelo modo como autor aborda a política. Distante da maneira
anterior de proceder à analise dos fenômenos políticos, nos quais estes era
compreendidos como resultado das forças econômico-sociais vigentes no país,
Wanderley Guilherme procura “fundar” no país uma nova maneira de compreensão da
política. Essa assertiva só pode ser realmente compreendida ao se considerar as
explicações existentes até então para o golpe.
Santos afirma que o golpe de 1964 não recebeu a devida atenção dos estudiosos
brasileiros. Isso teria ocorrido exatamente porque os intelectuais que procuraram
284
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entender esse evento baseavam-se no que Wanderley Guilherme denomina de
“paradigma clássico de análise social e política brasileira”.288
Segundo esse paradigma, os processos políticos são interpretados como
“dependentes de tendências macrossociais ou macroeconômicos”.289 Exatamente por
serem generalizantes, por partirem de explicações macrohistóricas, as explicações
existentes sobre o golpe de 64, como as de Alfred Stepan, Celso Furtado e Hélio
Jaguaribe, não foram, para o autor, capazes de captar as especificidades políticas do
período. Dessa maneira, Santos avalia que:
Embora eficaz em sua descrição de variáveis macroeconômicas e
macrossociais, o modelo é, no entanto, controverso em suas
suposições básicas e inferências políticas.290

Industriais, massas marginais e proprietários de terra conservadores
são categorias por demais agregadas para permitir a compreensão do
que acontece no nível político. A dinâmica de competição política
entre partidos, e de facções dentro dos partidos, não representa
um balé metafórico daquilo que ocorre na economia. A
competição política efetivamente influi no curso da economia e da
sociedade.291

Para Wanderley Guilherme, o golpe de 64 só poderia ser devidamente
compreendido se fossem “introduzidas variáveis políticas específicas”.292 São
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exatamente essas variáveis que constituem o roteiro do supracitado livro: fragmentação
e radicalização partidária, rotatividade e instabilidade intra-elites, etc.
Embora já tenha sido citado anteriormente, cabe mencionar mais uma vez
exemplar passagem da referida obra a esse respeito:
De importância crucial no paradigma é o status dependente de
variáveis e processos políticos que são quase sempre interpretados
como subprodutos de tendências macrossociais e macroeconômicas.
Sem negar a relevância de categorias tão amplas, inclino-me para uma
estratégia que entenda os processos políticos como variáveis
independentes e que atraia a atenção para o exame de tendências
empíricas que não seriam identificadas de outra forma.293

Assim, pode-se dizer que o autor procura nesse livro demonstrar, a partir dos
acontecimentos referentes a 1964, como as instituições política afetam as variáveis
econômicas e sociais, na medida em que definem a forma pela qual a competição
econômica se traduz em alternativas políticas e, também, na medida em que causam um
impacto no desenvolvimento posterior da estrutura social. Moral da história:
dependendo das instituições políticas vigorantes, processos sociais e econômicos podem
ter resultados diversos.
A principal premissa do presente trabalho, portanto, é a seguinte:
conflitos sociais e econômicos geram impactos pela mediação da
estrutura e competição políticas. É sobretudo a estrutura do conflito
político, em si, que importa para o resultado de qualquer outro conflito
na sociedade como um todo.294
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Santos formula então um modelo formal-dedutivo de cálculo do conflito
político, apresentado como apêndice ao livro, e aplica-o aos acontecimentos de 1964,
demonstrando que, a partir das evidências empíricas pertinentes, todas as crenças sobre
a política brasileira são radicalmente subvertidas.
Segundo esse modelo proposto por Wanderley Guilherme, a situação que
antecedeu ao golpe é caracterizada pela dispersão de recursos políticos entre atores
fragmentados e radicalizados, um “sistema partidário do tipo pluralista polarizado”, na
qual nem o governo consegue formar uma maioria (a despeito de sua estratégia
contraproducente de aumentar a rotatividade entre as elites nos cargos da burocracia
estatal), nem a oposição consegue mais do que formar coalizões ad hoc, com o objetivo
de vetar as políticas propostas pelo Executivo, gerando, conseqüentemente, uma crise de
paralisia decisória. Esta crise é tomada pelo autor como condição suficiente para a
violência política, isto é, para a ruptura das regras do jogo de competição política.295
Contra as explicações correntes de que o golpe de 1964 decorria do impasse
entre o Executivo, de base eleitoral urbana e de caráter progressista, e o Legislativo, de
base rural e conservador, Wanderley Guilherme defende que 1964 foi uma crise de
paralisia decisória, decorrente do conflito político entre atores com recursos similares
(“equilíbrio político”) e ideologicamente polarizados.
Assim, contrariamente ao diagnóstico de que o golpe teria sido causado por um
projeto político específico, no caso de João Goulart, Wanderley Guilherme defende que
já nos anos anteriores ao golpe, 1961-63, era possível encontrar evidências de que o
Brasil vivia uma crise institucional, uma vez que nem o governo conseguia aprovar suas
medidas, nem a oposição poderia formar uma coalizão para propor outro projeto para o
país.
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Resumindo esse ponto, é possível dizer que Sessenta e quatro é uma obra que
representativa do pensamento político de Wanderley Guilherme, porque constitui uma
verdadeira reviravolta, na medida em que busca delimitar o objeto próprio de estudo da
ciência política e da especificidade, portanto, dessa ciência em relação às demais
ciências humanas, contrariando, com efeito, a abordagem prevalecente da primeira fase
em que as esferas social e política eram tratadas indistintamente.
Esse aspecto da especificidade da ciência política é também verificável na obra
Cidadania e justiça, na medida em que o autor assume, também nesse livro, as variáveis
políticas como variáveis independentes ou intervenientes do processo de tomada de
decisão na formulação de políticas sociais.
Nesse texto de 1979, Santos defende uma maneira particular de compreensão do
processo de formulação de políticas públicas que ele denomina de “cálculo do
dissenso”.
Em poucas linhas, o cálculo do dissenso pode ser sintetizado do seguinte modo:
parte-se da premissa de que os governantes são seres racionais e que calculam suas
ações com vistas à permanência no poder. Não podendo ignorar totalmente as pressões
por benefícios sociais e tendo que impulsionar o processo de produção das riquezas, os
governantes fazem um cálculo do dissenso, isto é, especulam qual é “a taxa de injustiça
em favor da acumulação que será socialmente tolerada”.296 Esse cálculo, por sua vez, é
limitado pelo quadro de carências sociais, por um lado, e pela estrutura de recursos, por
outro.
A tomada de decisões acerca das políticas a serem implementadas é, portanto,
determinada pelo estado de coisas acima descrito, de tal modo que ela não é, como
algumas interpretações comuns naquele período, uma função da disjuntiva acumulação
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versus equidade, isto é, como sendo fruto de uma opção ideológica. Na realidade,
argumenta o autor, ela é resultante do conflito político, quer dizer, da relação entre os
recursos disponíveis e o tamanho das demandas.
Assim, um governante com orientação para o cinismo extremo (que, se possível,
maximizaria a acumulação), ou para a benevolência extrema (que, segundo sua vontade,
maximizaria equidade), teria que, independentemente da sua opção ideológica,
considerar a estrutura de escassez e as reivindicações existentes e fazer o cálculo do
dissenso em função das circunstâncias.
Destarte, se em Sessenta e quatro, Wanderley Guilherme defendia, em oposição
ao paradigma clássico de análise, que as instituições políticas fazem a mediação dos
conflitos sociais, de tal modo que a crise de 1964 não deveria ser interpretada como um
sub-produto das condições socioeconômicas brasileiras, mas sim como uma crise
generalizada do sistema político do país, em Cidadania e justiça, o autor reforça a idéia
de que essas instituições são determinantes nos processos econômico-sociais,
especificamente na formulação de políticas públicas, e não devem, portanto, ser tratadas
meramente como variáveis dependentes.
Um outro aspecto digno de nota no que se refere à obra Sessenta e quatro é o
diálogo de Santos com Giovanni Sartori. Esse autor, em Partidos e sistemas
partidários,297 propõe uma tipologia de sistemas partidários, adotada por Wanderley
Guilherme, ainda que com algumas ressalvas.
Embora a referência a Sartori não seja prova de nada, ela pode ser, todavia,
tomada como indício da existência de um padrão de reflexão do autor, distinto do estilo
da primeira fase, que consiste em um “diálogo” consistente com a ciência política
contemporânea, especialmente a estadunidense.

297

SARTORI, 1982.

Como já foi dito, nada há de atípico nisso. A primeira geração de cientistas
políticos brasileiros, da qual Santos faz parte, desenvolveu essa ciência no Brasil a partir
do contato direto com importantes centros de ciência política no exterior.
Todavia, esse “contato” é, como já foi dito, algumas vezes interpretado como
sinônimo de subserviência intelectual.298 Ao contrário do que sugere essa leitura do
pensamento político brasileiro, o que se percebe na obra de Santos é que não se trata de
influência propriamente dita, mas antes de uma apropriação crítica que, freqüentemente,
envolve profundas alterações, ou apenas adaptações.299
No caso de Sartori, Santos assume como ponto de partida a tipologia de sistemas
partidários propostas por ele, como já foi dito, mas propõe duas correções.
A primeira é de que o número de partidos não tem relevância para a solução do
conflito, ao contrário do que supõe Sartori. O que é determinante mesmo, afirma Santos,
é a presença ou não de um processo de radicalização que impeça os partidos de
cooperarem uns com os outros (teria sido precisamente isso o que aconteceu no Brasil
pré-1964).
A segunda modificação subscreve que esse processo de radicalização,
determinante para que um sistema fragmentado se torne também polarizado e gere uma
crise institucional, pode ocorrer em relação a quaisquer questões, não necessariamente
questões de princípio, como supõe Sartori.300
Outro diálogo crítico estabelecido por Santos em Sessenta e quatro, e digno de
menção, se dá com Celso Furtado. Esse autor representa no texto não apenas o
paradigma clássico de análise, antes discutido, como também, enquanto um expoente da
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tradição desenvolvimentista, isto é, da idéia genérica de que a solução para os
problemas dos países periféricos é o desenvolvimento econômico.301
Como demonstra Wanderley Guilherme, o desenvolvimento embora necessário,
gera nesses países um conjunto de demandas e pressões cumulativas que ele mesmo não
pode solucionar. Estas só podem ser absorvidas mediante um conjunto de instituições
políticas adequadas. Foram exatamente essas instituições que não conseguiram dar uma
solução às tensões político-partidárias pré-64, ficando imobilizadas diante da crise.
Assim, nesse caso, comprovar-se-ia, segundo Santos, a hipótese de que processos
econômico-sociais são mediados por instituições políticas que constituem canais para a
solução dos mesmos.302
O diálogo com Furtado e com as teorias correntes sobre a crise de 1964 remete,
por sua vez, a um terceiro aspecto destacado pela presente pesquisa: a adoção de
metodologias próprias ao estudo da política.
Nesse sentido, Sessenta e quatro representa outro ponto de inflexão no
pensamento de Wanderley Guilherme dos Santos, na medida em que toda a hipótese da
crise de paralisia decisória, idéia central do livro, baseia-se no exame de evidências
empíricas, como demonstram bem os capítulos terceiro (sobre a capacidade decisória do
Congresso brasileiro), quarto (sobre os índices de fragmentação partidária ou dispersão
política e de polarização ideológica), quinto (acerca das coalizões flutuantes) e sexto
(sobre a rotatividade ministerial, bem como da burocracia não-ministerial, ligada às
agências governamentais).
Índice de fragmentação de Rae, escala de Guttman para medir a polarização
ideológica, índice de Martin e Gray para aferir o equilíbrio parlamentar, índice de
coesão de Rice para medir a unidade partidária são algumas das ferramentas que
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Wanderley Guilherme utiliza para corroborar a hipótese da crise de paralisia decisória
enquanto recurso heurístico do golpe de 1964.303 É através dessa estratégia
argumentativa que Santos contesta outras teses ao longo dos capítulos.
Uma dessas teses se refere à interpretação de que o golpe seria resultado do fim
da coalizão entre PSD (Partido Social Democrático) e PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro), partidos estes supostamente responsáveis pela estabilidade do governo
Juscelino Kubistchek.
Como comprova Santos, do mesmo modo que a estabilidade mencionada não
pode ser atribuída apenas a essa coalizão partidária, o término dessa não pode ser
tomado como causa suficiente do golpe. Como demonstram os dados empíricos, a
coalizão que deu estabilidade até o governo de Jânio Quadros envolveu mais do que
esses dois partidos e, embora o colapso dessa aliança tenha sido importante para a crise
de 1964, esta deve ser encarada como um “malogro geral do sistema partidário em
realinhar-se e produzir qualquer coalizão hegemônica”,304 afetando irrestritamente os
partidos. Assim, no governo Goulart, os partidos se mostraram mais inconstantes,
demonstrando um comportamento diverso do predominante no governo JK.
Outro exemplo de um teste empírico empreendido por Santos em relação às
hipóteses correntes diz respeito à idéia de que o Estado brasileiro é tradicionalmente do
tipo cartorial, isto é, um Estado que distribui os cargos da burocracia federal em troca de
apoio parlamentar no Congresso.
Como demonstra os dados referentes à rotatividade entre as elites no Estado,
somente na gestão de Goulart o diagnóstico do Estado cartorial se aplica, mas não nos
governos de Dutra e JK, visto que o primeiro procurou, de fato, ampliar a sua base
política com a concessão de pastas ministeriais e de cargos nas agências estatais, ao
303
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passo que os últimos teriam tentado proteger o Estado de uma excessiva politização. O
resultado obtido por Goulart com tal estratégia política teria sido, segundo o autor, a
radicalização do conflito e não a sua solução. De qualquer modo, Wanderley Guilherme
procura refutar, através da análise dos dados empíricos, a hipótese mencionada do
Estado cartorial, visto não configurar, no caso brasileiro, um padrão de comportamento
estatal.
O quarto aspecto mencionado no início da presente seção a ser avaliado é o da
predominância de certos temas. Como se disse, o tema hegemônico da segunda fase é o
autoritarismo, em especial o regime autoritário brasileiro vigente naquela época. O tema
que aparece como decorrência lógica desse primeiro, mas sempre discutido muito
marginalmente é o da democracia, quase sempre a partir do problema da abertura
política.
Como se pode notar facilmente pela leitura, esses aspectos podem ser
observados em todos os textos estudados na presente seção. Sessenta e quatro é,
segundo o próprio autor, uma tentativa de explicar o golpe.305 Em Cidadania e justiça o
tema do autoritarismo aparece novamente, agora através da temática das políticas
sociais praticadas pelos militares. Como se verá, é em “A pós-revolução brasileira” e
em Paradoxos do liberalismo, textos produzidos em meados da década de oitenta, que o
autor vai além da discussão sobre autoritarismo, abordando, então, o tema da transição
democrática, que, nos dois textos anteriores, é apenas brevemente sugerido.
Em um artigo do período, “Autoritarismo e após: convergências e divergências
entre Brasil e Chile”, 1982, Wanderley Guilherme do Santos enuncia exemplarmente a
urgência em se discutir o autoritarismo. Contrariamente aqueles que defendiam que era
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preciso determinar os meios pelos quais uma democracia viável pode ser criada, Santos
afirma:
Penso de forma diferente. Entendo que a questão primeira e mais
importante a ser respondida é a seguinte: como evitar que o
autoritarismo emerja e, se emergir, como evitar que se torne
estável?306

Claro está, portanto, que na segunda fase do pensamento político de Wanderley
Guilherme dos Santos a democracia aparece apenas subsidiariamente, preterida, em
certa medida, pelo tema do autoritarismo, tido como mais relevante naquele momento,
talvez, exatamente porque o país não tinha ainda se consolidado como uma
democracia.307
O autor afirma também que a prioridade da temática do autoritarismo deve-se
também ao fato de que pouco se sabe acerca das condições suficientes do regime
democrático, ao passo que, através do exame da história, já era possível, naquele
momento, saber as condições para a ruptura da ordem democrática.308
Como se percebe pela leitura do artigo, a transição democracia-autoritarismo é
pensada a partir das variáveis políticas (novamente tratadas como variáveis
explicativas), bem como uma resultante da relação entre atores que calculam os custos e
os benefícios de obedecer o jogo de competição partidária, ou de deflagrar a violência
política.
Nesse aspecto, se destaca a análise do autor quanto à dinâmica autoritária.
Segundo ele, uma vez que a dinâmica social não corresponde forçosamente à dinâmica
política, e que quanto mais autoritário for o regime, mais distante ele estará da dinâmica
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societária, o sistema autoritário acaba por se colocar em um dilema, chamado por ele de
“lei de ferro do autoritarismo”.
Tornar-se cada vez mais autoritário, se pode, ou cedo ou tarde terá de
abrir mão de partes do poder e até desaparecer por completo,
eventualmente.309

Assim, conclui o autor, os regimes autoritários são intrinsecamente instáveis, o
que pode, segundo ele, verificar-se pela análise dos regimes autoritários em geral.310
De acordo com Wanderley Guilherme, existem três padrões de derrubadas de
regimes autoritários: por meio de um golpe palaciano executado por uma fração dos
militares e que, posteriormente, transferem o poder aos civis, e por meio de um segundo
padrão, mais incomum, no qual ocorre uma revolução generalizada. Haveria ainda um
terceiro padrão que segundo o autor parecia mais provável no caso dos regimes
autoritários da Espanha, Grécia e Brasil. Nesses casos, a transição mais exeqüível
consistiria na adoção de uma estratégia de liberalização negociada, isto é, uma situação
na qual uma parte importante das Forças Armadas persuade o setor mais resistente a
estender a liberalização.
Como já foi aludido, em Cidadania e justiça, o autor rediscute o problema do
autoritarismo brasileiro. Embora a análise retroceda até o século XIX, a obra ambiciona
avaliar os esforços recentes do regime autoritário, pós-1964, em implementar reformas
nas políticas e na legislação referente às políticas sociais.
A análise que se procederá a seguir busca, em conseqüência,
representar o impacto diferencial do exercício do poder e da expressão
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do conflito na distribuição de custos e benefícios no contexto de uma
ordem política autoritária.311

Em relação às conseqüências do regime autoritário, Santos procura demonstrar,
novamente através de dados empíricos, que as políticas sociais do regime vigente não
apenas aumentaram as desigualdades sociais existentes, como também reforçaram a
tradição brasileira em combinar esforços de uma distribuição mais equitativa da riqueza
disponível com restrição à participação política.
Reconstruindo historicamente a legislação brasileira sobre política social, Santos
afirma que no século XIX reinava a total ausência de leis sobre proteção social,
combinada, em compensação, a um princípio laissez-fairiano de não-regulamentação
das profissões. O Estado brasileiro mantinha-se reticente no tocante à intervenção do
poder público nos processos acumulativos até o século XX.
Isso é importante porque, para o autor, a partir da Revolução de 1930 inaugurase uma nova ordem na política brasileira que permaneceria vigorante até a década de
oitenta, a saber: a ordem regulada.312
É a partir, portanto, da década de 30 que o Estado brasileiro começa a interferir
diretamente na esfera da produção e na questão social. Se isso significou um avanço em
comparação com a ausência institucional anterior, com a criação de vários direitos para
os trabalhadores que coibiam os “excessos” do processo de produção, representou, por
outro lado também, a possibilidade para o Estado em conter as pressões do operariado e,
assim, “domesticar” os atores envolvidos. As relações de trabalho que se resolviam
privadamente, agora, passaram a ser reguladas e decididas pelo aparato estatal.
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Destarte, aliada à repressão dos trabalhadores, o governo de Vargas, segundo
Santos, cria uma legislação trabalhista que pune aqueles que não estão regularizados,
como é o caso de vários sindicatos313, e premia aqueles que se inserem na ordem
regulada por meio dos benefícios sociais.
Um aspecto determinante dessa ordem regulada é a vinculação das políticas
sociais, concernentes ao problema da equidade e ao processo de acumulação. É
exatamente essa vinculação que Wanderley Guilherme chama de cidadania regulada.
Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes
encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um
sistema de estratificação ocupacional, e que ademais, tal sistema de
estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras
palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se
encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas
e definidas em lei.314

Isso significou que o reconhecimento da cidadania dependia do reconhecimento
formal por parte do Estado da profissão exercida pelo indivíduo. Todos que exerciam
profissões não reconhecidas por lei, como os trabalhadores rurais, por exemplo,
tornaram-se, por conseguinte, pré-cidadãos.
Para Wanderley Guilherme, o impacto mais significativo da cidadania regulada
pôde ser sentido na vida política do país, uma vez que criaram-se imediatamente
barreiras à entrada na arena política, assim como repercutiria a longo prazo na cultura
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cívica nacional, estimulando um comportamento de submissão política frente ao
Estado.315
Para o autor, os conflitos sociais que permearam a década de sessenta, avaliados
por Santos em outros textos,316 não encontraram uma resposta institucional à altura, haja
vista a regulação da cidadania:
Após pouco menos de 20 anos de prática de democracia relativa, esta
revelou-se incompatível com uma ordem de cidadania regulada. Por
esta ou aquela razão, os diversos grupos sociais foram incapazes de
contratar novas formas institucionais de administrar o processo de
acumulação, por um lado, e os parâmetros de equidade, por outro.
Dada a resistência da ordem conservadora da cidadania regulada, o
conflito resolveu-se pelo rompimento da democracia limitada. No
contexto do presente estudo, tal é o significado do movimento militar
de 1964.317

Resumindo, percebe-se que o contexto de 1964 é compreendido segundo três
chaves interpretativas distintas: em Quem dará o golpe no Brasil? como a ameaça
golpista resultante do movimento da classe dominante contra os interesses populares;
em Sessenta e quatro: anatomia da crise como uma crise de paralisia institucional e
enfim, em Cidadania e justiça como conseqüência da incompatibilidade entre a ordem
regulada e as crescentes tensões sociais.318
Entre a primeira e as duas últimas interpretações há uma grande distância, haja
vista a já discutida mudança de abordagem entre a primeira e a segunda fase do
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pensamento político de Santos. Em relação às duas últimas obras, o autor parece
considerar que há uma complementaridade dos dois diagnósticos na interpretação da
crise de 1964.319
Uma terceira conseqüência avaliada por Santos é que a cidadania regulada
consagrou a desigualdade nas políticas sociais, na medida em que vinculou os
benefícios sociais às contribuições passadas e ao salário recebido, de modo que quem
era melhor remunerado nas relações de trabalho, tinha direito a mais benefícios.
O último ponto importante da cidadania regulada é que por meio desse formato
de engenharia institucional, o Estado brasileiro pôde, de acordo com o autor, dar uma
solução curiosa ao problema da regulação da esfera da produção: criou-se uma política
que, por um lado, evitava a exacerbação das iniqüidades sociais, a fim de não permitir
que elas se tornassem uma ameaça à ordem, e por outro lado, embora se propusesse uma
política de equidade, não comprometia, todavia, o processo de acumulação em relação
ao qual o próprio Estado é dependente.320
Como já foi dito, Santos avalia negativamente as políticas sociais pós-64 e o faz
contrastando-as ao que ele chama de “quadro diferencial de carências existentes” no
contexto nacional.
Assim, ao invés de proceder a uma análise comparativa “simples”, observando
quanto cada país investe em políticas sociais, o autor constata que, a despeito do
montante brasileiro despendido sob a rubrica “bem-estar social” (dado o seu PIB per
capita) ser maior do que países como os Estados Unidos (o que poderia ser também
conseqüência da maior gravidade das carências), as políticas sociais implementadas
durante o regime militar estão muito aquém das necessidades do país.
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Através da análise dos dados sociais (expectativa de vida, disparidade salarial
por região e por setor, analfabetismo, saneamento, habitação, etc.), Santos demonstra
empiricamente que as desigualdades sociais entre regiões e áreas do país não apenas
aumentaram substantivamente no período posterior a 1964, mas revelaram ser também
muitas vezes cumulativas, haja vista que uma região carente de um recurso
normalmente é carente dos demais.
Apesar de avanços específicos na política social, como a criação do
FUNRURAL, que teria conseguido, pela primeira vez, estender efetivamente aos
trabalhadores do campo o sistema previdenciário, o autor é categórico em afirmar que a
política social desenvolvida pelo regime autoritário, a despeito de toda retórica oficial,
não consegue alterar a ordem da cidadania regulada, sendo a cidadania sempre tratada
como “destituída de qualquer conotação pública e universal”.321
Confirmava-se, então, um padrão da política brasileira, a saber, a associação
entre política social e autoritarismo. Como estratégia política, o regime militar de 64
repetia a política varguista de conceder direitos sociais como compensação pela
restrição dos direitos políticos e como meio de aquiescência das massas insatisfeitas.
Além de reforçar a relação entre o Estado e a sociedade por meio da extensão da
cidadania regulada, verificava-se ademais a ausência de participação nos processos de
formulação das políticas públicas.
O quinto e último tópico destacado no começo desta seção diz respeito à defesa
da democracia. Como já foi dito, esta não é discutida pormenorizadamente, como
acontece nas obras da terceira fase, e embora se possa constatar uma apologia dessa
forma de governo, isso se dá, muitas vezes, apenas marginalmente.
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Como inferência normativa da confirmação da hipótese da crise de paralisia
decisória, no livro Sessenta e quatro: anatomia da crise, Wanderley Guilherme afirma
que a radicalização ideológica é um mau caminho para o desenvolvimento social do
país, conduzindo freqüentemente ao autoritarismo que “sob a bandeira do progresso,
estabelece um novo sistema de injustiças sociais”322 e que a sobrevivência da
democracia depende largamente da tolerância política.
Como se pode constatar, o aspecto normativo é pouco desenvolvido pelo autor
(ele só o menciona duas vezes ao longo da obra),323 embora seja retomado em outros
textos do período.
No artigo de 1982 antes mencionado, Santos afirma que a melhor maneira para
se recompor a democracia no país ainda não restaurada, até aquele momento, seria que a
oposição ao regime militar não se radicalizasse como uma frente monopolista e
preservasse o espaço de negociação com o oponente.324
Em Cidadania e justiça, ao discutir a questão das políticas públicas, Wanderley
Guilherme conclui que não havendo um critério inequívoco, a melhor opção para a
avaliação das políticas públicas é “o permanente debate, a controvérsia e, sobretudo, o
exercício da tolerância democrática”.325
Mais uma vez, embora lacônicas, essas passagens indicam um aspecto que ficará
evidente nas obras posteriores dessa segunda fase, “A pós-revolução brasileira” e
Paradoxos do liberalismo, a saber, a urgência normativa em substituir o regime
autoritário por uma democracia. O tema da transição democrática começa, então, a
aparecer nos textos de Wanderley Guilherme e tornam-se, progressivamente,
dominantes, conforme se verificará pela análise das duas obras a seguir.
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Escrito em co-autoria com outros intelectuais brasileiros, o livro Brasil,
sociedade democrática visava “determinar as condições de que dependa a instauração,
na presente situação do Brasil, de uma democracia estável, socialmente responsável”.326
A quarta seção, intitulada “A pós-revolução brasileira”, escrita por Wanderley
Guilherme dos Santos ambicionava, por sua vez, examinar as características da
sociedade brasileira daquela época e sua evolução a fim de revelar em que medida essa
evolução apontava na instauração da ordem democrática desejada.
Resumidamente, o capítulo do livro supracitado, escrito por Santos, procura
contestar o diagnóstico comum tanto entre o povo, quanto entre os intelectuais, de que
após duas décadas de autoritarismo no Brasil a situação em 1985 seria muito semelhante
à situação que antecedeu o golpe em 1964.
Embora se apóie em evidências razoáveis, reflete o autor, o diagnóstico
“claudica na aplicação sub-reptícia de um mesmo modelo de interações aos processos
identificados em 1964 e 1984”.327 Segundo essa interpretação, sendo as condições
semelhantes, também similares seriam seus efeitos. Dito de outro modo, o que Santos
defende ao longo do texto é que as condições sociais brasileiras naquela época eram
bastante distintas das condições que precederam o golpe de 64, bem como seriam os
resultados políticos desses dois processos.
Avaliando os vinte anos de militarismo no Brasil, o autor afirma que os chefes
de governo do período foram responsáveis por um processo de modernização
conservadora, sendo que várias conseqüências desse processo não eram esperadas. O
autor afirma que é próprio da política que a expectativa dos reformadores não
corresponda aos efeitos obtidos, podendo gerar, como foi o caso, mudanças contrárias
às desejadas.
326
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A idéia da imprevisibilidade da ordem social é uma constante na obra do autor e
discutida sistematicamente por ele em Cidadania e justiça e Paradoxos do liberalismo.
Segundo Wanderley Guilherme, a indeterminação da subjetividade humana, isto
é, o fato de que os homens podem fazem representações ilimitadas da ordem social, faz
com que a relação entre as representações que os indivíduos fazem da ordem e a ordem
mesma seja puramente contingencial, até mesmo porque:
A representação da ordem objetiva inclui a representação dos atores
que a constituem, da relação entre eles e, ainda, a presunção sobre a
representação que os demais atores fazem dessa mesma ordem. A
objetividade que determinado ator se representa inclui a subjetividade
de um segundo ator, e reciprocamente.328

Sendo assim, todo ator, pode em princípio, comportar-se de modo imprevisto,
contrariamente às expectativas, revelando a precariedade da presunção de que às
mesmas causas observam-se os mesmos efeitos.
Além disso, acrescenta-se o fato paradoxal de que a vida social só é estável, na
medida em que é constituída por atores dispostos a cooperarem entre si (excluindo os
casos daqueles que optam por uma vida isolada da sociedade), porque estes mesmos
atores ambicionam não reforçar a ordem, mas sim alterá-la de modo a satisfazer suas
necessidades.
Nesse sentido, se a ordem social é imprevisível, dado que composta pela
subjetividade e reflexividade humanas, e é paradoxal, dado que estável apenas porque
os indivíduos que a compõem agem para desestabilizá-la, o autor propõe como metáfora
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dessa mesma ordem a “mão invisível do caos” produzindo, por princípio, “o inesperado
e a desordem e contrariando a expectativa dos agentes”.329
Esse ponto do pensamento do autor merece destaque porque perpassa várias
análises do mesmo sobre a política. Tanto os governantes autoritários, quanto os
democráticos não podem antever todas as conseqüências de algumas políticas adotadas,
de tal modo que, em matéria de políticas públicas, convém o máximo de prudência aos
governantes.
Santos, em suma, propõe que se adote uma postura epistemológica chamada por
ele de “ceticismo moderado”, significando com isso o reconhecimento de que nenhum
conhecimento da ordem social, inclusive o produzido pelo analista político, pode
constituir um “sistema conceitual fechado”.330
Embora não possa ser atribuído apenas aos militares, o fato é que, até 1984, o
país havia passado por um processo de urbanização, industrialização e crescimento
econômico tornando-se, em suma, mais complexo, diversificado.
Em conclusão, verifica-se que os processos de urbanização,
capitalização e industrialização sofisticada adquiriram enorme
velocidade no Brasil contemporâneo, provocando modificações em
larga escala na estrutura ocupacional brasileira e no ordenamento
social. A ausência de barreiras à mobilidade, com as exceções
mencionadas [da população de cor] é inequívoca, ou de outro modo as
transformações ocorridas seriam simplesmente inimagináveis. Não
foi, por outro lado, sem perversidade que esta revolução [a de 1964] se
deu.331
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Uma vez que o fenômeno analisado por Santos nesse texto é o mesmo em
Cidadania e justiça (o autoritarismo brasileiro), importa esclarecer o seguinte ponto: ao
afirmar que os militares foram, em parte, responsáveis pela modernização do país, o
autor não está contrariando o diagnóstico do livro de 1979 que afirmava que o regime
militar pós-64 havia aumentado as desigualdades sociais, a despeito das reformas nas
políticas sociais. Mais uma vez, ele reforça o parecer negativo sobre os resultados do
regime autoritário brasileiro:
O Brasil ficou mais rico, sem dúvida, mas a diferença entre os ricos e
os muito ricos e os pobres e muito pobres tem aumentado
consistentemente nos últimos vinte anos.332

Ao que parece, Santos procura avaliar o autoritarismo brasileiro a partir de uma
perspectiva não-ideológica, ou seja, não atribuindo a ele todos os bônus da
modernização, nem todos os ônus, ao contrário do que o autor julga comum na literatura
a respeito da política autoritária e do golpe de 64.333
Assim, a sociedade brasileira, como revelam as estatísticas apresentadas pelo
autor, não é a mesma de 1964. Era exatamente sobre essa “nova” ordem que o autor
queria chamar a atenção de seus leitores:
Do âmago da sociedade patriarcal, das relações de parentesco,
compadrio e do clientelismo principia a surgir uma outra
sociedade, aberta, porosa, fluida na qual as oportunidades de cada
um estão sujeitas apenas aos azares da dinâmica do mercado, para o
bem ou para o mal, e não mais a atributos adscritivos (...).334
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O autor destaca então o crescimento de associações comunitárias, o maior
número de greves no país, a sindicalização dos trabalhadores do campo, a formação de
uma nova classe média estatal, altamente qualificada e organizada, evidenciando ainda
mais o anacronismo do sistema autoritário.
É nessa perspectiva, portanto, da abertura política que, nesses dois textos da
década de oitenta,335 Wanderley Guilherme dos Santos introduz o tema que seria
predominante na última fase de sua trajetória intelectual – a democracia.
O autor afirma, então, que o Brasil vivia um período de transição, significando
com isso que a ordem da cidadania regulada, conceitualizada por ele em Cidadania e
justiça, estava sendo contestada.336
O maior indício dessa contestação verificar-se-ia, segundo o autor, pelas
transformações no campo. Como já foi dito, os trabalhadores rurais eram considerados
pela ordem regulada como pré-cidadãos, visto que esta profissão não era regulamentada
pelo Estado. Esta situação teria, de acordo com Santos, se alterado significativamente
durante o regime militar.
Como já foi discutido, o autor afirma que todo regime autoritário vive um
dilema, denominado por ele de “lei de ferro do autoritarismo”:337 ou recrudescer a
repressão, ou gradualmente liberalizar o sistema. As evidências indicavam, segundo
Santos, a maior probabilidade da segunda alternativa, quer dizer, que seria necessário,
reduzir o hiato entre a política, liderada pelos militares, e a sociedade em constante
mutação.
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A mesma preocupação com a transição entre autoritarismo e democracia se
constata na leitura de Paradoxos do liberalismo: teoria e história,338 livro no qual o
autor explora os impasses da ordem liberal atual.
Santos retoma nesse texto a discussão sobre a dinâmica autoritária brasileira.339
Segundo essa dinâmica, é possível constatar uma crescente penetração do Estado
durante o período autoritário: os assuntos sociais são, desta feita, cada vez mais
regulados e normatizados pelo Estado, antes que por cooperação voluntária. Por outro
lado, como já se evidenciou através da análise de “A pós-revolução brasileira”, verificase uma rápida transformação da estrutura econômico-social brasileira.
Para ele, nessa fase transicional pós-autoritária os partidos podem desempenhar
um papel determinante, na medida em eles são os interlocutores privilegiados dos
líderes autoritários. Santos julga que o estabelecimento de compromissos e acordos
poderia minar a capacidade autoritária do governo, na medida em que estes ficariam
constrangidos pela própria “legalidade autoritária”,340 ou seja, aumentar-se-iam os
custos da supressão da ordem autoritária, em comparação com os custos da tolerância,
mais baixos.341 Por outro lado, o autor via duas dificuldades próprias da ordem liberal.
A primeira se refere à tendência generalizada de decadência do oligopólio da
representação partidária. Numa fase pós-michelliana,342 verificar-se-ia o esgotamento da
participação política via representação política. Nesse sentido, o autor discorda
radicalmente do parecer de alguns cientistas políticos, como Samuel Huntington,343
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quanto à necessidade da restrição da participação política, como uma ameaça à
governabilidade.
A crise de participação só poderá ser resolvida se aceitarmos a
obsolescência dos sistemas partidários enquanto oligopólios da oferta
da participação. Em outras palavras, o remédio para os problemas
de representação é alargar o escopo das formas legítimas de
participação.344

A segunda dificuldade refere-se ao fato que os problemas que as poliarquias
mais antigas enfrentam, como o da participação e o da distribuição dos bens, são
sentidos de modo muito mais intenso pelos países periféricos, haja vista o acúmulo
maior de demandas, como se dá nos países latino-americanos, aumentando, então, a
imprevisibilidade dessa fase de transição.
O tema da transição democrática se superpõe, como se viu pelas duas últimas
análises de obras do autor, ao tema anterior, o do autoritarismo, evidenciando, por sua
vez, o surgimento de uma nova fase no pensamento político de Wanderley Guilherme
dos Santos, a ser discutida a seguir.

3.3

TERCEIRA

FASE:

(RE)

DEMOCRATIZAÇÃO

E

RESISTÊNCIA

OLIGÁRQUICA

Esse terceiro período corresponde às publicações do autor na década de noventa.
Grosso modo, duas grandes discussões marcam as obras dessa fase.
344
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A primeira refere-se à democracia. Como se procurou demonstrar, esse tema
aparece na obra de Wanderley Guilherme nos escritos da década de oitenta de modo
subsidiário e sob a forma da problemática da transição democrática, anunciando, por
assim dizer, a substituição da temática do autoritarismo. A partir dessa terceira fase, o
autor empreende uma discussão, comparada às duas primeiras fases, muito mais
metódica da teoria democrática contemporânea e dos impasses das democracias atuais,
em especial a brasileira.
A segunda discussão mencionada anteriormente, realizada por Santos nas obras
dessa terceira fase, é a da resistência de certos grupos em ampliar o processo de
democratização do poder no Brasil, especialmente tentando impor limites à competição
política. Trata-se do que o autor convencionou chamar de “ofensiva oligárquica”.
O tema é crucial na obra do autor não apenas porque determina várias posições
do autor referente às propostas de reforma eleitoral presentes no debate público atual no
Brasil, mas também porque é sobretudo a partir dele, da distinção entre uma dinâmica
política democrática e uma dinâmica oligárquica, que Wanderley Guilherme dos Santos
diverge da teoria poliárquica de Dahl e propõe alterações a ela, conforme se verificará
no capítulo seguinte.
Dessa terceira fase, optou-se por analisar as seguintes obras: Dois escritos
democráticos de José de Alencar (1991), Regresso: máscaras institucionais do
liberalismo oligárquico (1994a), Razões da desordem (1994b); e os artigos “Da
Poliarquia à Oligarquia? Eleições e demanda por renovação parlamentar” (1997) e
“Poliarquia em 3D” (1998). Os dois primeiros textos serão analisados a seguir, na
presente seção, e os três últimos no capítulo subseqüente, haja vista que dizem respeito
diretamente ao diálogo entre Dahl e Santos.

O livro Dois escritos democráticos de José de Alencar é, em vista das discussões
precedentes, particularmente importante porque serve como mais uma confirmação da
interpretação apresentada anteriormente, a saber, a de que Wanderley Guilherme dos
Santos é um intelectual vivamente preocupado em conhecer e discutir o pensamento
político-social brasileiro do passado, contra as generalizações excessivas de alguns
comentadores acerca dos pensadores brasileiros.345
Pode-se dizer, por conseguinte, que essa preocupação quanto ao conhecimento
do passado intelectual brasileiro é uma constante no pensamento político de Wanderley
Guilherme, presente em textos de diversos períodos da produção intelectual do autor.346
Na realidade, Santos escreve nesse livro apenas uma apresentação a dois textos
de José de Alencar, sendo este, para Wanderley Guilherme, “autor de sofisticada teoria
política e da democracia proporcional”.347 Santos procura, destarte, argumentar a favor
da originalidade e da riqueza dos escritos alencarianos.
Prova disso é que, segundo Santos, concomitantemente a John Stuart Mill
publicar na Inglaterra Considerações sobre o governo representativo,348 José de Alencar
propõe uma explicação para a gênese da sociedade e do governo a fim de justificar o
mesmo tipo de representação advogado pelo pensador inglês, a representação
proporcional, só que de modo mais democrático do que Mill.
Santos ressalta ademais a semelhança entre os autores, no que tange à situação
política da época. Ele afirma que a Inglaterra do século XIX, na qual vivia John Stuart
Mill equivale ao cenário encontrado por Alencar no Segundo Império brasileiro, ambos
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marcados por baixa participação política, prevalência das oligarquias regionais,
corrupção, fraude, escassa institucionalização política, etc.
Como se sabe, o livro de Mill é uma discussão acerca dos princípios do governo
representativo no qual o autor defende a adoção do sistema de representação
proporcional, contra o princípio majoritário, a fim de garantir a existência de oposições
democráticas minoritárias que não fossem arruinadas pela tirania da maioria,
conseqüência natural, para ele, da adoção do outro princípio de representação, o
majoritário.
Como Santos procura demonstrar, embora Alencar também defenda o mesmo
princípio da representação proporcional, ele o faz de modo muito mais adequado do que
o pensador inglês, uma vez que este, ao tentar operacionalizar esse princípio chega à
conclusão de nem todas as opiniões devem ter o mesmo peso político, sendo esse peso
dependente do nível educacional do votante:
(...) a partir do patamar de um voto para todos, cada cidadão teria
direito a acréscimos de unidades de voto conforme possuísse níveis de
conhecimento gradativamente superiores.349

Alencar, por sua vez, a fim de solucionar o problema da representação das
minorias propõe o princípio de representação proporcional, aliado à universalização do
sufrágio e ao sistema partidário, como forma de organização da opinião pública em
distritos eleitorais, não admitindo, ao contrário de Mill, qualquer tipo de desigualdade
política entre os eleitores.
Para Santos, o pensamento alencariano também surpreende quando comparado a
outro grande pensador democrático do Ocidente: James Madison.
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Como se sabe, e inclusive já se discutiu anteriormente no primeiro capítulo da
presente dissertação, a resposta de Madison para o problema da tirania da maioria
repousava na expectativa de que, na medida em que a federação se estabelecesse em um
grande território, a diversidade de interesses geraria um equilíbrio entre os diversos
grupos, de tal modo que nenhum deles poderia tiranizar os demais. Para Wanderley
Guilherme, Madison entrega, portanto, o problema da tirania da maioria “ao acaso,
auxiliado pelo sistema federativo e a produção de facções contraditórias”.350
Alencar, entretanto, observa Santos, resolve o problema de compatibilizar o
direito da maioria (princípio da igualdade) com os direitos privados (princípio da
liberdade) por meio da representação de tipo proporcional, de tal modo que essa impeça
tanto a temida tirania da maioria, quanto o veto paralisante das minorias.
O princípio da proporcionalidade da representação, defendido por Alencar, e
também por Wanderley Guilherme,351 não é uma “defesa de privilégios de status,
riqueza e poder de minorias”, mas antes a defesa da soberania indivisa do corpo
político, de tal sorte que “no parlamento estejam representadas todas as correntes de
opinião, na proporção de seu peso no demos”.352
Assim, Santos encontra no texto alencariano do século XIX vários temas que
constituem a marca de seu pensamento, pelo menos na sua dimensão normativa: a
defesa da democracia como regime que mais expressa as clivagens de opinião da
sociedade; a defesa do sistema representativo proporcional como uma forma de
representação política mais justa do que o sistema majoritário; a defesa da ampliação da
participação política, por meio do direito do voto, como condição para realização dos
outros direitos; a defesa do sistema partidário, como forma de condensação da soberania
civil, bem como a defesa da alternância partidária no poder.
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Sobre a importância de José de Alencar sobre a sua formação, Santos afirma em
outro livro de sua autoria em que discute a questão de regimes proporcionais:
Autores antigos e modernos revelaram-se cruciais em minhas análises
e dou-lhes créditos nas passagens pertinentes. Crédito especial devo
a José de Alencar, cuja teoria sobre governos representativos
orientaram a investigação que deram origem à primeira parte do
presente volume. Fiz dela uma apresentação como introdução a
reprodução fac-símile de duas de suas obras fundamentais [o autor se
refere, no caso, ao livro antes mencionado, de 1991]. Agora
condensei-a, procedi a algumas revisões e comparações, e sustento
ainda que, para este meu livro, não haveria mais apropriada abertura,
pois mantenho o que dele já escrevi: Face a um país de ficção, fundou
ficcionalmente um país: ecúmeno, fauna e flora, etnias, costumes.
Legou-lhe também uma teoria política. Brilhante, acrescento
agora.353

Destarte, o livro analisado não apenas comprova a preocupação do autor em
“dialogar” com os autores brasileiros do passado, no caso, José de Alencar, bem como
anuncia a predominância do tema da democracia na terceira fase do seu pensamento. De
fato, a “filiação” intelectual de Santos com Alencar denota não apenas um compromisso
em compreender a política brasileira e suas particularidades, como também em defender
uma ordem democrática para o país.
Um último comentário digno de nota é que essa apresentação aos textos
alencarianos, sob o aspecto formal, indica uma curiosa semelhança com o livro de Dahl,
Um Prefácio à teoria democrática. Assim como este reformula o pensamento de
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Madison, sistematizando-o na linguagem própria da ciência política contemporânea354,
Wanderley Guilherme dos Santos reordena o pensamento de José Alencar para os dias
de hoje:
Reproduzo-a [a teoria da democracia proporcional de José de Alencar
] sob duas formas: uma, margeando a própria descrição de Alencar
(...); outra, formulando de maneira mais contemporânea as
proposições analíticas da teoria da democracia proporcional de
José de Alencar.355

Com relação ao segundo livro a ser analisado na presente seção, Regresso:
máscaras institucionais do liberalismo oligárquico, importa destacar dois tópicos do
pensamento do autor a serem discutidos: a consolidação da democracia no Brasil e as
ameaças que, para Wanderley Guilherme, a rondavam, em especial a reoligarquização
do país.
Publicado em 1994, o livro parte de um contexto de relativa institucionalização
democrática do país, conforme explica a longa, mas esclarecedora passagem:
Sustento que será mais democrático o sistema que oferecer maior
competição eleitoral e maior competição partidária; de maneira
oposta, são oligárquicas as propostas que redundem em subtrair graus
de liberdade ao eleitor, em sua escolha de partidos e candidatos.
Tomando esta definição como ponto de partida argumentativo e ponto
de

chegada

de

história

real,

defendo

a

tese

de

que,

institucionalmente, o Brasil encontra-se em crucial momento de
sua história como nação. Finalmente, após prolongado e tortuoso
percurso, a sociedade brasileira começa a desarmar os caixilhos
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do sistema oligárquico, e conhecer a efetiva dinâmica de uma vida
política democrática, como resultado de alteração nos níveis de
competição partidária e eleitoral e da decisiva incorporação das
regiões Norte e Centro-Oeste aos determinantes da política
nacional.356

Assim, o autor considera que o intervalo entre 1985 e 1994 representava a
superação do sistema oligárquico brasileiro, inclusive enquanto um processo de
integração nacional. Para poder entender quão representativo é esse momento para o
autor, é preciso, no entanto, recapitular brevemente como que historicamente se deu o
processo de oligarquização do país, relatado por Santos no mencionado livro.
Para Santos, a história política brasileira é marcada por idas e vindas, avanços e
retrocessos. Alguns momentos emblemáticos dessa história são tomados por Santos
como expressão dessa não-linearidade da democratização do país.
Um primeiro momento refere-se à institucionalização da ordem oligárquica no
país que, segundo Wanderley Guilherme, se dá com a Proclamação da República, na
qual são instituídas barreiras legais à participação política que, aliada à violência
corrente nos processos eleitorais, inibiam qualquer competição política.
Entretanto, apenas três anos depois, a primeira Constituição republicana de 1891
estabelecia o catálogo liberal de direitos civis e políticos para todos cidadãos brasileiros
(liberdade de imprensa e opinião, de credo religioso, de associação, de formação de
partidos políticos, etc.), ainda que se mantivessem as regras eleitorais discriminatórias
(barreiras de educação, sexo e renda).
Assim, embora a República brasileira fosse, pelo menos formalmente, liberal, a
prática política predominante era fortemente oligárquica. Como se disse, além das
356
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barreiras à participação, eleições fraudadas, violência e corrupção compunham o cenário
político brasileiro do final do século XIX e início do século XX.
No período de 1945-62, entretanto, o eleitorado brasileiro já havia se expandido
consideravelmente, ainda que esse processo não tenha gerado uma maior
institucionalização de democracia, na medida em que havia também uma tendência
oligárquica para a redução do número de partidos efetivos e dos candidatos
apresentados.
Para Santos, a restrição da competição política, particularmente nas eleições
federais, a despeito do crescimento do eleitorado, foi o resultado do pacto das
oligarquias que viam na competição democrática uma ameaça aos seus interesses.
A cumplicidade oligárquica para manter o poder federal como reserva,
e invulnerável ao assédio de crescente eleitorado, não se repetiu na
competição pelos postos dos próprios estados. Neste nível o interesse
consistia justamente em ir convertendo novos eleitores em moeda para
a aquisição de mandatos legislativos estaduais e governadorias.357

Segundo o autor, foi somente com o golpe de Estado de 1937 que se suspendeu
todo esse catálogo liberal de direitos, reduzindo “o hiato entre fato e norma”,358 entre a
ordem oligárquica e a ordem liberal.
No entanto, no período entre 1945 e 1964, o catálogo de direitos liberais é
reconstituído, ainda que os sindicatos, bem como as outras associações, de um modo
geral, e os empresários mantivessem-se sob a tutela do Estado, haja vista a forte
intervenção regulatória.359 Nesse período, portanto, recompõe-se, apesar de restrito, o
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processo democrático. Todavia, novamente ele é interrompido em 1964, restringindo
ainda mais, como em 1937, a competição e a participação política.
A redemocratização de 1985 representava, portanto, mais um avanço
institucional na história politicamente atribulada e não-linear do país. Contrastando o
período de 1945-64 com aquele momento, Santos afirma:
Em 1945, as práticas democráticas eram máscaras institucionais
da restrita disputa oligárquica; a partir de 94 serão os eleitores,
mantidas as bases constitucionais do sistema, que farão da
democracia um jogo efetivamente competitivo, sem representantes
nomeados por burocracias partidárias. Pelo simples fato de seu peso
numérico, o eleitorado brasileiro e o público atento já começaram a
contestar,

em

cabines

eleitorais,

o

convescote

oligárquico

tradicional.360

O crescimento superior a cinqüenta por cento do eleitorado brasileiro, bem como
a transformação econômica do país361 produzia, segundo o autor, um processo de
constituição da democracia enquanto corpo social efetivo e, conseqüentemente, de
radical contestação da ordem oligárquica brasileira:
Em qualquer caso, a abertura política dos anos oitenta, associada à
extensa transformação socioeconômica que ocorreu entrementes,
explodiram com os limites da oligarquia e, pela 1a vez na história
republicana,

generalizaram

os

dois

processos

democráticos

fundamentais: o processo de competição partidária e a produção da
competição eleitoral.362
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Diante da discussão pública que se instalava naquele momento, em meados da
década de noventa, acerca de uma “agenda mínima” de reformas políticas para o país,
supostamente necessárias para solução de alguns problemas nacionais, Wanderley G.
dos Santos encara as propostas de reforma – adoção do sistema de representação
majoritário ou distrital, extinção do voto obrigatório, limitação no número de partidos e
a proibição de candidaturas avulsas363 – como mais uma reação das oligarquias
resistentes em democratizar o poder no país.
Tendo em vista que a história nacional consiste, para Santos, num embate entre
as oligarquias, desejosas de manter o status quo, e as forças políticas que demandam a
democratização nacional, o livro é uma resposta do autor ao que ele considera como
mais uma ofensiva oligárquica.
É importante destacar que trata-se de um confronto ideológico, semelhante
quanto à forma, ao texto de 1962, Quem dará o golpe no Brasil?. Em Regresso,
Wanderley Guilherme tenta opor as suas razões às razões, frágeis e débeis dos “neooligarcas”, “demiurgos”, “engenheiros da desordem”, “cirurgiões constitucionais”,
“fariseus”, entre outras denominações do autor a esse “grupo” político.
Em primeiro lugar, cabe um esclarecimento acerca do que o autor entende por
ordem oligárquica:
Um sistema político oligárquico, isto é, de baixa competitividade,
possui os mesmos atributos de uma economia oligopolizada: restringe
a liberdade de escolha do eleitor, pela redução na oferta de candidatos,
e aumenta o custo de seus serviços (a taxa de impunidade se eleva e os
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específicas).364

Se as oligarquias são regimes políticos com baixa competição política, as
reformas propostas por essa “agenda mínima” implicariam, destarte, para Santos, num
“regresso” na história política do país, na medida em que havendo menos competidores,
o cidadão teria menos “controle” sobre os candidatos.
Elevado número de candidatos reduz as probabilidades, a priori, da
eleição de cada um. Quanto maior o número de candidatos, maiores as
opções do eleitor, maior a competição entre eles e mais agudo o
requisito de competência em obter votos.365

De um modo geral, afirma o autor, as democracias estáveis do mundo foram
originalmente, em sua maioria, oligarquias “corruptas e viciadas”, substituídas pelas
primeiras por um processo que durou aproximadamente um século e meio e que se deu
através da ampliação da participação política. Importante discutir de modo breve essa
história das democracias contada por Santos, até mesmo porque, como se disse no início
desta seção, a democracia é a temática principal dessa fase do pensamento do autor.
Em poucas palavras, assumindo a experiência européia como modelo, pode-se
dizer, segundo Santos, que os regimes monárquicos absolutistas foram substituídos
gradualmente por regimes oligárquicos representativos que, por sua vez, deram lugar às
democracias representativas modernas. Estas constituíram a solução factível, dada a
impossibilidade da democracia participativa e a indesejabilidade do absolutismo.
Para Wanderley Guilherme, o parlamentarismo monárquico estável de países
como Noruega, Bélgica, Suécia, entre outros, foi o resultado de três cálculos de má-fé.
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Em um contexto de urbanização e industrialização crescentes e de demanda por
descentralização do poder, os reis preferiram ceder poder político a perder o status e a
riqueza.
O segundo desses cálculos de má-fé foi executado pela esquerda que, atenta à
expansão do eleitorado e à vigência do princípio majoritário (supondo que, por
representar os trabalhadores, constituiria maioria), procurou se organizar em partidos e
foi, em certa medida, seduzida pelo regime de competição política, abdicando do
programa radical de revolução do Estado – tornaram-se, então, social-democratas.
O terceiro e último cálculo de má-fé foi dado pela ala conservadora que, por sua
vez, suspeitando do sucesso eleitoral das esquerdas, introduziram a representação
proporcional a fim de garantir espaço às minorias.
Dois princípios fundamentais foram estabelecidos nessas democracias
representativas: um referente à necessidade da declaração de uma constituição (Estado
de direito) e o segundo referente à idéia de que os governantes seriam responsabilizados
pelos seus atos.
Para Santos, também pode-se verificar, na história das democracias
representativas, três conjuntos de problemas que se tornaram emblemáticos no processo
democratizante.
Em primeiro lugar, aqueles referentes à justiça alocativa na escolha dos
representantes, isto é, o problema da igualdade de oportunidades entre competidores,
(financiamento de campanha, acesso aos meios de comunicação, etc.), e entre eleitores
(barreiras à entrada no jogo político).

Em segundo lugar, os problemas que dizem respeito à justiça distributiva e que
“se concentra as fórmulas de tradução de votos em cadeiras, debate secular em torno de
diferentes sistemas eleitorais”366 (sistema majoritário, sistema proporcional, etc.).
Por fim, a terceira ordem de questões referentes à simetria representativa, ou
seja, qual a forma mais adequada para que o representado seja, de fato, representado
pelo representante (mandato imperativo ou vinculado e mandato livre ou virtual) e da
relação entre representante e o partido pelo qual este foi eleito (fidelidade partidária).
Com relação às três ordens de problemas, pode-se afirmar, de acordo com
Wanderley Guilherme, que, além de não se tratar de patologias específicas do mundo
em desenvolvimento, mas sim de dilemas oriundos em todas poliarquias bem sucedidas,
elas não serão resolvidas mediante a alteração na legislação eleitoral, ou pela adoção de
outros sistemas de competição e de representação política. São problemas que, no
limite, as poliarquias terão que aprender a conviver e a solucionar, bem como, muito
provavelmente, encontrar resolução no código de valores de cada sociedade, isto é, no
contrato social básico.
Embora esse tema seja retomado no próximo capítulo, é importante destacar,
desde já, que é possível, nesse aspecto, demarcar mais uma semelhança entre o
pensamento de Dahl e o pensamento de Wanderley Guilherme dos Santos.
Assim como o primeiro mostrava-se descrente quanto à idéia madisoniana de
impedir a tirania da maioria mediante freios constitucionais, Santos, em Regresso,
explicita seu ceticismo em relação à propagada idéia de que os problemas políticos
nacionais, como corrupção, caixa “dois” no financiamento de campanhas, assimetria
entre representantes e representados se resolva através de reformas na legislação, ou no
sistema político brasileiro.

366

Ibidem, p. 24.

Como se pode perceber, Santos tenta demonstrar que todo esse formato
assumido pelas democracias contemporâneas foi resultado de um processo de conflito
político com conseqüências não previstas pelos atores, um processo “segmentação e
enraizamento históricos, antes que de engenharia iluminista”.367
Como ele diz, embora não seja um advogado do “imobilismo” ou da
“mumificação institucional”,368 Wanderley Guilherme defende que não se sabe, de fato,
como esses mecanismos funcionam. Sendo a política o espaço da incerteza, raramente o
efeito produzido pelas instituições implantadas corresponde à intenção dos
reformadores, visto que tudo isso depende da interação entre os agentes, sempre
reflexiva e mediada pelas diferentes subjetividades.
A idéia central do autor é que a ordem social é imprevisível e, por conseguinte,
não é possível desenvolver um sistema fechado de explicações sobre ela. Para Santos,
justamente porque é imprevisível que, recorrentemente, volta-se a falar em reformas
institucionais, como que por meio dessas medidas pudessem impedir o inesperado:
O ímpeto para fabricar conceitualmente monumentais arquiteturas
sociais nasce desta angústia do inesperado e tenta, do âmago da mais
completa ignorância, prevê-lo e preveni-lo. Surgem então as
inovações sociais que, muitas vezes, ninguém sabe para que servem.369

O autor apresenta outras razões particulares para se opor à idéia da agenda
mínima de reformas políticas. O conjunto dessas razões aborda mais detalhadamente o
segundo tópico antes mencionado, a saber, a reoligarquização do país.
Sobre a proposta de limitação do número de entidades partidárias, Santos afirma
que além de arbitrária (o limite para o reconhecimento formal do partido poderia ser de
367
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1% dos votos em pelo menos dois terços dos estados, 3% ou 5% dos votos nacionais,
dependendo da proposta) a proposta é ilegítima, na medida em que o representante de
um pequeno partido é portador de igual legitimidade que outro representante de um
grande partido.
Sobre a proibição de candidaturas independentes, já adotada no país, Santos
avalia que a medida reforça a tendência própria às organizações contemporâneas de
oligarquização, discutida por Michels,370 visto que o indivíduo se vê obrigado a manterse submetido às lideranças partidárias, caso não queira perder o mandato.
Santos arrola mais um argumento a favor das candidaturas avulsas e da
existência dos pequenos partidos: além de não produzirem instabilidade alguma, dada a
sua insignificância, a inexistência desses meios estimularia o eleitor a se mobilizar por
meios não-institucionais para vocalizar suas demandas.
Com relação à adoção do voto distrital majoritário, proposta esta comentada
mais detalhadamente pelo autor do que as demais, o autor argumenta a favor do
princípio de representação proporcional, como fez, no século XIX, José de Alencar, e
procura demonstrar que a propaganda em prol do princípio majoritário repousa apenas
sobre falácias.
Em primeiro lugar, porque associa-se representação proporcional à fragmentação
política, e essa à ingovernabilidade.
Como já havia discutido em outra obra anterior a esta,371 além de um elevado
número não ser sinônimo de fragmentação partidária (esta depende da distribuição do
poder no Legislativo), Wanderley Guilherme diz que não existem dados que corroborem
a correlação entre fragmentação política e instabilidade. Há exemplos de países
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instáveis, como a Itália, e com índice de fragmentação bem inferior a países mais
estáveis, como Suíça, Finlândia, entre outros.
Estabilidade política é tema controverso e jamais foi demonstrado que
seja conseqüência de qualquer uma das instituições políticas: sistemas
ou formas de governo, regimes, códigos eleitorais ou partidários. Ao
que sugere a experiência mundial, estabilidade política não resulta da
presença, mas da ausência de certas condições. Em outras palavras,
não existem condições suficientes para a democracia, somente
condições necessárias. Assim, por exemplo, prometer estabilidade
política através de milagrosa modificação do sistema eleitoral só não é
ridículo porque configura apropriação indébita da fé pública.372

Das vinte democracias estáveis no mundo, oito adotam a representação distritalmajoritária, ao passo que quinze optam pela representação proporcional, não sendo
razoável supor que estabilidade só esteja associada à representação do tipo majoritária e
instabilidade à representação de tipo proporcional.
De qualquer modo, o autor nega que o elevado número de partidos seja um mal a
ser erradicado. Ao contrário, para ele, um elevado número de partidos, como ocorreu
nos anos noventa no Brasil, é fator de consolidação da democracia, na medida em que
espelha a diversidade do eleitorado.
Outros dois argumentos falsos, segundo Santos, são comumente utilizados para
justificar o princípio de representação distrital-majoritária.
O primeiro consiste em afirmar que há uma tendência mundial em substituir a
representação proporcional pelo princípio majoritário. Santos afirma o contrário, pois,
historicamente, teria sido a representação proporcional que substituiu a representação
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majoritária na maior parte das democracias atuais, sendo resultado das crescentes
participação e competição políticas, conforme se verifica pela experiência das
democracias européias discutidas acima.
Em segundo lugar, argumenta-se que o princípio majoritário garante maior
representatividade do que o proporcional. Santos afirma que essa proposição também é
falsa, visto que o que garante representatividade ao mandato é a qualidade do voto e não
o sistema eleitoral adotado.
Além disso, o autor assevera, novamente consoante com o pensamento de José
de Alencar, que o princípio de representação majoritária “faccionaliza e discrimina entre
os representados, deixando órfãs todas as minorias, independentemente do tamanho”.373
A idéia defendida por Santos é a de que esse sistema viola os princípios da justiça
alocativa e distributiva, fortalecendo as oligarquias e deixando as minorias submetidas
às primeiras.
Para além da controvérsia sobre a necessidade de um conjunto de reformas
políticas no país, a fim de, supostamente, democratizá-lo, Wanderley Guilherme
enuncia também, em Regresso, outros esclarecimentos sobre a ordem democrática em
geral e seus impasses contemporâneos. Mais uma vez, importa ressaltar a importância
dada pelo autor ao tema da democracia e aos problemas decorrentes de sua própria
dinâmica.
Em primeiro lugar, afirma Santos, é empiricamente verificável que o custo da
campanha da eleição de um candidato depende do nível de participação política. Assim,
a ampliação da participação, um dois eixos da democratização de um país, leva
conseqüentemente ao encarecimento das campanhas públicas.
Em regime oligárquico o mandato era barato em votos, mas o voto,
para ser comprado tornou-se cada vez mais caro em regime de
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participação ampliada, o custo direto do voto é zero – teórica e
praticamente não há compra direta de votos –, mas

o custo do

mandato em votos elevou-se consideravelmente (...) inflacionando o
investimento necessário para a obtenção desses votos. De onde se
segue que o preço indireto do voto, via custo de campanha, ou seja, o
custo da competição, varia em função do número de votos necessários
para assegurar um mandato.374

Esse aumento do custo da campanha eleitoral, verificado nos países
democráticos, engendrou, por sua vez, uma distorção da competição política, já que os
candidatos procuram recorrer a financiamentos espúrios para se sobressaírem, tornando
a competição desigual.
Novamente o autor polemiza com aqueles que defendem a necessidade de novas
leis eleitorais para coibir essas práticas. Segundo Wanderley Guilherme, não será a
criação de novas regras que irá reduzir as práticas que distorcem a competição
propriamente democrática. Para ele, o país já dispõe de um conjunto de leis – um
contrato constitucional – adequado para a vida democrática. Hobbesianamente, Santos
afirma que, na realidade, o Brasil é carente de um contrato social básico – um consenso
cívico – que pudesse dar solidez às leis criadas no país e impedisse a violência
institucional.
Ora, se não existe um contrato social originário, sufocando a tentação
de atentados institucionais, e se a ideologia institucional dominante
estimula a suposição e a esperança de que as políticas, enquanto leis,
ou as leis, enquanto políticas, são demiúrgicas, isto é, produzem com
efeito e exatamente aquilo que estão anunciando, então, se existe um
374
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fosso entre as políticas públicas e as condições materiais efetivas dos
grupos, torna-se bastante provável que floresça a crença de que a
solução dos problemas político-econômicos requer modificação na
estrutura institucional (...) Demiurgos neo-oligarcas são pregadores da
violência.375

Outro esclarecimento se refere à questão da representatividade dos mandatos.
Wanderley Guilherme afirma que à medida que as sociedades vão se tornando mais
complexas, por exemplo, através da crescente divisão social do trabalho, os candidatos
procurarão representar um número cada vez maior de eleitores. Entretanto, há nessa
dinâmica uma tensão inelutável, já que, se a sociedade torna-se mais diversa, os
interesses dos eleitores se singularizam e exigirão, portanto, uma representação também
singular. Tem-se, então, um candidato que anseia ampliar cada vez mais o número de
possíveis eleitores seus, e estes, por sua vez, aspiram a um representante cada vez mais
específico.
Por fim, a própria expansão estrondosa do eleitorado que, segundo Santos,
assustava as oligarquias nacionais no final do século XX. Já se falou anteriormente que
o autor discorda do remédio recomendado por alguns politicólogos, como Samuel
Huntington, e que consiste em restringir a participação política, entendendo esta como
um fator de instabilidade para as democracias contemporâneas.
Wanderley Guilherme, em Regresso, afirma que este fenômeno não só é
verificável em todos os países que se democratizaram, como também tem um limite. Em
outras palavras, ele afirma que a dinâmica de democratização gera, em um primeiro
momento, um aumento no número de eleitores na medida em que caem as barreiras à
participação e/ou nacionalizam-se os partidos e adota-se o voto obrigatório (como no
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Brasil), mas em um segundo momento, chega-se numa situação de estabilização do
eleitorado. Santos afiança que todo esse processo deve envolver a concomitante
consolidação das instituições democráticas (partidos e arenas de representação) e da
intensificação da competição política.
Essas são algumas dificuldades pelas quais passam as democracias mais estáveis
e também o Brasil. Santos acreditava, então, que é exatamente contra essas instituições
democráticas que se estabilizavam a partir de 1985 que as oligarquias nacionais se
voltavam.
Desta feita, os grupos que ameaçam a democracia brasileira, para o autor, não
são contestadores da ordem, mas sim beneficiários dela, isto é, grupos conservadores,
grupos, enfim, que desejam refrear o processo de democratização do país e manter os
benefícios adquiridos.
Wanderley Guilherme avalia que o crescimento da competição política e do
eleitorado brasileiro, aliado ao fato de que o Estado brasileiro, mediante a ordem
regulada, transformou o corpo político em “um conjunto de intermediários entre os
interesses privados e as decisões públicas”,376 acabou gerando um processo de inversão
da dinâmica política oligárquica. Se antes era necessário ser “rico” para se eleger, hoje
se busca a eleição para “ficar rico”; a carreira política transforma-se, desta feita, em um
meio de acumulação de riquezas.
Assim

como

os

grupos

econômicos

reivindicam

legislação

especializada que os favoreça e proteja, os grupos políticos estão
permanentemente alertas para reduzir a competição eleitoral e
partidária, o que, obviamente, aumenta a probabilidade de que venham
a ser eleitos e continuem a acumular riqueza via intermediação de
interesses. A razão da tendência estrutural da política democrática
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à reoligarquização – pressentida genialmente por Robert Michels
– encontra-se na conversão de política em canal concorrente para
acumular fortuna. Oligarcas contemporâneos são, antes de tudo,
candidatos à riqueza pelo gerenciamento privado de bens
públicos.377

Seriam exatamente essas riquezas, bem como o próprio poder, antes
concentrado nas mãos de poucos, que os neo-oligarcas não desejavam perder, propondo
reformas de reserva e oligopolização do mercado de votos.
Se esses atentados às instituições democráticas cometidos pelas oligarquias do
país teriam ou não, no futuro, algum sucesso é algo que dependeria do próprio conflito
político. Segundo a formulação dahlsiana, adotada por Santos dependeria de se
determinar “(...) se já alcançamos o ponto em que os custos da tolerância são inferiores
aos custos da coação”,378 ou não. Importante notar que Santos discute já nessa obra
certos pontos da teoria poliárquica.
Em primeiro lugar, o axioma acima mencionado, segundo o qual “quanto mais
os custos da supressão excederem os custos da tolerância, tanto maior a possibilidade de
um regime competitivo”.379
Em segundo lugar, a idéia central da poliarquia que consiste em assumir o
processo de democratização como composto de dois eixos: o alargamento da
participação política e o aumento da competição política entre aqueles que ambicionam
se eleger para algum cargo público.
Empiricamente falando, para Santos, a democratização pela qual passara o país
no período de 1985-1994 constatava-se, por um lado, pela expansão do eleitorado e, por
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outro, pelo aumento do número efetivo de partidos parlamentares e do número médio de
candidatos por vaga nos Parlamentos regionais. Em suma: democratização é aumento de
participação e liberalização, tal como na fórmula dahlsiana.
No entanto, deve-se reconhecer também que o diálogo com a teoria poliárquica é
em Regresso: máscaras institucionais do liberalismo oligárquico bastante pontual. Esse
diálogo torna-se mais explícito e mais crítico nos textos a serem analisados em seguida.
Para finalizar, procurar-se-á retomar em seguida os pontos principais discutidos
no presente capítulo.
Como se viu o pensamento político de Wanderley Guilherme dos Santos (19621994) foi dividido em três fases.
Em nenhuma dessas três fases pode-se constatar uma atitude de ambigüidade ou
de desprezo em relação à democracia. Muito pelo contrário: se é verdade que na
primeira fase (marcada pela vinculação teórica ao marxismo e pela crítica às ideologias
autoritária e nacional-desenvolvimentista) o tema quase nunca é abordado, e na segunda
fase apenas subsidiariamente, e através do problema da transição democrática
(momento de discussão do autoritarismo e das possíveis estratégias de democratização),
sendo sistematicamente discutido apenas na terceira fase, é possível, não obstante,
postular que Wanderley Guilherme dos Santos é um autor que defende a democracia,
como forma de organização da vida social, e as “virtudes” democráticas, como a
tolerância e a disposição para o dissenso.
Outro ponto importante a ser destacado é que, do mesmo modo que a obra de
Santos permite observar o próprio surgimento da temática democrática na
intelectualidade brasileira, ela possibilita também perceber o nascimento, intelectual e
acadêmico, da ciência política brasileira. Considera-se que essa ciência se distingue das
outras formas de tratar a política (como a abordagem jurídica e sociológica, mais

comuns até a década de setenta) na medida em que, em diálogo com as teorias do
passado sobre a política, procura-se, por outro lado, fundamentar empiricamente suas
asserções utilizando, para isso, de metodologias especializadas, no caso brasileiro,
incorporadas da ciência política norte-americana, e na medida em que assume as
variáveis políticas como variáveis explicativas para os fenômenos estudados. É
exatamente em relação a essa matriz científica que Santos, bem como os demais
cientistas políticos brasileiros a partir dos anos setenta, estabelece uma importante
interlocução.
Contrariamente às suposições de uma subserviência intelectual, o que esta
investigação defende é que essa interlocução é marcada pela criticidade. Reformulações,
revisões e acréscimos são propostas às várias teorias e metodologias incorporadas por
Santos. Embora já se tenha feito menção a esse aspecto, em relação à Sartori (e muitos
outros poderiam ser citados como expressão do mesmo padrão380) ele merece ainda ser
melhor comprovado, o que se fará somente no próximo capítulo com relação à teoria
poliarquia de Robert Dahl.
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Ver, por exemplo, as críticas de Wanderley G. dos Santos à teoria da justiça de John Rawls. Cf.
SANTOS: 1994a, capítulo III.

CAPÍTULO 4 – O DIÁLOGO COM A TEORIA POLIÁRQUICA

Como se viu pelo primeiro capítulo da presente dissertação, Dahl é tido como
um dos pais-fundadores da ciência política atual e um dos grandes pensadores da
democracia no século XX, na medida em que procurou conciliar os valores e conceitos
postulados pelos teóricos clássicos da democracia, como autonomia moral, liberdade
política, governo da maioria, etc., com o funcionamento das sociedades modernas,
através de uma teoria que alia rigor lógico-conceitual à fundamentação empírica.
Nos segundo e terceiro capítulos, avaliou-se a obra do cientista político
Wanderley Guilherme dos Santos. Constatou-se que a mesma pode ser compreendida
como expressão do surgimento da ciência política brasileira e do tema da democracia na
intelectualidade nacional.
Como já foi dito, esses dois aspectos do pensamento político de Santos,
privilegiados pela presente investigação (o da constituição epistemológica da ciência
política e o da formulação da democracia como temática política dominante no final do
século XX), têm uma vinculação direta com a teoria poliárquica discutida no primeiro
capítulo, na medida em que Wanderley G. dos Santos estabelece em sua obra, a partir da
terceira fase de seu pensamento (1990-1998), um diálogo substancial com a teoria
mencionada.
Resta, entretanto, avaliar como se dá esse “diálogo”, isto é, qual a sua
importância no pensamento político de Santos. Se ele é marcado pela criticidade,
conforme interpretação proposta pela presente investigação, qual a validade das críticas
de Santos a essa teoria? Em que consiste essa criticidade, quer dizer, trata-se de uma

revisão ou uma ruptura com o modelo dahlsiano? É exatamente desses aspectos que se
ocupará o presente capítulo. Antes, há que se fazer alguns esclarecimentos.
Ao se concentrar no diálogo entre Santos e Dahl, a presente pesquisa não está
pressupondo que a teoria poliárquica seja a única ou a principal referência da obra de
Wanderley Guilherme dos Santos. Outros teóricos são invocados pelo autor ao longo de
seus textos para se pensar a democracia e a política, muitos deles já mencionados no
presente trabalho, tais como Giovanni Sartori, John Rawls, Mancur Olson, Alessandro
Pizzorno, Robert Michels,381 Karl Polanyi, Anthony Downs, Gabriel Almond e Sidney
Verba, entre outros.
A premissa do presente trabalho é de que a teoria poliárquica, enquanto
formulação contemporânea da teoria democrática, é um dos recursos teóricos possíveis
para se pensar as democracias atuais, incluindo nesse rol, a experiência dramática da
democracia brasileira.
Todavia, ao se afirmar que a teoria poliárquica é “um dos recursos teóricos
possíveis”, pode parecer que é suposto que o diálogo de Wanderley Guilherme com a
teoria poliárquica é completamente arbitrário, fortuito, quando não o é.
Tal como se procurará demonstrar, esse diálogo não ocorre ao acaso (ainda que
outros diálogos com pensadores da teoria democrática fossem virtualmente possíveis),
mas antes porque as trajetórias intelectuais dos dois autores aqui estudados convergem
em vários pontos importantes. Nesse sentido, subentende-se que o diálogo com a
poliarquia é expressão também da existência de certas afinidades teóricas entre
Wanderley Guilherme dos Santos e Robert Dahl. Procurar-se-á, na conclusão do
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Esse autor, ao que parece, é particularmente fundamental na obra de Wanderley Guilherme dos Santos,
na medida que teorizou a tendência de oligarquização nas sociedades de massa, tendência esta, para
Santos, crucial no processo de democratização do Brasil. Todavia, a discussão desse outro “diálogo”
extrapolaria, é claro, o escopo da presente pesquisa.

presente trabalho, estabelecer paralelos, demarcar similitudes, bem como as diferenças
entre os dois autores.
Com a finalidade de organizar melhor os pensamentos aqui expostos, pode-se,
então, estabelecer três grandes temas a serem desenvolvidos no presente capítulo.
O primeiro diz respeito à própria vinculação de Santos com a teoria poliárquica.
Como já foi dito anteriormente, esse “diálogo” ocorre apenas na terceira fase do
pensamento do autor, sendo, na interpretação aqui proposta, entendido como expressão
do surgimento da ciência política e da reflexão sobre a democracia no país. Dahl,
enquanto expoente da tradição democrática contemporânea, formulou a teoria da
poliarquia e essa foi apropriada por Santos de modo sistemático, a fim de discutir o
tema por excelência dessa fase – a democracia.
O segundo tópico a ser explorado diz respeito à natureza desse diálogo. Como já
foi dito, ele é marcado pela criticidade, pela proposição de correções e acréscimos e
pelo apontamento de falhas e deficiências dessa teoria. Logo, não se trata de uma
influência passivamente sofrida por Santos, de uma mera replicação do modelo teórico
dahlsiano, mas antes de uma tentativa de adaptar e de sofisticar a teoria poliárquica para
proceder à análise das democracias atuais, em especial latino-americanas.
O terceiro e último assunto refere-se à avaliação das críticas e modificações
formuladas por Santos em relação à teoria poliárquica. Como se procurará demonstrar,
essas críticas não constituem uma ruptura com essa teoria e, em alguns casos, mas em
noutros não, significam um ganho analítico expressivo, chamando a atenção para
fenômenos relevantes da contemporaneidade, não destacados na teoria poliárquica,
como o problema do conflito entre capital e trabalho, das políticas sociais e das
oligarquias.

Se Santos se apropria da teoria poliárquica porque ela fornece uma importante
ferramenta analítica para se entender as democracias reais e o processo de
democratização, ele se afasta dessa teoria, criticando-a e propondo revisões e correções
à mesma, na medida em que a julga insuficiente para compreender os processos
políticos em geral, mas especialmente aqueles vividos, como se disse, pelos países da
América Latina.
Para discutir esses temas, o presente trabalho analisará dois textos de Wanderley
Guilherme dos Santos, sendo eles o livro Razões da desordem, publicado originalmente
em 1993382, e o artigo “Poliarquia em 3D”, de 1998. Cada um desses textos constitui
uma seção distinta no presente capítulo. Os artigos “Mitologias institucionais
brasileiras: do Leviatã paralítico ao estado de natureza”, de 1993, e “Da Poliarquia à
Oligarquia? Eleições e demanda por renovação parlamentar”, de 1997, foram também
utilizados, mas somente como referências auxiliares na elaboração do presente capítulo.

4.1 RAZÕES DA DESORDEM

O livro Razões da desordem constitui, cronologicamente, a primeira obra de
Wanderley Guilherme dos Santos em que o autor dialoga sistematicamente com a teoria
poliárquica, em especial no primeiro, no segundo (parcialmente) e no terceiro
capítulos.383 Em obras anteriores do autor, a referência a Dahl é assistemática e/ou não
se refere propriamente à teoria poliárquica, mas a outros aspectos da reflexão
dahlsiana.384
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Como convite à reflexão sobre o diálogo com a teoria poliárquica, Santos inicia
a referida obra com a seguinte observação epistemológica:
Uma boa teoria, se é uma teoria do desenvolvimento, por exemplo,
deve ser compreensiva o suficiente para esclarecer o desenvolvimento
tanto quanto o não-desenvolvimento. E isto pela mesma razão por que
não existe uma lei da gravidade para corpos redondos e outra para
corpos retangulares. Esta obviedade, entretanto, é ignorada pela teoria
etnocentricamente idiofrênicas.385

Percebe-se, então, que o autor acredita que a teoria poliárquica, como qualquer
teoria científica, pode ser muito bem aplicada a experiência política latino-americana, a
ser avaliada ao longo do livro, ainda que proponha modificações e objeções à
mencionada teoria:
Para efeito de ordenação do raciocínio, vou utilizar o modelo [de
ordem] sugerido por Robert Dahl (...), a ele incorporando ponderações
adicionais, que, a meu ver, esclarecem a natureza das diferenças entre
as formações históricas latino-americanas e européia e anglosaxônica.386

De fato, Dahl reserva muito pouco espaço em suas obras para análise da política
latino-americana, fazendo referências esparsas ao Chile, ao Uruguai, ao Paraguai, à
Venezuela, à Costa Rica e à Argentina.
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utiliza a história política desses países para subverter algumas proposições básicas do
modelo dahlsiano.
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De um modo geral, no primeiro capítulo do livro citado, Wanderley Guilherme
procura analisar, em comparação com a experiência inglesa, como se formou a ordem
brasileira, enfatizando duas questões comuns às sociedades modernas, a saber, o
“alargamento da participação e da institucionalização388 da competição política” e a
questão da “integração institucional”.389
Santos procura demonstrar, nesse capítulo, que a teoria dahlsiana fornece
importantes subsídios para se pensar o tema, mas, por outro lado, é insuficiente para
entender todas as dinâmicas envolvidas.390 Assumindo a experiência de democratização
inglesa como referência do problema da ordem, o autor tece breves considerações sobre
sua história para, depois, compará-la à história latino-americana.
Por volta de 1840, a Inglaterra teria terminado o seu primeiro surto de
industrialização e se preparava para adoção do livre comércio e do imperialismo, que
auxiliariam o país a passar de forma muito menos instável que seus vizinhos europeus
pelos séculos XIX e XX. Esse processo econômico foi fundamental, pois teria
permitido, de acordo com o autor, a integração nacional.
Além dos índices econômicos favoráveis à estabilidade inglesa, outro fator de
estabilização, segundo Wanderley Guilherme, consistiu no fato de que o país contou
com um sistema político aceito por boa parte das lideranças operárias. Mesmo que
restrito a poucos grupos – as oligarquias – o sistema de competição política pôde, assim,
se institucionalizar, constituindo o que Dahl chama de sistema de segurança mútua.
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teoria poliárquica, diferentemente da opção adotada por alguns que traduzem o termo “public
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Uma vez consolidado (eixo da liberalização) esse sistema foi se ampliando
mediante a extinção de barreiras ao jogo político (renda e sexo). Essa etapa
corresponderia, como se sabe, à ampliação da participação política, o segundo eixo das
poliarquias, de acordo com a teoria de Dahl.
Até aqui, nada de novo: Santos repete a descrição de Dahl da seqüência histórica
na qual a liberalização precede à ampliação da participação. Como foi discutido no
primeiro capítulo, Dahl acreditava que essa seqüência histórica seria uma das razões da
estabilidade política inglesa, bem como de outros países que trilharam o mesmo
caminho, ao passo que aqueles que ampliaram a participação antes da liberalização, isto
é, antes da consolidação do sistema de segurança mútua, essencial para a competição
política, teriam adotado um percurso histórico que geraria mais instabilidade do que o
primeiro.
Entretanto, Santos afirma que houve um terceiro momento desse processo de
constituição da ordem, igualmente importante, e não avaliado por Dahl.
Somente depois de liberalizado e com alta participação política, quer dizer, com
as identidades políticas dos atores já consolidadas por meio dos partidos, é que o
sistema político inglês começa a solucionar a questão social, o processo de construção
do Estado de bem-estar moderno, através de uma legislação provendo auxílio aos
pobres, seguro-desemprego, seguro-saúde, etc.
A ideologia do welfare state estava vitoriosa e seu arcabouço
institucional implantado, em momento posterior entretanto à
incorporação política de praticamente toda a população adulta inglesa
à exceção das mulheres.391
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Destarte, comparado à experiência paradigmática da Inglaterra, pode-se ter
noção que caminho adotou os países latino-americanos. A experiência da formação da
ordem brasileira, por exemplo, revela-se bem diversa, além da mencionada inversão
entre os dois eixos, isto é, a ampliação da participação antecedendo a liberalização.
Sendo uma colônia, e não uma metrópole, o mesmo processo de acumulação de
riquezas via expansão mundial do comércio, que favorecera a integração nacional
inglesa, gerou, no Brasil, segmentação e desigualdade:
A especialização que afagava o café do Sudeste era a mesma que
apedrejava o algodão e o açúcar do Nordeste (...).
Além

dos

termos

de

troca,

que

favoreceram

o

Sudeste,

comparativamente ao Nordeste (...), também os processos de
urbanização e crescimento populacional se acentuaram mais no
Sudeste, paralelamente ao deslocamento para esta região do que havia
de incipiente produção industrial.
A segmentação da economia e da sociedade repunha o problema da
integração. Ao contrário de colaborar para sua solução (...), a
expansão econômica tornava-se a principal fonte geradora de
problemas.392

Além disso, sem uma ideologia de mercado capaz de gerar, independentemente
da ação estatal, solidariedade social entre os brasileiros, a reação contra essa
desintegração da nação foi dada, segundo Santos, pelas esferas administrativa e militar.
O elevado gasto público com esses setores indica como as elites dirigentes esperavam
solucionar o problema.
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Outra estratégia também adotada no país para solucionar o problema da nãointegração nacional foi a limitação da participação política. Santos comenta que mesmo
o problema da escravidão foi resolvido muito mais eficazmente que o problema da
participação política, só resolvido no século XX. A participação nas eleições limitada a
aproximadamente 2% da população brasileira sugeria o elevado grau de repressão
vigente. O pacto oligárquico, ainda que instável, mantinha sob seu comando o Estado
Brasileiro que tampouco podia contra os poderes regionais, os “leviatãs estaduais”.393
A desintegração do mercado teria também tornado difícil a consolidação dos
partidos nacionais, como ocorrera na Inglaterra; aqui, estes não passavam de ficção
jurídica.
Para Wanderley Guilherme dos Santos, a Proclamação da República em 1889
não alterou significativamente a ordem brasileira: as eleições não representavam
reorientação nas políticas implementadas, haja vista que a mudança intra-elites
significava tão-somente que a elite eleita poderia pôr em execução o seu projeto
individual.
A alta intervenção estatal contrariava também qualquer ideologia laissezfairiana, não apenas por existir tal intervenção, mas principalmente por ocorrer
seletivamente, favorecendo aqueles que estavam, naquele momento, no poder.
Este cenário se mantém, para Santos, até a Revolução de 30.394 Bem antes desta,
que irá consolidar a intervenção estatal na regulação dos conflitos sociais, cria-se uma
sociedade urbana, na qual trabalhadores e empresários começam a se organizar
espontaneamente, instaurando no país a luta entre capital e trabalho; há, portanto, uma
clara reorganização da sociedade brasileira, ainda que a despeito da ação estatal.
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Ibidem, p. 20.
Tal como o golpe de 1964, a Revolução de 1930 é, curiosamente, um tema recorrente na obra de
Santos, até mesmo porque significa o início da ordem regulada. Cf. SANTOS: 1979; 1986b.
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De qualquer modo, é a partir da década de 30 que o Estado brasileiro começa a
interferir no conflito distributivo, regulando-o, e procurando dar uma solução também
para o problema da participação e da institucionalização política.395
Num contexto de fraca institucionalização, o Estado brasileiro utiliza
estrategicamente a política social como meio para conter as demandas por maior
competição e participação políticas, associando a cidadania à ocupação no processo
produtivo. A já discutida cidadania regulada, por sua vez, gera uma domesticação dos
atores envolvidos no conflito produtivo, operários e empresários, numa situação em que
estes se organizavam, até então, por conta própria, independentemente do Estado.
Em busca do arrefecimento do ímpeto participativo das camadas
trabalhadoras urbanas, o governo revolucionário pós-1930 ofereceulhes o início de uma política social, prefiguradora de um Estado de
bem-estar, em troca da aquiescência diante da burocracia oficialista do
Ministério do Trabalho então criado. (...)
O recurso à política social para resolver a crise de participação
em contexto de escassa institucionalização política deixou como
saldo duradouro somente um estilo de produzir política, o modelo
burocrático, subtraído à agenda visível de competição legítima.396

A partir da contraposição da história política inglesa com a história brasileira,
percebe-se que Wanderley Guilherme quer ressaltar um aspecto omitido pela teoria
poliárquica e, para o autor, de extrema relevância. Em outras palavras: com relação à
variável “seqüência histórica”, seria possível pensar em outras possibilidades do
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processo de democratização, não antevistas por Dahl, se o problema distributivo fosse
levado em consideração, como mostra Santos.
O caso brasileiro seria exemplar nesse sentido, mas não o único, por revelar um
novo padrão de instauração da ordem político-social, no qual a legislação social foi
utilizada em momentos de crise e de baixas liberalização e participação política.397
Em princípio, nada permitiria antecipar que tal seqüência não pudesse
ser bem sucedida. Em outras palavras, não existe no modelo
dahlsiano nenhuma razão analítica que justifique a inferência de
que esta seqüência não pudesse produzir, no médio e no longo
prazos, sistemas tão estáveis quanto os europeus. Que a evolução
política social latino-americana tenha servido de obstáculo
histórico antes que de auxílio à institucionalização democrática é
algo cuja explicação deve ser buscada para além do modelo Dahl.
Nesse ponto é que se faz necessário tornar mais complexo o
modelo para dar conta não apenas dos percursos latinoamericanos, mas igualmente das diferenças nacionais européias.398

Como se verá adiante, Santos propõe no artigo “Poliarquia em 3D” a adição de
um terceiro eixo aos outros dois da teoria poliárquica, radicalizando sua crítica a essa
teoria. Em Razões da desordem, entretanto, o autor está chamando a atenção para outra
deficiência da teoria poliárquica, a saber, a não consideração desse tipo de engenharia
institucional que gerou na América Latina os fenômenos do corporativismo
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subdesenvolvido e do populismo.399 Antes de passar à crítica radical do artigo citado,
cumpre explorar melhor as reflexões de Santos nesse livro.
Como ele diz, o modelo poliárquico não leva em conta como se deu a
incorporação dos diversos segmentos sociais – em especial, os trabalhadores e os
empresários – na ordem política, mas apenas a posição temporal dos dois eixos,
liberalização e participação. Para Santos, essa variável, além da seqüência histórica
analisada por Dahl, é decisiva para a compreensão de porque, mesmo cumprindo todos
os requisitos de uma poliarquia estável, alguns países não lograram atingi-la.
Identificar-se-ia, portanto, segundo Santos, o fator de “instabilidade endêmica”400 do
continente latino-americano, algo que a teoria poliárquica de Dahl, tal como
originalmente formulada, não permitiria fazer.
Em um contexto no qual as identidades políticas foram formadas sem a
mediação dos partidos e antes da constituição da ordem política e da ideologia liberal,
os atores envolvidos no conflito entre capital e trabalho procuraram vocalizar suas
demandas não por meio da participação ou da competição partidária, mas sim através da
influência direta e privilegiada com parte da burocracia estatal que, numa situação
favorável, funcionava como árbitro dessa disputa social. O autor relaciona, então, três
conseqüências perversas dessa seqüência histórica e desse formato institucional
produzido no Brasil.
Em primeiro lugar, a já mencionada, submissão do operariado em relação à
burocracia estatal. Santos afirma que o próprio quadro de funcionários dos órgãos
399
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estatais era ocupado por lideranças desse grupo, como mais um mecanismo da estratégia
estatal de cooptação e domesticação dos trabalhadores.
Em segundo lugar, a irrelevância dos partidos nacionais. Esse formato
institucional, chamado por Santos de corporativismo subdesenvolvido – no qual o
conflito social está dissociado do processo político partidário, sendo resolvido pela
própria burocracia estatal – não produziu o sistema de segurança mútua e a
consolidação das instituições poliárquicas, uma vez que às demandas da população foi
dada outra solução.
Em terceiro lugar, a utilização das políticas sociais a fim de compensar a
participação limitada e a pouca competitividade política gerou o que Wanderley
Guilherme chama de “populismo irresponsável”. Como o processo político não
administrava os custos das políticas aprovadas, e sim a burocracia, os políticos
inflacionavam o mercado político por meio de propostas e compromissos irrealistas,
sem garantia nenhuma de custeio para as mesmas.
É este comportamento político que proporciona seguros dividendos
eleitorais, deixando à disputa burocraticamente arbitrada pelo Estado a
repartição real dos custos sociais, econômicos e políticos dessas
medidas. Com isso exarceba-se a instabilidade do processo político
pelo que se poderia denominar de efeito “bumerangue”. Na
competição pelos votos produz-se uma escalada populista pela
apresentação de propostas inteiramente irresponsáveis que, em
primeiro lugar, acirram a disputa entre os segmentos do empresariado
e das classes trabalhadoras nas arenas burocráticas do Estado. Em
segundo lugar, essa competição real das organizações patronais e
trabalhadoras reverbera sobre o processo político formal estimulando
a escalada dos populistas, por um lado, e dos que lhes são contra, por

outro. A política social deixa então de servir como instrumento de
integração política – solucionando assim o problema da participação –
e passa a funcionar como obstáculo à institucionalização (primeiro
eixo do modelo de Dahl).401

Assim, é possível dizer que, ao mesmo tempo em que assume o modelo
dahlsiano como ponto de partida para a sua reflexão sobre as “razões da desordem”
brasileira, bem como dos países latino-americanos, Wanderley Guilherme dos Santos
demonstra que esse modelo não permite entender outras seqüências possíveis na
democratização e que podem ser cruciais para o insucesso desse processo, como
comprova o caso brasileiro.
No segundo capítulo de Razões da desordem, Santos abandona a discussão
empreendida no primeiro capítulo, de caráter mais histórico e tendo como referencial
teórico, quase que unicamente, Robert Dahl, substituindo-a por uma discussão da teoria
da ação coletiva e da teoria dos jogos, a fim de entender como esta havia se dado no
Brasil até a contemporaneidade, no que se refere à disputa entre trabalhadores e
empresários.
Entretanto, longe de abandonar a reflexão sobre a poliarquia, o autor a realiza
num diálogo com as discussões sobre a ação coletiva.
Como se viu, pela discussão acerca do primeiro capítulo de Razões da desordem,
exatamente essa disputa, ou antes, a sua absorção pelo sistema político, foi um fator de
instabilidade política no continente latino-americano.
Embora não seja objetivo do presente estudo discutir essas teorias, estando o
escopo limitado à teoria da poliarquia, é interessante notar como Wanderley Guilherme
mobiliza a noção de poliarquia para entender o problema da ação coletiva.
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Aplicando à questão da disputa entre trabalhadores e capitalistas uma lógica de
tipo dual dos bens e males coletivos, Wanderley Guilherme dos Santos diferencia três
tipos de interações entre esses dois grupos e o Estado. O autor adverte que os três tipos
de interação podem coexistir nas sociedades contemporâneas, dependendo do grau de
institucionalização ou liberalização política (o primeiro eixo dahlsiano) e cada um deles
tem conseqüências diversas.
O poder diferencial dos grupos de interesse (...) produz, quando em
conflito

distributivo

assentado

em

participação

ampliada,

conseqüências distintas, em função do grau de institucionalização da
sociedade política: em sociedades baixamente institucionalizadas, o
conflito distributivo provoca instabilidade política em primeiro lugar;
contrariamente, em sociedades altamente institucionalizadas o conflito
distributivo é potencialmente disruptivo da normalidade do processo
produtivo.402

A primeira interação entre esses três atores – capitalistas, trabalhadores e Estado
- é a corporativa.
A representação dos interesses, nesse primeiro caso, se dá pelo monopólio das
organizações, na medida em que não é possível ter seus interesses representado senão
por meio da organização “depositária de delegação estatal”.403 Nesse caso, o Estado
concede, como moeda de troca, esse monopólio da representação de interesses
específico a apenas um grupo.
Assim se deu no Brasil a partir de 1934, quando, segundo a nova legislação
sindical, os sindicatos eram “instituições de direito público inseridas no aparelho do
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Estado”,

404

embora tenham abdicado da autonomia sindical. A partir do golpe de 37,

consolida-se ainda mais esse monopólio, uma vez que cada categoria profissional
regulamentada pelo Estado só poderia ser representada por um único sindicato (trata-se
da era do sindicato único). A conseqüência imediata dessa exclusividade da
representação foi, segundo Santos, o declínio do sindicalismo no Brasil na década de
30, a despeito do aumento de greves.
A interação corporativa caracteriza-se também, além do subdesenvolvimento
organizacional explicado no parágrafo anterior, pelo baixo nível de institucionalização
competitiva e pela participação política ampliada. O Estado, então, intervém para
minimizar o conflito entre as duas classes, capitalistas e operariado, como se disse,
através da concessão do monopólio da representação.
A segunda interação identificada por Wanderley Guilherme é a neocorporativa.
Nesse caso, a representação de interesses não se dá pelo monopólio da representação,
como no corporativismo, mas sim pelo oligopólio de organizações que dificultam, mas
não impossibilitam, a entrada de novas instituições representativas.
Como no primeiro tipo de interação, verifica-se alta intervenção regulatória do
Estado, mas, diferentemente do primeiro tipo, as organizações são altamente
desenvolvidas. A intervenção, nesse caso, não serve para ordenar a dinâmica dual
trabalhadores-empresários, mas antes para impedir que os impactos do conflito
distributivo afetem segmentos da sociedade alheios à disputa.
O terceiro caso de interação em conflitos distributivos é denominado por Santos
de poliárquico.
Antes de passar à explicação desse tipo de interação, é importante destacar que,
pelo que se pôde pesquisar, Dahl não utiliza a noção de poliarquia para compreender a

404

Ibidem, p. 64.

dinâmica da ação coletiva entre trabalhadores e capitalistas na produção de bens e males
coletivos. Isso significa que o diálogo de Santos com a teoria poliárquica é não apenas
crítico, já que sugere modificações à teoria (como se demonstrou pela análise do
primeiro capítulo de Razões da desordem), como também criativo, na medida em que o
autor aplica o conceito de poliarquia em contextos não experimentados por Dahl.
As interações poliárquicas, portanto, são, segundo Santos, marcadas por
reduzida intervenção estatal, alto nível organizacional (como no neocorporativismo) e
de baixo poder disruptivo (grupos não-agressivos e não competitivos). Ao contrário do
corporativismo e do neocorporativismo, o pluralismo de organizações não é entendido
como um obstáculo à ação coletiva, mas sim como um fator que aumenta a capacidade
de interesses de todos. Santos afirma que interações entre grupos ecológicos,
associações de direito do consumidor, entre outras, são exemplarmente poliárquicas.
Noutro texto de sua autoria, Santos observa que, em contraste com a pluralidade
do Parlamento brasileiro, as câmaras envolvidas no processo produtivo são fortemente
corporativas. Em relação a esses dois corpos representativos, ele observa:
Distingue-os o fato de que as câmaras políticas reconhecem o
pluralismo na representação de interesses similares, privados e
governamentais, a nenhum sendo delegado o monopólio da
representação. Justo o contrário do que ocorre nos conciliábulos
tripartites corporativos [Estado, empregadores e empregados], nos
quais se uniformiza e concentra, por decreto, o que é de si heterogêneo
e disperso. Por isso é que as câmaras de estilo escandinavo são
interministeriais e multi-representacionais e nas câmaras de modelo
corporativo subdesenvolvido, entulho remanescente da ditadura
varguista, reina o monopólio da representação, o que é péssimo.405
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Todos os três tipos admitem tanto jogos de soma zero, quanto jogos de soma
variável. Quando há redistribuição absoluta de riqueza, dir-se-á que se trata de uma
interação de conflito distributivo de soma zero. Quando as posições relativas dos atores
são mais ou menos alteradas, trata-se de um jogo de soma variável. Nos termos da teoria
dos jogos, interações do tipo poliárquico são raramente de soma zero, ao contrário dos
outros dois tipos.
Santos afirma existir um quarto tipo de interação, comum nas sociedades de
hoje, e que não se refere ao processo produtivo. É o padrão interativo “rent-seeking”, ou
“predatório”. Nesse caso, são interações de lobbing, corrupção, que, quando bem
sucedidas, constituem jogos de soma zero (há transferência de renda, e um grupo ganha
o que o outro perde), mas, quando fracassam, constituem jogos de soma negativa:
dissipam os recursos investidos na obtenção de leis que poderiam permitir a
transferência de renda. Os atores, no caso, são grupos privilegiados que pouco investem
em comparação ao custo do bem esperado.
Para Santos, no país vigoravam, como já se disse, as interações de tipo
corporativa, ou, com a ascensão dos movimentos sindicais e patronais posterior ao
golpe de 1937, neocorporativa. De qualquer modo, tratar-se-ia de interações marcadas
por alto nível de intervenção estatal, intervenção esta condenada pelo autor.
No terceiro capítulo da obra estudada – tendo em vista as respectivas conclusões
do primeiro e do segundo capítulos, de que a história brasileira subverteu o quadro
analítico dahlsiano baseado na seqüência temporal entre liberalização e participação, e
de que o conflito distributivo brasileiro consistiu em uma interação de tipo corporativa
(dada a alta intervenção regulatória) – Santos procurar avaliar “como funciona o que

existe de poliarquia no Brasil contemporâneo”.406 Dizendo de outro modo: tendo em
vista a herança corporativa e a perversa seqüência de democratização nacional, pode-se
tomar o Brasil como uma poliarquia?
Avaliando cada um dos requisitos de uma poliarquia, Santos procura demonstrar
que, segundo a teoria dahlsiana, o Brasil já é, na década de noventa, uma poliarquia.
Como se verá pela discussão a seguir, Santos irá problematizar essa idéia.
Mais uma vez, o autor assume a teoria poliárquica como modelo para se pensar a
democracia brasileira. Vale apenas transcrever toda a passagem:
Define-se

poliarquia,

sucintamente,

por

elevado

grau

de

institucionalização da competição pelo poder (existência de regras
claras, públicas) associado a extensa participação política, só limitada
por razoável requisito de idade. A coexistência de ambas dimensões
supõe, minimamente, a garantia dos direitos clássicos de associação,
liberdade de expressão, formação de partidos, igualdade perante à lei,
e afinal, controle da agenda pública. Historicamente, estas foram as
condições necessárias para a emergência de solidas poliarquias:
continuado processo de acumulação material, induzindo ou associado
a elevado grau de urbanização, sobre os quais se ergue uma sociedade
complexa, interdependente, segregando grupos de interesse que, por si
mesmos e através de sistemas partidários efetivos, limitam-se
mutuamente, controlam o governo e fabricam políticas públicas.407

O primeiro requisito de uma poliarquia é, portanto, de acordo com Santos, a
acumulação material. O país não apenas cumpriu no intervalo entre 1965 e 1980 o
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requisito da acumulação, com uma média de crescimento do PIB de 8,8%,408 como a
estrutura econômica da nação tornou-se acentuadamente diversificada.
Esse processo foi acompanhado por intensa urbanização e veloz complexificação
social, com um número crescente de associações civis, quebrando o monopólio
organizacional, discutido anteriormente a partir do corporativismo.409 Pode-se, então,
dizer que a sociedade brasileira no final do século XX é uma sociedade, ainda que não
igualitária, plural.
O segundo requisito é a expansão do eleitorado. Wanderley Guilherme
apresenta dados que comprovam que o eleitorado brasileiro teve uma média de
crescimento de 31,2% entre 1945 e 1986, excluindo-se 1958. Verifica-se também a
partir da análise dos dados que a expansão do eleitorado ocorreu concomitantemente ao
aumento da competitividade do sistema político brasileiro: “De 1950-1966 e, depois, a
partir de 1974, o sistema partidário brasileiro foi, e é, competitivo”.410
O último requisito poliárquico, o fato de que nas associações extrapartidárias,
verifica-se a correlação entre participação, por um lado, e renda e educação, por outro
lado, isto é, quanto maior o nível educacional e quanto maior a renda, maior a
participação política, aplica-se também à sociedade brasileira, sendo, portanto, atendido
como os demais.
Ao que parece, e por todas as evidências, os requisitos de um sistema
poliárquico foram atendidos apropriadamente pela sociedade brasileira
(...). [Tudo isso] devia manifestar adequada capacidade de
aprendizado diante de crises, reduzida taxa de desperdício e maior
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velocidade de recuperação após períodos de dificuldade. Por que tal
não acontece com a poliarquia brasileira?411

Antes de passar à exposição da resposta de Santos a esta pergunta e aos
comentários sobre a mesma, importa dizer que o autor, pelo menos nesse texto,
parece privilegiar algumas variáveis, e dar pouca atenção a outras variáveis
igualmente relevantes para o sucesso da ordem poliárquica.
Como já foi discutido, Dahl considera na obra Poliarquia: participação e
oposição ao menos sete variáveis que influenciam a consolidação da poliarquia.
São elas: 1) a seqüência histórica em que ocorreram a liberalização e a
ampliação da participação; 2) a ordem socioeconômica (concentração e
dispersão de recursos); 3) a ordem socioeconômica (nível de desenvolvimento);
4) a existência de igualdades e desigualdades; 5) o pluralismo subcultural; 6) as
crenças dos ativistas políticos; 7) o controle estrangeiro.
Como se pode perceber, no primeiro capítulo de Razões da desordem, Santos
avalia a primeira variável. No terceiro capítulo, avalia a segunda e a terceira
variável. No entanto, ainda que discuta sistematicamente, no livro mencionado,
a teoria poliárquica, não avalia, ou o faz apenas indiretamente, em relação à
quarta, quinta, e sétima variáveis.412
Isso não quer dizer que a ênfase em algumas variáveis e não em outras deva ser
entendida como uma deficiência teórica. Julga-se, ao contrário, que esse fato
seja explicável pela própria natureza do diálogo que o autor estabelece com a
teoria poliárquica. Não se tratando de uma mera replicação de modelo teórico
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de Dahl, nem de uma discussão escolástica de teorias, na qual o que importa é a
fidedignidade ao texto “original”, a apropriação de Santos da mencionada
teoria é não somente crítica e criativa, como já foi anteriormente assinalado,
mas também seletiva, isto é, o autor tende a privilegiar na teoria os aspectos que
deseja

explorar,

deixando

outros

de

lado,

ou

explorados

apenas

subsidiariamente.
Importante destacar que a ausência de uma discussão mais sistemática sobre a
sétima variável, o controle estrangeiro, indica, como se pode comprovar pela
leitura das obras de Wanderley Guilherme dos Santos, a ausência também de
uma reflexão da política brasileira a partir do tema da nação, ou melhor, a
partir da idéia de uma nação periférica no sistema capitalista mundial.
Como se tratou no segundo capítulo do presente trabalho, o tema da construção
da nação brasileira é o tema por excelência dos intelectuais brasileiros do início
do século (1920-40) e embora este período não seja desconhecido por Santos,
como evidenciam seus textos sobre pensamento político-social brasileiro, a
temática nacional, comparada à temática democrática, não parece ser
formadora de seu campo de análise.
A resposta de Wanderley Guilherme à pergunta de porque o país ainda não
constituíra integralmente uma poliarquia extrapola ainda mais o quadro
analítico proposto por Dahl.
Escrito como resposta aos diagnósticos que anunciavam uma crise de
governabilidade no início dos anos noventa (supostamente evidenciada pelas medidas
econômicas drásticas adotadas desde 1985 e pelo impeachment do presidente Fernando
Collor de Mello), diagnóstico este que apontava como causa da suposta crise o suposto
excesso de demandas sociais, o terceiro capítulo do livro Razões da desordem constitui

um texto no qual Wanderley Guilherme dos Santos contraria a leitura de uma atual crise
de governabilidade, apresentando outra explicação para a dificuldade governativa
brasileira.
Utilizando mais uma vez a noção de poliarquia, Santos defende que o dilema da
ordem brasileira consiste no híbrido institucional aqui instaurado: por um lado, “uma
morfologia poliárquica, excessivamente legisladora e regulatória” e, por outro lado, um
“hobbesianismo social pré-participatório e estatofóbico”.413
Este formalismo poliárquico, todavia, assenta-se sobre uma sociedade
que, plural embora quanto à multiplicidade dos grupos de interesse, é
essencialmente

hobbesiana,

por

isto

que

suas

características

poliárquicas correspondem a pouco mais do que minúscula mancha na
turbulenta superfície do país.414

Assim, a dificuldade governativa brasileira não resulta, na opinião de Santos, de
uma assimetria entre elevada demanda social e ineficiência estatal, mas sim de uma
assimetria entre a esfera institucional, de natureza poliárquica, e a esfera social, de
natureza hobbesiana.415
Todavia, a esfera institucional brasileira é marcada – ao contrário do que se
verifica nas poliarquias – por um excesso de regulamentação estatal. Essa intervenção
demasiada causa, por sua vez, três efeitos: 1) os setores privados procuram capturar as
burocracias para satisfazer seus interesses e dela ficam dependentes; 2) a burocracia
busca manter essa dinâmica corporativa, uma vez que é por ela favorecida; 3) os
políticos se sentem estimulados a buscar a acumulação de riquezas sem limite. Isso
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porque, para o autor, a função privada da política é uma função crescente da intervenção
estatal:
Em conseqüência, quanto maior a dependência da sociedade em
relação à política, maior a probabilidade de que os políticos se
comportem em função tanto do enriquecimento ilícito mediante todo
tipo de pagamento (corrupção) quanto de tentativas de ampliação das
chances de “comprar” mandatos cada vez mais caros, via manipulação
das políticas públicas das quais dependem alguns segmentos
específicos (clientelismo), e da contribuição de clientes a que servem
(financiamento de campanhas).416

Quanto à esfera social, o estado de natureza hobbesiano se verifica mediante a
observação de alguns comportamentos.
Em primeiro lugar, o comportamento refratário do cidadão brasileiro em
participar da política formal, entendendo por esta os partidos, os sindicatos e as
eleições. Segundo Santos, percebe-se que, apesar do país ter vivido quatro décadas de
prosperidade econômica, as instituições típicas de uma poliarquia não obtiveram
credibilidade automática.
Contra uma vulgata do desenvolvimentismo, que, grosso modo, afirmava que
uma democracia estável era uma conseqüência natural do desenvolvimento
socioeconômico, Santos argumenta, mais uma vez, que a política é determinada por
uma “lógica” própria, em certa medida, independente da estrutura econômica.
De qualquer modo, Wanderley Guilherme avalia que o descrédito com a eficácia
governamental (expresso desde pelo indivíduo que, violentado, não procura o auxílio da
polícia, até por aquele que dispensa o recurso do voto como mecanismo de participação)
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é decisivo no fracasso de algumas políticas públicas, na medida em que estas dependem
do comportamento das pessoas, da cultura cívica (como uma campanha de vacinação,
por exemplo).
Existe no Brasil um estado de natureza em sentido hobbesiano, ou
seja, aquele no qual o conflito é generalizado e a regra constitucional
vigente é cada qual administrar seus próprios problemas, sem apelo a
instâncias superiores, aceitas pelas partes beligerantes.417

Ao lado da recusa dos cidadãos em recorrer às instituições do Estado para a
solução de seus problemas, acrescenta-se a tese corrente, supostamente explicativa do
primeiro fenômeno, de que haveria um cerco fisiológico brasileiro, quer dizer, um
conjunto de relações privadas entre as pessoas comuns e a classe política que
preencheria esse vazio deixado pelo Estado. Em outras palavras, as pessoas não
apelariam às instituições públicas porque, hipoteticamente, conseguem resolver os seus
conflitos, por meio de contatos clientelísticos com os políticos.
Santos investe contra essa “mitologia institucional”, afirmando, que ela é
destituída de comprovação empírica. Com base em pesquisas de opinião, o autor
assevera que ínfima parcela (6,6%) das pessoas envolvidas em conflitos estabelece
algum contato com políticos a fim de solucionar o problema.
O que Wanderley Guilherme quer ressaltar é que a estatofobia brasileira não é
um reflexo de uma suposta estratégia dos brasileiros em estabelecer relações
clientelísticas com os políticos, mas sim de uma situação em que a poliarquia não
logrou levar aos brasileiros os bens públicos básicos que a caracterizam, como a
segurança, por exemplo.
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Se a expectativa do cidadão médio brasileiro em relação às instituições políticas
e aos órgãos do Estado é negativa, e a isso soma-se elevada taxa de incerteza do mundo
social,418 produz-se, ao fim, uma crescente deterioração das normas sociais.
Como em um estado de natureza hobbesiano, a fragilidade das normas de
convivência, aliada à ignorância do comportamento dos outros atores, produz uma
desconfiança generalizada, prevalece-se, então, os códigos privados de comportamento.
Trata-se, segundo Hobbes, da “guerra de todos contra todos”, condição natural do ser
humano, destituído de Estado:
(...) durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum
capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, eles se encontram
naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos
os homens contra todos os homens.419

De acordo com o autor, nessas circunstâncias de total negatividade do espaço
público, o poder público pode intervir tanto para se restabelecer a solidariedade social,
quanto para fomentar o abuso privado. Dois comportamentos contribuiriam para o
agravamento da situação. Em primeiro lugar, quando a punição aos transgressores da
norma social se dá de modo aleatório e independentemente das instituições apropriadas.
Em segundo lugar, quando se consolida um sistema oligopólico de venda de proteção
(ao modo da máfia). Para o autor, a sociedade brasileira é uma versão descentralizada
desse sistema oligopólico, sendo assim ainda pior do que esse, na medida em que não se
tem a garantia da proteção, nem se sabe o custo da adesão a tal sistema.
Cruamente falando, o que se descobriu foi a existência de um Estado
altamente regulatório, criador de grupos de interesses rentistas, que
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não consegue fazer-se chegar, enquanto Estado mínimo, à vasta
maioria da população. Esta, por seu turno, recusa as instituições
centrais das poliarquias – partidos, sindicatos, associações – e até
mesmo as instituições que justificam a existência do Estado – a justiça
e a polícia como garantidoras da lei.420

O resultado ulterior desse estado de natureza da sociedade brasileira é, na visão
de Wanderley Guilherme dos Santos, uma “cultura cívica predatória”, conforme o
quarto padrão de interação social discutido no segundo capítulo de Razões da desordem,
de soma zero quando bem sucedida (apenas um ator ganhando), e de soma negativa,
quando fracassa (todos perdem, desperdiçando os esforços empregados).
Curioso pensar que a tese do híbrido institucional de Wanderley Guilherme
retoma o tema caro aos intelectuais da década de 20 e 30 dos dois Brasis e a percepção
dicotômica, discutida por Santos em outros textos.421
Justo dizer que não se trata dos dois Brasis de Euclides da Cunha, um rural,
atrasado, órfão de políticas públicas e o outro, urbano e modernizado. Não obstante, é
possível, com razão, falar em dois Brasis porque Santos supõe haver um hiato entre a
ordem institucional (poliárquico) e a ordem social (hobbesiana).
As funções básicas de uma poliarquia eficaz, a saber, provisão de
segurança, proteção, previsibilidade e administração da justiça, não
chegam a alcançar extensão considerável do universo social brasileiro.
Não se trata aqui, porém, e isto é de extraordinária importância e
extrema gravidade, de uma segmentação geográfica (...), nem um
hiato explicável pela estratificação das classes ou pela distribuição de
renda. (...). Os dois Brasis apontam para uma dicotomia
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institucional, um híbrido, do qual participam ricos e pobres,
profissionais liberais, líderes sindicais e empresários, em todas as
regiões do país (...).422

Santos retoma nesse texto também o tema da necessidade de um contrato social
básico, discutido, de modo breve, em Regresso: máscaras institucionais do liberalismo
oligárquico, texto da mesma fase do pensamento do autor.
Sem uma cultura cívica capaz de dar sustentação efetiva às instituições
poliárquicas já existentes, o autor vê com descrença, como defendeu também no
mencionado texto, qualquer reforma institucional. Ele se explica, ironicamente:
Não se trata de pessimismo, mas neste momento, não há cultura cívica
no país, apenas natureza. Exuberante, é claro, como convém a um país
tropical.423

Para o autor, era imprescindível expandir o Estado Mínimo a fim de garantir
eficácia à ação estatal. Distante dos diagnósticos que apontavam como a causa da
ineficiência do Estado brasileiro o seu suposto gigantismo, Wanderley Guilherme
defende que o Estado brasileiro é um anão quando comparado aos outros países.
Como procura demonstrar, o gasto do setor público brasileiro é de 19,5% do
Produto Nacional Bruto, ao passo que países desenvolvidos gastam comparativamente
bem mais, como Estados Unidos (23,4%), Itália (47,3%), Espanha (27,3%) e Suécia
(43,7%). Além disso, o autor nega a “mitologia” de que a “elefantíase estatal” decorre
do elevado número de funcionários públicos. Comparado à Argentina (22,7%) e ao
Panamá (28,6%), por exemplo, o total de empregados públicos no país não passa de
9,6% da população economicamente ativa (não-agrícola).
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Ademais, afirma o autor, o Estado brasileiro se comporta segundo um padrão
que tornam ainda mais agudas suas deficiências, na medida em que os seus gastos estão
ordenados crescentemente do seguinte modo: sociais, de administração, econômicos e
de defesa.
O pseudo gigantismo estatal é uma névoa que distorce a questão
essencial: o Estado brasileiro é ridiculamente pequeno e disforme, isto
é, está onde não deveria, ao preço de não se encontrar onde a
responsabilidade social de um Estado moderno demandaria.424

Excessivamente regulador, com uma estrutura deficiente para atender a
magnitude das demandas, corporativo, e não assentado sobre um contrato social, mas
sim convivendo com uma sociedade que se comporta como os homens do estado de
natureza hobbesiano, atomizados e temerosos, o Estado brasileiro enfrenta dificuldades
não antevistas pela teoria poliárquica.
Para concluir, foi possível constatar que a apropriação da teoria poliárquica por
Santos é notadamente crítica. Em Razões da desordem, o autor vê nessa teoria um
importante ponto de partida para a reflexão sobre a democracia brasileira e os seus
impasses, mas é justamente essa realidade, bem como a realidade latino-americana de
um modo geral, que o faz propor alterações fundamentais à teoria e utilizá-la em
contextos não usuais. A radicalidade do caráter crítico do diálogo entre Santos e Dahl,
entretanto, assume maior evidência no texto a ser examinado a seguir.

4.2 “POLIARQUIA EM 3D”
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Como se disse, o diálogo de Santos com a teoria poliárquica torna-se neste artigo
extremamente intenso e profícuo. Comparado ao livro analisado anteriormente, a
discussão em “Poliarquia em 3D”, um artigo de revisão teórica,425 é eminentemente
mais detalhada, permeada por novas modificações e críticas.
Mais do que no livro Razões da desordem, no artigo mencionado, Santos explora
as contradições da própria teoria poliárquica, bem como a sua insuficiência para
compreender outra dinâmica envolvida no processo de democratização, dinâmica esta
paralela e concorrente à dinâmica poliárquica, qual seja, a oligarquização do poder
político.
Entretanto, é preciso ressaltar que, embora critique veementemente a teoria
poliárquica, Wanderley Guilherme ainda adota o modelo dahlsiano de poliarquia como
referencial teórico fundamental para se pensar a democracia:
Aceito como premissa as oito condições estabelecidas por Dahl para a
definição de um sistema democrático, e reconheço que nenhum país as
satisfaz completa e simultaneamente. Em conseqüência, adoto sua
distinção entre democracia, como ideal-regulador, e poliarquias, como
exemplares empíricos da descrição-típica.426

Destarte, pode-se afirmar que Santos não está rompendo com a teoria
poliárquica, mas antes procurando sofisticá-la, aumentando, por conseguinte, sua
capacidade heurística.
Dito isso, acrescente-se também que, além de outras objeções pontuais, a crítica
central do artigo consiste em afirmar que a teoria poliárquica é incapaz de compreender
todos os processos envolvidos no processo de democratização. Como se observará,
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Santos propõe a adição de um terceiro eixo da democratização aos dois eixos
estabelecidos por Dahl (liberalização ou institucionalização e participação), a fim de
suprir essa carência da teoria poliárquica, presumida por Santos, a saber, a indistinção
entre democracias e oligarquias.
Antes de passar a essa questão central, é preciso destacar um outro ponto de
discordância com Dahl, não explicitado no artigo “Poliarquia em 3D”, que diz respeito à
concepção de democracia.
Wanderley Guilherme destaca que a abordagem adotada por ele de democracia é
meramente institucional, não importando, no caso, as concepções substantivas de
democracia.
Segundo ele, uma vez que mesmo regimes democráticos podem originar
decisões antidemocráticas, isto é, não atendendo a maioria dos interesses, não se deve
definir democracia em função de seus resultados, mas sim baseado nas instituições
adotadas para a consecução dos resultados. Wanderley Guilherme procura justificar sua
abordagem contrapondo conclusões de After the revolution?: authority in a good society
e Polyarchy: participation and opposition, como se sabe, ambos livros de Robert Dahl.
Importa destacar, antes de tudo, que Dahl recusa a distinção corrente entre
democracia substantiva e democracia procedimental, empregada por Santos no artigo,
afirmando que todo procedimento ou instituição é imbuído de valores; pressupõe,
portanto, certos resultados, do mesmo modo que todo resultado exige um certo
procedimento para ser obtido.427
Em After the revolution?, obra publicada pela primeira vez em 1970, Robert
Dahl afirma que a democratização de um Estado-nação não exige que todas as relações,
ou que todos as organizações do país serão também democratizados. Grandes empresas,
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universidades e partidos políticos são exemplos de que, mesmo em países democráticos,
certas instituições baseiam sua estrutura em outros princípios de autoridade que não
decorrentes da consulta democrática.
Segundo Dahl, existem três critérios que servem para determinar quando a
autoridade democrática é melhor do a autoridade não-democrática. O primeiro deles é
quando o processo decisório pode garantir que a decisão corresponda à própria escolha
do indivíduo envolvido (critério da escolha pessoal). O segundo é quando o processo
democrático pode assegurar que decisões informadas por um especialista competente
são piores do que as tomadas a partir de procedimentos democráticos (critério da
competência). Por último, quando apesar de ser menos perfeita que os outros
procedimentos, a autoridade democrática poupa ao indivíduo tempo, energia e empenho
(critério da economia).428
Como comenta Santos, Dahl aceita que em casos de dissenso da maioria (com
grupos dotados de preferências intensas e díspares) é legítimo, desde que observado os
três critérios acima, a adoção do princípio de autoridade não-democrático. Nesses casos,
o procedimento decisório da regra da maioria é muito pouco legítimo, dado as
condições descritas, sendo mais aceitável quanto maior for a homogeneidade de
opiniões.429
No entanto, é exatamente esse princípio de autoridade, observa Santos, que é
caracterizado por Dahl em Poliarquia como ilegítimo.430 Como conciliar, então, na
teoria poliárquica, esses dois princípios? Embora não apresentem, nem Dahl, nem
Santos, resposta concludente para a questão, esse ponto é relevante porque aponta para
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um problema concreto das democracias contemporâneas: o da representatividade da
representação.431
De acordo com Wanderley Guilherme, quanto mais complexas as sociedades, e
quanto mais democráticas, quer dizer, quanto maior o eleitorado, maior a probabilidade,
por um lado, de que o eleitor dependa de uma representação mais específica para seus
interesses e, por outro, de que o candidato ao mandato tenha que, paradoxalmente,
representar um número maior de interesses diversos.
Sendo a sociedade de massas altamente diferenciada no que tange à natureza dos
interesses dos indivíduos que a compõem, deve-se aceitar o princípio de autoridade,
quando a regra de decisão da maioria parecer plenamente arbitrária? Como a
representatividade da representação é inversamente proporcional ao número de
representados, é razoável supor, mesmo no caso de poliarquias, que
O número de interesses desfavoravelmente afetados por decisões
majoritárias é potencialmente superior ao número de interesses
atendidos.432

O que está em jogo, portanto, conforme destaca
Wanderley Guilherme, é que mesmo atendendo a
todos os requisitos básicos da poliarquia, os
cidadãos podem se sentir efetivamente não
representados. Santos enuncia esse dilema, ao
modo de Michels, como “lei de ferro da
insatisfação poliárquica”:

Quanto mais heterogênea a sociedade e homogênea a classe política,
maior o paradoxal hiato entre a adesão à mecânica da democracia e
o repúdio à sua operação poliárquica; ou quem diz democracia, diz
insatisfação democrática.433
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De qualquer modo, conclui Santos, não se pode definir democracia em função de
resultados, sem correr o risco de se deparar com resultados antidemocráticos.
Democracia ou poliarquia, os termos são utilizados indistintamente por Santos, devem
ser definidos segundo as duas condições procedimentais, não segundo os resultados
alcançados.
Assim, o autor apresenta definições minimalistas de poliarquia, oligarquia e
autoritarismo, condizentes com sua abordagem institucional.
Conforme essa definição, a poliarquia é o sistema político que combina, por um
lado, ampla competição eleitoral, com regras públicas e regulares, e sem o uso da
violência por parte dos competidores (primeira condição), com, por outro lado, o
sufrágio universal, quer dizer, a participação política ampliada na competição eleitoral
(segunda condição).
Sendo assim, pode-se dizer que as oligarquias, por seu turno, caracterizam-se
por satisfazer primeira (institucionalização), mas não a segunda condição, já que o jogo
político está restrito a poucos.
O autoritarismo (também chamado pelo autor de autocracia e de absolutismo)
distingue-se das duas primeiras formas de governo por não satisfazer nenhuma das duas
condições, não podendo ser chamado de sistema representativo.
Destarte, tanto a democracia, quanto a oligarquia são sistemas políticos
representativos, na medida em que satisfazem o requisito do consentimento unânime
sobre os requisitos de pertencimento, inclusive a respeito de quais indivíduos devem ser
excluídos do corpo político.

O que as distingue, por outro lado, é que sendo escassa a competição, caso das
oligarquias, torna-se mais ou menos previsível o seu resultado, ao passo que nas
poliarquias, por ser intensa, o resultado da competição eleitoral é, no limite, aleatório.434
A fim de definir mais formalmente os sistemas representativos (poliarquia e
oligarquia), Wanderley Guilherme afirma que esses sistemas combinam quatro direitos
fundamentais: 1) direito de expressão; 2) direito de organização, inclusive para competir
pelos cargos representativos; 3) direito de votar; 4) direito de ser votado. Todos regimes
que suprimirem qualquer um dos quatro direitos deixa, ipso facto, de ser
representativo.435
É preciso destacar que esses quatro direitos são uma reformulação das oito
condições da poliarquia, propostas por Dahl. Santos, nesse caso, transforma a teoria
poliárquica a fim de poder contrastar, mas também de poder aproximar poliarquia à
oligarquia, algo que, segundo ele, a teoria formulada originalmente por Dahl não
permitia.
É preciso, todavia, considerar que essa reformulação das oito condições
dahlsianas não altera significativamente o quadro analítico da teoria poliárquica, sendo
avaliada pela presente investigação como desnecessária.
Santos procura demonstrar que a literatura corrente não só desconsidera essa
familiaridade entre esses sistemas políticos, poliarquia e oligarquia, como também
costuma dar um tratamento ambíguo à esta última, na medida em que classifica a
oligarquia como próxima do autoritarismo, quando quer criticá-la e, por outro lado,
associa-a à democracia, quando quer elogiá-la.
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Não percebendo a familiaridade entre essas duas formas de sistema
representativo, os analistas políticos, em detrimento da História, fecharam os olhos para
o fato de que várias sociedades do passado, tidas como democráticas, não passavam de
oligarquias.
Os estudos megahistóricos de que tenho notícia adotam a dualidade
autocracia/democracia, desconhecendo a possibilidade de a dicotomia
fundamental ser sistemas não-representativos/sistemas representativos
e, conseqüentemente, da mesma maneira que existem diversas formas
de autoritarismo, a democracia ser, também, apenas uma das
trajetórias dos sistemas representativos.436

A crítica à ciência política pela sua suposta falta de sentido histórico está
presente em outro texto do autor, ainda da segunda fase de seu pensamento, no qual
Wanderley Guilherme acusa a ciência política latino-americana de, além de se basear
em historiografia de qualidade duvidosa, utilizar macroteorias que, na falta de
evidências concretas, pacientemente coletadas, forjam a História na qual os
politicólogos querem basear seu argumento.437
Huntington é, em “Poliarquia em 3D”, lembrado pelo autor como um exemplo
claro dessa miopia histórica. Somente assumindo que vários países do início do século
XX eram democráticos, é que esse autor deduz que há, na atualidade, uma terceira onda
democrática. Para Wanderley Guilherme, não há terceira onda simplesmente porque
ainda não ocorreu a primeira, quer dizer, os países estão, para ele, vivendo a “infância”
da democracia, já que, ao contrário de Huntington, Santos acredita que esses países, no
início do século XX, não passavam de oligarquias.

436

Ibidem, p. 208, ênfase do autor.

437

Cf. SANTOS: 1980.

Ao longo do século XX, todas as atuais democracias européias
consideradas antigas, para não dizer clássicas, foram regimes
oligárquicos, em que prevaleciam inúmeras restrições à participação,
fraude, e corrupção eleitorais, violência associada à competição
política, em muito semelhantes à Velha república brasileira (18891930) (...).438

E importante frisar que essas oligarquias do passado demonstraram, de acordo
com Wanderley Guilherme, ser altamente estáveis, o que só não foi percebido porque
elas eram identificadas como democracias e se associava estabilidade apenas a regimes
democráticos.
Para Santos, entretanto, da análise histórica desses países se infere que eles
foram durante muito tempo oligarquias capazes de constituir um “sistema de segurança
mútua”, conceito postulado por Dahl para as poliarquias, e deram lugar às poliarquias,
no desenrolar do século passado, sem qualquer violência institucional.
A estabilidade da evolução oligárquica inglesa manifesta-se na
ausência de rupturas institucionais ao longo do tempo, ou seja,
nenhuma das etapas foi ultrapassada ou abolida com violação das
regras que ordenam a mudança das regras.439

Desta feita, a institucionalização das regras de competição política, que tem
como princípio o sistema de garantias mútuas, é um fator de estabilidade de qualquer
sistema representativo, quer poliárquico, quer oligárquico.
Esse é um ponto de crucial divergência com Dahl. Conforme se discutiu no
primeiro capítulo desta dissertação, Dahl considera que a estabilidade poliárquica está,
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entre outras variáveis, relacionada a uma seqüência histórica específica, em que
institucionalização se deu antes da ampliação da participação, permitindo a socialização
dos atores políticos e criando um sistema de garantias mútuas. Esse sistema tornaria
mais razoável para qualquer ator político preferir assumir o ônus da derrota eleitoral a
romper com as regras do jogo de competição política.
O que Santos quer, neste artigo, ressaltar é que o sistema de garantias mútuas
não pode ser a variável explicativa para o sucesso de algumas poliarquias, já que ele é
condição necessária para estabilidade de qualquer governo representativo. A
estabilidade própria às poliárquica deve, portanto, consistir em outro fenômeno.
Outro erro comum das teorias contemporâneas da democracia seria também
supor que a passagem de regimes não-democráticos (oligarquias ou autocracias) para
democracias, e vice-versa, implica em violência física ou institucional. Se oligarquia e
democracia são apenas variações do sistema representativo, argumenta Santos, é
possível transitar entre um e outro sem ser de modo necessariamente violento, como
demonstra o caso inglês. Logo, instabilidade política não deve ser medida apenas tendo
como referência os “golpes de Estado”, caso apenas da transição autocracia-poliarquia.
A distinção de Santos entre esses três sistemas políticos visa destacar, portanto,
o seguinte ponto: a transição para as democracias sempre foi pensada em relação ao
autoritarismo, descartando a possibilidade de que essas se convertam em sistemas
oligárquicos, bem como o contrário. Isso significa que dependendo do número de
competidores do jogo político é possível deixar de ser autoritário e ainda não ser
democrático:
Em geral subentende-se que o rompimento com o regime
absolutista inaugura imediatamente a democracia, observando-se a
partir desse momento sua expansão, tanto geográfica, isto é, no
número de países que experimentaram a ruptura com o autocratismo,

quanto civilmente, ou seja, no aumento da quantidade de pessoas
admitidas ao jogo representativo. Ao longo desse segundo processo é
que se registrariam retrocessos a formas não democráticas,
omitindo-se a importante possibilidade de manutenção do sistema
representativo, portanto, não autoritário, mas cancelando-se
algumas características de sua variante democrática.440

A redução dos sistemas representativos à linearidade democrática,
limitando-se as variações principalmente às formas de governo e aos
sistemas eleitorais, não corresponde à complexidade crescente das
organizações políticas nacionais.441

Se os sistemas representativos podem ser tanto oligárquicos, quanto
democráticos (ambos não autoritários), aspecto comumente omitido pelas teorias
políticas contemporâneas, inclusive pela teoria poliárquica, e há mais de duas
possibilidades reais na transição de regimes democráticos (transformando-se em
autocracias, ou em oligarquias) é preciso, por conseguinte, modificar a teoria
poliárquica a fim de poder contemplar essa possibilidade.
Como foi discutido também pelo primeiro capítulo da presente dissertação, Dahl
enumera oito condições necessárias a uma poliarquia, sendo que a quarta condição diz
respeito

exatamente

à

possibilidade

concorrer

pelos

cargos

em

disputa

(“elegibilidade”).442
O próprio Wanderley Guilherme reconhece que essa é uma das condições de
Poliarquia: “elegibilidade, também se sabe, recebe o número quatro na lista de oito
condições da poliarquia”, mas o autor considera que essa dimensão é tratada de modo
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ambíguo por Dahl, ora significando elegibilidade no sentido fraco, ora no sentido
forte.443
O autor entende que Dahl trata de modo muito simplificado o eixo da
participação e as conseqüências de sua ampliação, dispensando mais atenção ao eixo da
institucionalização.444
Embora axiomas e tipologia sejam muito claros, em Robert Dahl,
é totalmente nebulosa a cronologia de suas poliarquias clássicas.
Sabendo-se que o sufrágio universal só foi adotado, na Inglaterra, em
1928, de que tipo de sistema representativo estamos falando ao dizer
que a “democracia” saiu vencedora do conflito da Primeira Guerra
Mundial? Em verdade, o eixo “participação” é bem mais
problemático e explosivo do que Dahl levaria a supor. Quando
universalmente instituído, verifica-se uma ruptura nos padrões
políticos, uma descontinuidade, uma mudança de escala que
dificilmente poderia ser avaliada como incremental, quase contínua,
similar às reduções na idade limite para adquirir direito de voto.445

Santos sugere, então, o acréscimo de um terceiro eixo da democratização
chamado de controle. Distinguindo-se da elegibilidade em sentido fraco, “direito de
votar”, participação, a elegibilidade no sentido forte, ou controle, como denomina o
autor, refere-se ao fato de poder ser votado, ser eleito enquanto representante político.
Admitir esse terceiro eixo, significa assumir que, do mesmo modo que um país
pode avançar muito na institucionalização e pouco na participação (elegibilidade no
sentido fraco), pode também avançar muito na participação e pouco no controle
443
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(elegibilidade no sentido forte). O modelo poliárquico que considerava duas dimensões
deveria, portanto, de acordo com Santos, considerar ao menos essas três dimensões.
O eixo do controle é, assim, adicionado ao modelo bidimensional dahlsiano a
fim de suprir a mencionada deficiência analítica. Segundo o autor, casos desviantes,
como a Índia, o México e a Suíça, não puderam ser compreendidos pela teoria
dahlsiana, já que não se tratavam nem de poliarquias, nem de autocracias:
Admirando a fertilidade de modelo tão econômico [a teoria dahlsiana
da poliarquia], incomodam os casos que, no modelo, se tornam
“anômalos”, intratáveis, mas nem por isso, dotados de denominador
comum.446

Santos defende, então, que os sistemas políticos representativos sejam
compreendidos

como

uma

combinação

sempre

variada

dos

três

eixos:

institucionalização, participação e controle, eixos que, como se disse, podem progredir
ou regredir independentemente uns dos outros.
Levando em consideração os três eixos constata-se uma flagrante e importante
diferença entre oligarquias e poliarquias, antes omitida da teoria de Dahl, a saber:
consolidada a participação universal, nas primeiras só é possível diminuir a
representatividade mediante violência, ao passo que nas poliarquias, por meio da
alteração legal das regras de competição política, é possível restringir a
representatividade alterando o eixo do controle.
Essa manipulação oligárquica dos elegíveis, no sentido forte do termo, pode se
dar segundo medidas variadas: por meio da exigência de vinculação partidária,447 tempo
de residência, designação de candidatos por listas abertas ou fechadas, etc. Por exemplo,
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num contingente de 106 milhões de eleitores (sufrágio universal, portanto, todos sendo
votantes, guardado o limite de idade), a administração do eixo do controle no Brasil
consegue reduzir para 5 milhões o número dos competidores potenciais.
A essencialmente incompleta teoria da poliarquia tem ocultado a
relevância fundamental do eixo da elegibilidade, torcendo a
cronologia da história política das nações, obscurecendo a distinção
entre sistemas representativos oligárquicos e sistemas representativos
poliárquicos, limitando o entendimento das dinâmicas possíveis,
oligárquicas e poliárquicas, e, finalmente, desconhecendo o caráter
não-encarcerável e, pois, reversível, de sistemas poliárquicos, mesmo
na ausência de rupturas institucionais.448

Assim, enquanto a condição de eleitor só pode ser retirada ou restringida
mediante violência institucional, a condição de elegível, de poder ou não ser votado,
pode ser alterada sem qualquer violência institucional, “dentro” das regras do jogo
democrático. O que Santos procura evidenciar é que, mesmo satisfeitas as oito
condições dahlsianas, é possível uma poliarquia retroceda a uma oligarquia, se houver
limitação legal da elegibilidade (através do eixo do controle).
Essa possibilidade é entendida pelo autor como a lição da literatura de política
comparada dos anos 60 e 70, a saber, a idéia de que a democratização não é uma linha
reta em direção à poliarquia, mas antes um processo sujeito a avanços e regressos,
ressaltando o caráter contingente dos diversos processos históricos vividos por cada
país.
Para o autor essa dinâmica combinatória entre os três eixos, envolvendo
processos não-encarceráveis e rota-dependentes, é crucial para entender todas as
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dinâmicas possíveis em um processo de democratização. É essa a chave de interpretação
adotada por Wanderley Guilherme dos Santos em Regresso: máscaras institucionais do
liberalismo oligárquico, livro no qual o autor alerta para a insurgência de um recente
processo de reoligarquização da democracia brasileira.
O tema da oligarquização do poder político, tomado pela presente dissertação
como um dos temas emblemáticos da terceira fase do pensamento do autor, não poderia,
na visão do autor, ser, então, adequadamente compreendido pela teoria bidimensional da
poliarquia. Nesse sentido, ainda que não haja uma ruptura com esse modelo teórico, a
questão das oligarquias faz Santos propor drásticas retificações a ele.
É relevante frisar o caráter atual da polêmica que Santos estabelece com a teoria
poliárquica. A indistinção entre poliarquia e oligarquia, ou, dizendo de outro modo,
entre elegibilidade no sentido fraco, e elegibilidade no sentido forte, é determinante,
uma vez que não permite compreender o que está em jogo no debate atual da
democracia brasileira.
Ao se posicionar contra as reformas políticas, Wanderley Guilherme está
enfatizando que o sistema político brasileiro já é competitivo, apresenta taxas de
renovação parlamentar estáveis e, comparativamente, satisfatórias, e que a agenda
mínima de reformas propostas não são outra coisa que uma “subversão institucional”,449
um atentado oligárquico contra as instituição da recente poliarquia brasileira:
O que em todos os países, tomou século e mais de século para
decantar, sedimentar e converter-se em lei, está sendo imposto ao país
por um punhado de parlamentares levianos (contenho os adjetivos)
como seleta de delikatessen para desfrute de domingueiros.450
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Santos acredita que essa nova ofensiva oligárquica se explica na medida em que
cresceu a imprevisibilidade da competição política no Brasil a partir de 1985 e que,
conforme indicam os dados, o eleitorado brasileiro estaria aproveitando das
oportunidades de oxigenar a vida política do país, ameaçando, enfim o poder dos neooligarcas:
O sistema brasileiro é competitivo. Sempre o foi, equilibradamente,
como se viu, pelo lado da demanda por renovação. Não obstante os
antigos “currais” eleitorais, o patrimonialismo, e o distributivismo
cartorial, sempre houve probabilidade razoavelmente elevada de
renovação, transformada para muitos, em cruel realidade de derrota
eleitoral. O outro lado da moeda, o da oferta de competição, apareceu,
depois do intervalo militar, de eleições constrangidas, como a grande
novidade da política brasileira. Se o eleitorado sempre esteve
disposto a consagrar, como moderação, novos representantes, as
opções de escolha mudaram drasticamente de patamar nas
ultimas duas eleições.451

Assim, conclui o autor, no período pós-autoritarismo verificar-se-ia um
expressivo aumento dos elegíveis, tanto aqueles que podem votar (eleitorado), quanto
daqueles que podem se eleger (competidores).
Para Santos, é precisamente a bidimensionalidade do modelo que leva Dahl a
supor, também equivocadamente, que a maior estabilidade de algumas poliarquias devese à precedência da liberalização sobre a participação. O autor sustenta outra explicação
para a estabilidade mencionada.
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Segundo ele, as poliarquias mais estáveis, como a já mencionada Inglaterra, por
exemplo, mantiveram-se estáveis não tanto porque a institucionalização precedeu a
ampliação da participação, mas porque progrediram mais no eixo do controle, do que no
da participação.
Essa é, portanto, a hipótese alternativa apresentada pelo autor à teoria
poliárquica para a estabilidade, não de todos os sistemas representativos, mas
particularmente dos sistemas representativos poliárquicos:
Em acréscimo, admito igualmente como hipótese que o fato E
(estabilidade)

encontre-se

em

bem

administrada

mistura

de

participação e controle (quem são os elegíveis?), antes que em
precedência cronológica da institucionalização sobre participação, tal
como coincidem, neste ponto, Robert Dahl e Samuel Huntington.452

Entretanto, como se constata pela leitura do texto, o autor não procura testar
sistematicamente essa hipótese. Ao que parece, o objetivo principal do autor é tãosomente demonstrar a necessidade da inserção do eixo do controle a fim de poder
compreender a relação entre oligarquia e poliarquia.
Importante salientar que Wanderley Guilherme, em vários momentos de sua
obra, destaca não só a precocidade das democracias contemporâneas, bem como a
insuficiência do conhecimento que se tem sobre elas.
Não apenas a estabilidade democrática não é bem conhecida, não estando
associada a nenhum formato institucional específico,453 (daí, talvez, porque o autor não
procure demonstrar a veracidade de sua hipótese), mas o conhecimento das condições
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para a irrupção de uma sociedade democrática está longe de ser satisfatório. Em um
artigo de 1982, o autor pondera:
Todos nós sabemos como é difícil estabelecer as coordenadas da
democracia. As variáveis econômicas, os padrões de socialização, as
peculiaridades culturais, para mencionar apenas algumas ou uma
combinação delas, todas já foram sugeridas apenas para serem
abandonadas, após algumas pesquisas. Conforme a questão se
estrutura hoje em dia, parece que a democracia pode seguir adiante
com ou sem um nível elevado de desenvolvimento econômico, com
diferentes

padrões

de

socialização

ou

com

traços

culturais

contrastantes. Não fosse o fato de existir uma hipótese ainda não
falsificada e poderíamos dizer que não foi descoberta ainda qualquer
condição necessária para a democracia; mas podemos dizer, pelo
menos, que ainda não foi descoberta condição suficiente (refiro-me à
tese apoiada pelos liberais contemporâneos de que a existência de um
mercado capitalista é uma condição necessária, embora não suficiente,
para a democracia).454

Embora a citação acima corresponda a um período anterior à publicação de
“Poliarquia em 3D”, é razoável supor que, ainda que a ciência política tenha avançado
bastante no conhecimento das democracias, ela ainda é, na visão de Santos, incapaz de
compreendê-las de modo suficiente.
Isso, talvez, por uma razão epistemológica anterior à questão contingencial, já
discutida pela presente dissertação.455 Wanderley Guilherme dos Santos advoga a favor
de uma postura intelectual chamada por ele de “ceticismo moderado”. O tema é
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trabalhado pela primeira vez em Cidadania e justiça, e reaparece também em
Paradoxos do liberalismo e em Razões da desordem.
O autor define esta postura epistemológica pelo reconhecimento de duas
proposições: 1) a ordem social, sendo marcada pela reflexividade e subjetividade dos
atores envolvidos, é regulada por um sistema de causalidades relativamente estável,
mas, por outro lado, aberto a variações autônomas e imprevisíveis. Nesse sentido, “a
ordem social não é, mas produz-se”;456 2) toda investigação sobre o mundo implica na
desconsideração de vários aspectos e na avaliação daqueles que foram privilegiados.
Destarte, pode-se afirmar que, aliado aos fatos específicos da precocidade da
experiência democrática e do parco saber produzido sobre ela, o autor tem como
premissa epistemológica que qualquer conhecimento que venha a ser produzido sobre a
democracia, como a teoria poliárquica, é insuficiente; por conseguinte, passível de
revisão.
É bom ressaltar que a inserção de um terceiro eixo ao modelo bidimensional de
Robert Dahl faz com que a tipologia de formas de governo (hegemonia fechada,
hegemonia inclusiva, oligarquia competitiva e poliarquia) dobre o número de tiposideais, passando para oito o número de tipos extremos de regimes políticos.457 As
oligarquias hegemônicas instáveis (baixas institucionalização, participação e controle)
representam o ponto zero dos sistemas representativos, na medida em que rompem com
a ordem autocrática, e as poliarquias estáveis (elevadas institucionalização, participação
e controle) expressam o ponto “máximo” desse modelo de Santos.
O autor procura no artigo citado, além de comparar as poliarquias com as
oligarquias, descrever a dinâmica oligárquica, para ele, tão preterida na literatura
especializada.
456
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Em resumo, oligarquias são sistemas nos quais a produção de um bem coletivo
requer a adesão unânime de todos participantes. Isso significa que um pequeno grupo de
oligarcas, ou até mesmo um único deles, é capaz de impedir a produção do bem visado a
partir de deu poder de veto. Assim, se as oligarquias oferecem a vantagem de ser um
sistema com reduzida competição política, em comparação com as poliarquias, elas têm
a desvantagem de que a desordem pública pode ser facilmente produzida.458
Ao contrário das poliarquias que resolvem a questão da produção de bens
coletivos por meio da ação que evita a produção de um mal público, nas oligarquias o
problema é “solucionado” de modo que há o impedimento da geração de um bem
coletivo através da produção particularizada de um mal público.
Segundo Wanderley Guilherme, as duas principais condições que favorecem à
oligarquização do poder são: 1) mercado nacional não integrado; 2) baixa divisão social
do trabalho. Como já se discutiu, este teria sido o cenário do Brasil desde Primeira
República. Cada oligarca controlava o poder local, em sua jurisdição, eliminando os
virtuais competidores e o poder central, por sua vez, mantinha limitado o eixo da
participação política, por meio da lei ou da violência.
Inversamente à dinâmica oligárquica, a modernização dispersaria os recursos
políticos relevantes, antes concentrados nas mãos dos oligarcas, exercendo pressão
sobre o eixo do controle, conforme a associação dahlsiana entre modernização e
sociedade plural e entre esta última e a democratização.
Tem-se, então, um impasse gerado pela própria dinâmica oligárquica que,
ocasionaria, endogenamente, o próprio fim das oligarquias, a não ser que, mediante a
violência, se retrocedesse a autocracia.
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O limite da capacidade extrativa do governo central, via impostos,
limite estabelecido pela facilidade oligarca de produzir desordem,
obriga a expansão da base a ser taxada, o que equivale a favorecer a
expansão dos negócios. Só que pelo crescimento econômico é que se
compatibilizam os interesses oligárquicos de acumular renda, sem
aumentar

impostos,

mobilizando-se

a

estrutura

coletora

e

redistributiva do Estado, o qual, obviamente, deve ser mínimo (...).
Lentamente, contudo, a expansão econômica gera mercados nacionais,
aceleração na divisão social do trabalho e, conseqüentemente, o
aparecimento

de

mecanismos

de

integração,

minando-se

imperceptivelmente o caráter compartimentalizado e regulado da
produção. Um terrível fantasma passa a rondar a oligarquia: a
competição.459

O poder central se vê limitado pelos poderes
privados dos oligarcas; estes dependem de um
Estado mínimo, para ter seus interesses
atendidos. O desenvolvimento da estrutura
estatal, ao lado da expansão econômica e da
diversificação social, gera uma maior demanda
por representação; esta última, por sua vez,
manifesta-se pela disputa dos cargos de poder, ou
seja, através da competição política.

Os oligarcas, por seu turno, só podem conter essa demanda, com um custo
crescente, através da violência institucionalizada contra as instituições que regulam o
conflito distributivo. A desordem gerada por estes, como reação à crescente pressão por
descentralização do poder, gera um efeito cascata, ao contaminar a expectativa dos
demais oligarcas. Trata-se de um “círculo ‘barato’ da desordem oligárquica”, 460 através
do qual um único oligarca pode violar a ordem sem qualquer punição.
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O resultado desse círculo da desordem oligárquica é, no médio prazo, o conflito
dentro da própria oligarquia, podendo culminar na descentralização política, ou seja, na
substituição da oligarquia por um tipo mais próximo da poliarquia, ou no retrocesso a
algum tipo de autoritarismo.

Para finalizar, pode-se destacar algumas conclusões do presente capítulo, tendo
em vista a discussão precedente.
Em primeiro lugar, demonstrou-se que a reflexão sobre a democracia, tema
hegemônico no pensamento do autor no período de 1990 a 1998, leva Wanderley
Guilherme dos Santos a se apropriar da teoria poliárquica que, conforme se discutiu no
primeiro capítulo, é uma das mais importantes teorizações das democracias atuais. O
autor adota as premissas básicas do modelo dahlsiano e aplica-o à história política
latino-americana, preponderantemente à brasileira.
No entanto, dessa aplicação resulta um desacordo de Santos com a teoria
poliárquica.
O primeiro ponto de divergência, discutido em Razões da desordem, consiste na
desconsideração da mencionada teoria do problema da inserção na ordem social dos
atores políticos relevantes, em especial capitalistas e operariado, bem como da questão
das políticas sociais. Como se viu, são exatamente esses dois fatores que alteraram
completamente a dinâmica poliárquica em alguns países, sobretudo o Brasil, impedindo
a plena consolidação de uma sociedade democrática. O resultado desse processo foi,
segundo o autor, o híbrido institucional brasileiro que combina formalismo poliárquico
a hobbesianismo social, além dos fenômenos do corporativismo subdesenvolvido e do
populismo irresponsável.

O segundo ponto de divergência, discutido principalmente em “Poliarquia em
3D”, diz respeito à indistinção entre dois sentidos de elegibilidade, participação e
controle, ou entre oligarquia e poliarquia, ambos sistemas representativos,
potencialmente estáveis. Essa indistinção é tomada por Wanderley Guilherme dos
Santos como uma deficiência analítica da teoria poliárquica, e culmina na discordância
do autor em relação à tese dahlsiana de que a estabilidade poliárquica deveu-se à
precedência da institucionalização sobre a participação.
Um terceiro ponto de dissenso entre os dois autores nasce da incoerência
intrínseca da teoria poliárquica, apontada por Santos, entre as reflexões de Poliarquia e
aquelas que reconhecem a legitimidade, ainda que restrita, de autoridades nãodemocráticas, de After Revolution?. Wanderley Guilherme procura reformular o
problema através da lei de ferro da insatisfação poliárquica, segundo a qual há uma
tendência crescente, concomitante à complexificação das sociedades de massa, da
assimetria entre representantes e representados.
Não obstante esses três pontos principais de discordância, procurou-se
argumentar que o autor não rompe com a teoria poliárquica, adotando-a para pensar as
democracia contemporâneas, tanto quanto os seus impasses, assim como procura
sofisticar essa teoria mediante, em especial, a adição de um terceiro eixo da
democratização.
Avaliou-se também que a inserção do terceiro eixo do controle ao modelo
poliárquico aponta para um problema importante da teoria política, a saber, a
comparação entre democracias e oligarquias.
Na conclusão que se segue ao presente capítulo alguns desses temas serão
retomados, bem como procurar-se-á ressaltar as semelhanças e diferenças entre os dois
autores estudados.

CONCLUSÃO

A fim de finalizar a presente investigação, procurar-se-á na presente seção
retomar os principais pontos de discussão dos quatro capítulos e relacioná-los entre si de
modo mais sistemático. Uma ressalva se faz, entretanto, necessária: como esses pontos
já foram extensamente explicados, dispensa-se, no caso, de repetir tal procedimento,
remetendo o leitor aos capítulos pertinentes para uma discussão mais detalhada. O que
se busca aqui é tão somente rearranjar as idéias dispersas ao longo do texto, e
reformulá-las de tal modo que se possa destacar algumas conclusões da pesquisa em
questão.
No primeiro capítulo, observou-se que Robert Dahl é tido como um dos paisfundadores da ciência política moderna. Essa identificação se deve basicamente a dois
fatores.
Em primeiro lugar, o autor foi um pioneiro no uso de técnicas de pesquisa
empírica na avaliação dos fenômenos políticos. Embora essas técnicas não sejam de uso
exclusivo dos cientistas políticos, elas demarcam uma importante diferença com a
reflexão política de outros tempos. Isso porque a ciência política atual é, em
comparação com os escritos políticos anteriores à década de cinqüenta, marcada pelo
uso sistemático de survey e métodos quantitativos, em geral, na avaliação dos
fenômenos políticos.
Nesse sentido, Dahl é um pensador determinante no pensamento político
contemporâneo na medida em que procurou distinguir a discussão normativa da
discussão empírico-descritiva das democracias, adotando para essas últimas a noção de
poliarquia.

Embora não descarte a dimensão normativa, a noção de poliarquia consagrou-se
com o tempo pelo seu aspecto operacional (e não ideal), permitindo avaliar, de modo
mais metódico, os regimes políticos existentes como mais ou menos próximos da
poliarquia, bem como a transição entre regimes, em função dos eixos do modelo,
liberalização e participação.
As poliarquias, como se discutiu, são regimes que satisfazem o mais
perfeitamente possível o ideal democrático, sendo, portanto, sociedades amplamente
liberalizadas e participativas, na qual a competição política, através das eleições, exige
que os governantes sejam minimamente responsivos perante os eleitores.
Isso não significa que a maioria governe efetivamente, como se as políticas
adotadas fossem um reflexo perfeito dos interesses dos cidadãos. Como diz Dahl, a
poliarquia não é o governo da maioria, mas sim o governo de múltiplas minorias, isto é,
a situação institucional na qual estas são levadas mais em conta pelos governantes do
que em qualquer outra forma de governo existente.
O segundo fator de relevância da obra de Dahl na ciência política
contemporânea consiste no fato de que esse autor chamou a atenção dos analistas para o
potencial explicativo dos fenômenos políticos.
Assim, ao invés de assumir a política como variável dependente das condições
sócio-econômicas, Dahl teria ajudado a consolidar um tipo de análise que presume
autonomia à realidade política, ainda que, essa mesma realidade não possa ser
compreendida separadamente de outras dimensões do real, como a social, econômica,
etc.
Apesar de Dahl ser tido como um pai-fundador da ciência política atual e como
um dos mais notórios teóricos contemporâneos da democracia não advoga, em nenhum

momento de sua obra, o conhecimento pleno do funcionamento dos regimes
democráticos.
Além de serem bastante atípicas no conjunto das comunidades humanas e,
talvez, até mesmo por isso, as democracias são, assegura Dahl, ainda pouco conhecidas.
Mesmo depois dos progressos obtidos mediante o emprego de técnicas de investigação
empírica na segunda metade do século XX, que fez os homens saberem muito mais
sobre a política do que seus antepassados, variáveis como cultura política, desigualdade,
sistemas partidários, entre outras, exercem influência sobre as poliarquias de um modo
quase desconhecido. A própria associação entre modernização e democratização,
embora reiteradamente lembrada, é uma incógnita quando se trata de determinar a
relação causal entre os dois processos.
Assim, mesmo a teoria poliárquica é, declaradamente, um conhecimento
provisório e insuficiente acerca das democracias atuais e não pretende resolver todos os
problemas suscitados pela prática e teoria democráticas.
Exatamente porque insuficientes, tanto a experiência, quanto a teoria
democrática, o autor nega que haja uma tendência mundial de democratização. Sendo as
condições da poliarquia raramente encontradas conjuntamente, não é de se surpreender,
de acordo com a teoria de Dahl, com a dificuldade encontrada em instaurar uma
poliarquia estável em qualquer lugar do mundo.461
Outra conclusão importante sobre a teoria poliárquica versa sobre a relação do
autor com as tradições de pensamento político.
Como se viu, Dahl se distancia das preocupações elitistas na medida em que
estes interditam qualquer dimensão normativa na teoria democrática e na medida em
que não conseguem comprovar cientificamente as asserções relativas à dominação da
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minoria, mas aproxima-se destes teóricos, por outro lado, ao reconhecer como legítimas
a preocupação dos mesmos acerca dos fenômenos típicos de uma sociedade de massa,
tais como apatia eleitoral, mobilização política restrita a poucos grupos, burocratização,
etc.
Outra tradição importante no pensamento político, particularmente nos anos 5060 nos Estados Unidos, é constituída pela teoria da modernização. Como se viu, Dahl
concorda com os teóricos da modernização de que há uma correlação entre
modernização e democracia, mas discorda de que isso seja condição suficiente para a
democracia. Além da modernização, importa considerar, segundo o autor, outras
variáveis, como a cultura política, a seqüência histórica em que se deram
institucionalização e ampliação da participação, o pluralismo societário, etc.
Precisamente sobre a última variável mencionada, o grau de pluralismo de uma
sociedade, constatou-se que Robert Dahl assume alguns axiomas básicos da tradição
pluralista de Madison e Tocqueville. Como os pluralistas clássicos, Dahl defende que a
o vigor de uma sociedade democrática está na diversidade de sua composição social,
ainda que essa diversidade tenha certos limites que, quando ultrapassados, caso de
sociedades com forte pluralismo cultural e composta por grupos radicalizados, tende a
culminar no colapso da poliarquia.
Como se viu, Dahl afirma que as sociedades democráticas não apenas são plurais
(diversidade social dos grupos), mas também modernas (elevado nível de riqueza,
educação, população urbana, etc.) e dinâmicas (aumento do nível de vida). O pluralismo
societário seria particularmente importante, na medida em que dispersa os recursos
políticos, aumentando os custos da supressão e favorecendo a alternativa contrária, quer
dizer, a tolerância.

No entanto, se Dahl pode ser considerado um pensador pluralista, já que a
competição entre diversos grupos é a marca da poliarquia, o autor é extremamente
reticente quanto à capacidade desses teóricos em solucionar alguns problemas cruciais
das democracias atuais.
Uma dessas discordâncias com o pluralismo refere-se à descrença de Dahl em
relação aos “freios constitucionais” como mecanismos capazes de garantir que os
diferentes grupos disputantes não acabem com a poliarquia. Contra a democracia
idealizada por James Madison, Dahl defende que as condições favoráveis à poliarquia
são muito mais de caráter social, como a própria sociedade plural, moderna e dinâmica
(MDP), do que formal-institucional. Em outras palavras, embora os mecanismos
institucionais sejam importantes para o funcionamento da poliarquia, estes mecanismos
tornam-se impotentes quando as condições sociais favoráveis a um regime competitivo
não existem (diversidade populacional, elevado grau de urbanização, de bem-estar
econômico e social, de urbanização, etc.).
Acerca do segundo capítulo da presente dissertação, importa salientar três pontos
principais.
Em primeiro lugar, a interpretação corrente dos estudiosos do pensamento
político brasileiro de que a democracia não fazia parte do horizonte de preocupações
dos intelectuais até a década de setenta. Mais do que isso, alguns autores defendem que
a esta desconsideração teórica acrescenta-se um desprezo em relação à democracia.
Em segundo lugar, os autores consideram que a reflexão sobre a política surgida
na década de setenta no Brasil procurou, de fato, se diferenciar das tradições de
pensamento político do passado, constituindo, assim, a ciência política.
Em terceiro lugar, e relacionado a essa diferenciação mencionada, alguns
estudiosos do tema criticam a intelectualidade brasileira, de um modo geral, pelo

desconhecimento dos autores do passado nacional. Ambicionando fundar por aqui uma
nova maneira de pensar a política, os intelectuais brasileiros, em especial os cientistas
sociais, teriam atacado duramente as gerações anteriores de pensadores brasileiros, ou
simplesmente as ignorado.
Como se viu pelo terceiro capítulo da presente dissertação, na obra de
Wanderley Guilherme dos Santos constata-se, na primeira fase (1962-63) e, de certo
modo, na segunda fase (1967-1988), a ausência de uma teorização de democracia.
Nessa segunda fase, como se demonstrou, a democracia é discutida apenas
marginalmente, subsumida ao tema do autoritarismo e resume-se, em geral, à discussão
das estratégias de abertura política do país.
No mencionado capítulo também, comprovou-se que se é verdade que as obras
iniciais de Santos, com relação a esse aspecto, conformam-se a esse padrão da
intelectualidade brasileira, elas, contudo, divergem radicalmente do mesmo na medida
em que não é possível postular, nem mesmo nas obras da primeira fase, um desprezo
pela democracia. Mesmo em Quem dará o golpe n Brasil?, primeira obra do autor
publicada, Wanderley Guilherme já argumenta a favor do regime democrático como o
que melhor se adapta às aspirações populares.
No mesmo terceiro capítulo constatou-se que nas obras da segunda fase do
pensamento de Wanderley Guilherme dos Santos, há um esforço claro em constituir
uma nova maneira da se pensar a política, distinta das análises de caráter jurídico,
econômico ou sociológico existentes. Esse esforço, claramente perceptível em Sessenta
e quatro: anatomia da crise, reflete, de algum modo, o empenho de toda uma geração
de intelectuais brasileiros em fundar, academicamente, a ciência política no país.
Como se argumentou, esse ponto é determinante na trajetória intelectual de
Wanderley Guilherme e leva o autor a dialogar com autores da ciência política

contemporânea, entre eles Robert Dahl, a fim de pensar o problema da política a partir
de outras bases, que não da economia ou da sociologia, principalmente.
Nesse sentido, Wanderley Guilherme dos Santos defende, como Dahl em
Poliarquia, que a política não pode ser tomada apenas como resultante das condições
econômicas. Contra, por exemplo, Celso Furtado, no mencionado livro, o autor procura
argumentar que o resultado do processo de desenvolvimento econômico-social do país
pode gerar diversas conseqüências, positivas ou negativas, dependendo das instituições
políticas que são mediadoras desse processo.462 São essas instituições que devem ser
consideradas na análise política, tomando-as, portanto, como variáveis independentes do
processo de desenvolvimento.
Outro ponto importante discutido no terceiro capítulo, e relacionado ao tópico
anterior, refere-se à utilização de técnicas de pesquisa empírica, empregadas por Santos
a fim de justificar suas asserções. Conforme se argumentou, esse é um traço que
distingue as obras da segunda e terceira fases das obras da primeira fase de seu
pensamento. Conforme se vê, essas técnicas foram introduzidas inicialmente pelos
cientistas políticos norte-americanos, inclusive por Robert Dahl, assinalando, assim,
mais uma semelhança entre os dois autores estudados.
Todavia, importa dizer que, se é verdade que o pensamento de Santos conformase às análises dos estudiosos do pensamento político-social brasileiro no que diz
respeito à constituição das ciências sociais no Brasil por volta dos anos setenta, ele
contraria as mesmas análises na medida em que esse movimento não é acompanhado,
por parte do autor, de uma desvalorização e um desconhecimento generalizados da
tradição intelectual brasileira. No que diz respeito ao pensamento político de Wanderley
G. dos Santos, observou-se que o autor dialoga freqüentemente com os intelectuais do
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passado, analisando e criticando as suas obras, como é o caso exemplar de José de
Alencar.
No quarto e último capítulo, a investigação concentrou-se no diálogo com a
teoria poliárquica no pensamento político de Wanderley Guilherme.
A primeira conclusão referente a esse capítulo é de que Santos adota o modelo
dahlsiano para pensar as democracias e mesmo as críticas feitas pelo autor não
configuram uma ruptura com esse modelo, ou a proposição de uma nova teoria da
democracia. Como se viu, as críticas de Santos à teoria poliárquica visam, sobretudo,
aumentar o potencial explicativo dessa teoria, em especial no que tange aos regimes
políticos latino-americanos.
Essas críticas referem-se a certos aspectos omitidos pela teoria e que são
relevantes no processo de consolidação de uma poliarquia.
No livro Razões da desordem, esses aspectos são, por um lado, o problema
distributivo entre capitalistas e trabalhadores e a sua inserção no sistema político e, por
outro lado, a questão da introdução das políticas sociais a fim de resolver a disputa
mencionada entre capital e trabalho.
Para Santos, a história brasileira, bem como de outros países latino-americanos,
revela que o processo de democratização pode resultar em outros formatos possíveis,
quando as políticas sociais (só adotadas nas poliarquias estáveis após a
institucionalização e a alargamento da participação) são estrategicamente empregadas a
fim de resolver o conflito em uma situação na qual as outras duas dimensões do modelo
não foram ampliadas. Nesse caso, tem-se uma nova seqüência histórica, com
conseqüências particulares, não previstas pelo modelo dahlsiano.
Além disso, nesse livro, o autor inova na utilização da noção de poliarquia. A
fim de analisar o problema distributivo, estabelece três tipos de interação entre

capitalistas, trabalhadores e Estados, sendo uma destas a interação poliárquica. Defende
também que no Brasil as interações sociais são predominantemente não-poliárquicas,
pois corporativas ou neo-corporativas. Essas interações são marcadas pela alta
intervenção estatal, pelo monopólio ou oligopólio da representação de interesses e por
constituírem normalmente jogos de soma zero, isto é, interações nas quais o que um
grupo ganha equivale ao que o outro perde.
Além disso, o autor argumenta que a poliarquia brasileira subsiste apenas no
plano formal-institucional, mas não societário. Neste nível, o princípio regulador é a
“guerra de todos contra todos”: os indivíduos se vêem isolados, não recorrem às
instituições políticas e são vítimas constantes da violência generalizada.
Mesmo satisfazendo todos os requisitos de uma poliarquia, avalia Santos, o
Brasil não se democratizou totalmente, visto que o Estado, regulatório e corporativo,
não consegue vincular as instituições poliárquicas – como os partidos políticos, por
exemplo – às práticas societárias mais básicas.
Como se discutiu no quarto capítulo, no artigo “Poliarquia em 3D”, Wanderley
Guilherme polemiza ainda mais com o modelo poliárquico, questionando vários de seus
corolários e propondo uma correção ao modelo.
O autor procura demonstrar que a teoria poliárquica, assim como as outras
teorias modernas de ciência política, desconhece a relação entre oligarquia e poliarquia
na medida em que subentende sobre a rubrica da “participação” tanto o ato de poder ser
votado, quanto o de poder votar (dois sentidos de elegibilidade radicalmente distintos e
independentes).
Santos acredita que essa indistinção faz com que a teoria poliárquica cometa
alguns equívocos.

Em primeiro lugar, não consiga perceber que várias poliarquias assumidas pelo
modelo não passam, ou não passavam de oligarquias. Essa crítica se estende a outros
analistas políticos, como Samuel Huntington, porque, para Santos, as democracias
estáveis de hoje não eram poliarquias num passado recente, visto que restringiam o eixo
do controle.
O segundo equívoco consiste em pensar o problema da transição democrática
sempre a partir da via autoritarismo-democracia, quando há, no mínimo, que se
acrescentar uma terceira via, representada pelo par oligarquia-democracia.
Em terceiro lugar, e associado ao segundo erro, o modelo de Dahl se engana ao
supor que o fim da democracia pressuponha necessariamente violência institucional,
quando isso só é verdade nos casos em que o regime democrático dá lugar a um
autocrático, mas não quando é substituído, mediante redução dos elegíveis (controle),
por uma oligarquia.
Por fim, Dahl se equivoca ao assumir que a estabilidade poliárquica deve-se à
constituição de um sistema de garantias mútuas quando, na verdade, esse é um fator de
estabilidade de todo sistema representativo, isto é, tanto das poliarquias, quanto das
oligarquias.
O autor defende, como já se mencionou, o acréscimo de um terceiro eixo,
referente à dimensão do controle, isto é, “poder ou não ser votado”. Somente a partir da
consideração dos três eixos, e não dos dois, conforme propôs Dahl, poder-se-ia entender
as dinâmicas possíveis no processo de democratização, inclusive a dinâmica essencial
no Brasil contemporâneo, qual seja, a oligarquização do poder político.
Conforme se demonstrou no terceiro capítulo, Santos critica as propostas de
reforma política, pois estas, segundo ele, restringiriam a competição entre os candidatos,

limitando o número de elegíveis e diminuindo, assim, o potencial da poliarquia
brasileira.
Dessarte, assim como Dahl mostra-se cético quanto à capacidade dos
mecanismos institucionais em inibir a “tirania da maioria” ou da minoria, conferindo
mais poder ao sistema de segurança mútua, aos controles internos e sociais, Wanderley
Guilherme dos Santos contesta o poder de tal reforma institucional em produzir “mais”
democracia no país.
No entanto, conforme se discutiu no mencionado capítulo, a divergência de
Santos tem origem em uma concepção da ordem social segundo a qual essa ordem é,
por definição, imprevisível, sendo, por conseguinte, imprevisíveis também os efeitos de
qualquer reforma no aparelho institucional.
Exatamente porque assume uma postura de “cético moderado”, Wanderley
Guilherme dos Santos, de certo modo, como Robert Dahl, destaca, ainda que de modo
intermitente, a novidade que é a poliarquia na história da humanidade e também a
incapacidade dos seres humanos em compreender efetivamente as causas suficientes de
sua sobrevivência e de sua estabilidade. Como Dahl, o autor contraria a tese de
Huntington de que haveria uma “terceira onda” de democratização mundial.463
Conclui-se, portanto, que o diálogo com a teoria poliárquica representa esse
“movimento” de consolidação da ciência política no país, na medida em que esse
processo se deu mediante a legitimação epistêmica dessa ciência (distinguindo-a das
demais ciências humanas) e através da incorporação de técnicas de pesquisa oriundas da
matriz norte-americana (que a diferenciava do trabalho dos intelectuais do passado
brasileiro). Como diz Elisa Reis, trata-se de criar um novo ethos de pesquisa, “que faz
da pesquisa metódica e sistemática a rotina do cientista social”.464
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É óbvio que um processo de tamanha magnitude não se deu da noite para o dia,
nem envolveu apenas um único intelectual, no caso, o autor estudado Wanderley
Guilherme dos Santos. Vários intelectuais no país foram, mais ou menos, responsáveis
por esse processo, vários autores estrangeiros, incluindo Dahl, tornaram-se referência
para esses intelectuais e outras tradições de pensamento político também foram
incorporadas (como se pode notar, a presente dissertação enfatizou a tradição de ciência
política norte-americana, considerada, em geral, pelos estudiosos como a mais
importante).
Importa ressaltar, conforme a hipótese inicial de trabalho sugeria, que esse
processo não consiste em uma influência exercida por uma matriz estrangeira e
passivamente sofrida por uma comunidade emergente de cientistas políticos no Brasil.
Como se demonstrou pela análise do diálogo de Santos com a teoria poliárquica, mais
razoável é pensar que essa relação se deu de modo crítico, criativo, demonstrando que
as relações entre tradições culturais distintas, no caso, a brasileira e a estadunidense, são
mais complexas do que se poderia imaginar.
Para terminar, se ao longo de toda a dissertação, bem como nesta conclusão,
procurou-se estabelecer semelhanças teóricas entre os dois autores, Dahl e Santos (o
emprego da pesquisa empírica na justificação dos argumentos, o ceticismo em relação à
eficiência dos mecanismos institucionais no sucesso de uma poliarquia, a concepção de
democracia como regime de competição institucionalizada, etc.), corroborando a tese de
que o diálogo com a teoria poliárquica não é completamente fortuito, é preciso, não
obstante destacar algumas diferenças entre os dois autores, além das que são destacadas
pelo próprio Wanderley Guilherme dos Santos nos textos analisados no quarto capítulo.
A primeira dessas diferenças diz respeito à questão da representação
proporcional.

Em breve passagem de Poliarquia, Robert Dahl defende que poliarquias são
normalmente regimes de representação majoritária, haja vista que o sistema de
representação proporcional é mais propenso à fragmentação e esta um fator de
instabilidade. Além disso, para evitar a fragmentação partidária, o autor “defende” os
sistemas bipartidários, ou sistemas que, pelo menos, restrinjam o número de partidos.
Como se sabe, Wanderley Guilherme dos Santos critica veementemente a
representação de tipo majoritária, acusando-a de injusta e de ameaçar o direito à
representação de grupos minoritários. Além disso, o autor, ao contrário da avaliação
dahlsiana, defende que as democracias atuais, em sua maioria, adotaram o princípio
proporcional em substituição ao princípio majoritário, a medida em que ampliaram o
número de elegíveis (participação e controle).
O segundo ponto de discordância entre os autores a ser destacado está
relacionado ao primeiro. Wanderley Guilherme, em Sessenta e quatro, procura
demonstrar que países com elevado índice de fragmentação parlamentar (grande
dispersão das cadeiras do Parlamento entre os partidos) não são, diferentemente do que
defende o cientista político estadunidense, sinônimo de ingovernabilidade.
Segundo Santos, a fragmentação parlamentar (que não se confunde com o
número de partidos) só gera instabilidade quando associada ao processo de
radicalização ideológica. Sistemas fragmentados, mas não radicalizados, criam uma
situação na qual o acordo e a negociação com os diversos partidos efetivos tornam-se
parte do dia-a-dia do governo.
Nos casos de radicalização aliada à fragmentação, como no cenário político
brasileiro pré-64, cria-se aí sim uma conjuntura em que nem o Executivo consegue
aprovar as medidas necessárias para governar, nem o Legislativo consegue formar
maioria para aprovar outra agenda política, apenas formando coalizões ad hoc para

vetar as ações do poder Executivo. Trata-se, como foi discutido, de uma crise de
paralisia decisória.
Natural, então, que partindo de premissas distintas sobre o processo de
fragmentação parlamentar, os autores chegassem, no plano normativo, a conclusões
distintas: sendo essa fragmentação um problema, é preciso, segundo Dahl, limitar o
número de partidos; não sendo a mesma um problema em si, para Wanderley Guilherme
dos Santos, a limitação do número de partidos é não só ineficaz para combater a
instabilidade, como também é antidemocrática, visto diminuir a competição política e a
imprevisibilidade eleitoral.
Percebe-se, entretanto, que as duas ou três divergências mencionadas entre os
dois autores são meramente circunstanciais, e não discordâncias sobre princípios ou
pressupostos. Mais evidentes e sólidas são, como se procurou mostrar, as afinidades
entre ambos.
Destarte, o diálogo com a teoria poliárquica pode ser tomado como expressão do
fato de que os autores compartilham a mesma concepção, tanto na dimensão axiológica,
quanto na dimensão normativa, da política e, especialmente, da democracia, ainda que,
é óbvio, não impeça os mesmos de divergirem na avaliação de temas circunscritos da
política contemporânea.
Para concluir, é preciso dizer que, na avaliação da presente pesquisa é
exatamente por compartilharem uma mesma concepção de democracia, que dois
problemas ou carências podem ser identificadas nas obras de Dahl e de Santos.
Em primeiro lugar, embora os dois autores abordem o conceito de participação
política, e não sejam autores que defendam uma restrição da participação política como
solução para os problemas das democracias modernas, esse conceito é explorado
preponderantemente na sua dimensão partidária e eleitoral. Tanto em Dahl, quanto em

Santos, a adoção do tema participação política não constitui uma discussão de “outras”
formas de participação, como a participação presente nas associações civis, nos
movimentos sociais, por exemplo, ainda que essas associações sejam consideradas,
pelos autores, como importantes para o bom funcionamento democrático. Parece,
portanto, correta a crítica de Carole Pateman à teoria poliárquica de que Dahl não
prioriza a discussão sobre a participação política e sobre sua importância nas
poliarquias, ainda que não seja apropriado identificá-lo, como fazem alguns autores,
com a teoria das elites.
De algum modo, a mesma ponderação se aplica a obra de Wanderley Guilherme.
De fato, percebe-se que o autor, embora seja um defensor da ampliação da participação
política, pense essa, principalmente, em termos de participação em partidos e em
eleições, não desenvolvendo, com a mesma sistematicidade dispensada a esse primeiro
sentido de participação política, a análise sobre os sindicatos, associações comunitárias,
entidades empresariais, identificadas por ele como parte integrante do processo de
redemocratização do país. Essa especificidade teórica revela, por seu turno, o
distanciamento desses autores dos pensadores da democracia participativa.465
Uma segunda carência identificada no pensamento desses autores refere-se à
dimensão da cultura política, ou da cultura cívica. Como se verificou pela análise das
obras, esses temas são sempre abordados marginalmente pelos autores mencionados. O
próprio “treinamento social” na teoria dahlsiana e o “contrato social básico”, discutido
por Wanderley Guilherme nas obras da terceira fase, não recebem tanta atenção dos
autores, quanto o tema, por exemplo, da competição político-partidária, ainda que, como
se viu, eles sejam essenciais nas respectivas teorias.

465

Robert Dahl discute, de modo sucinto, a sua discordância com a teoria da democracia participativa. Cf.
Dahl: 1993. Wanderley Guilherme, por seu turno, discute os motivos de sua divergência com essa
tradição em livro não analisado por este trabalho. Cf. SANTOS: 2007.

Todavia, o que se percebe é que essas “lacunas” são, antes de tudo, o resultado
de certas escolhas teóricas sobre certas premissas da realidade política, quer dizer, de
um modo particular de se entender a política, que, como se pôde notar, determina o foco
das análises dos dois autores citados, atribuindo mais importância a certas variáveis e
menos a outras.
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ANEXO II: ENTREVISTA COM WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS466

Parte da presente entrevista (questões de 1 a 11) foi realizada no dia 11 de agosto do ano
de 2008, na Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, e outra parte foi respondida
pelo autor via email (questões de 11 a 16).
As perguntas foram formuladas tendo em vista dois objetivos. Em primeiro lugar,
adquirir informações que a pesquisa não dispunha e julgava relevante saber,
preenchendo lacunas importantes no estudo em questão. Em segundo lugar, contrastar
as interpretações construídas ao longo da pesquisa com a visão do próprio autor sobre
sua obra.
1. O senhor se formou em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro...
WGS: que chamava Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil.
2. Como e por que o senhor abandonou esse campo de estudos e passou a se dedicar à
ciência política?
WGS: Bem, existem as razões pelas quais eu me afastei da filosofia e as razões pelas
quais eu me aproximei da ciência política. A principal razão pela qual eu me afastei da
filosofia foi uma certa insatisfação da disciplina, da formação do filósofo de tratar de
coisas... embora sempre me atraíssem e continuaram a me atrair questões de natureza
mais filosófica, mais abstrata, por conta de militância estudantil e também já da atenção
à política que me atraía também, eu vi uma certa... uma falta de ligação entre o que eu
fazia como filósofo (eu trabalhei como professor da filosofia alguns anos) e aquilo que
eu fazia como cidadão. Eu como filósofo estava estudando ontologia, metafísica de
Kant, essas coisas, e escrevi Quem dará o golpe no Brasil?, a primeira coisa que eu
466
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escrevi, o primeiro livrinho, tive alguns artigos já. Mas, por outro lado, dado o modelo
de intelectual, de professor que eu tinha tido na faculdade, desde o professor,
fundamentalmente desde Álvaro Borges Vieira Pinto, eu não considerava aceitável eu
ser um professor de filosofia, particularmente eu tinha interesse na filosofia présocrática, quer dizer, antiga, e não ter domínio da língua. Isso não me parecia
apropriado, como eu havia aprendido com o meu mestre, seria sempre um leitor de
segunda mão dos textos originais. Isso sempre me incomodou também, não poder ter,
por várias razões, o instrumental que me deixasse satisfeito em relação ao trabalho que
eu faria. Por outro lado, enquanto isso estava acontecendo, digamos assim, na minha
subjetividade, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre filosofia no Brasil, sob a
orientação do Álvaro Borges Vieira Pinto, já então eu era assistente dele no ISEB,
Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e comecei a pesquisar sobre filosofia no
Brasil, e passava as tardes na seção de livros raros da Biblioteca Nacional, que eram
livros que não tinham sido reeditados, do início do século XVIII, século XIX, e eram
trabalhos de filósofos brasileiros que me deixavam mais ainda insatisfeito com a
filosofia, mas, casualmente, eu comecei a encontrar alguns trabalhos dos filósofos, mas
na área político-social, ensaios que eles escreviam sobre a sociedade, que me agradavam
muito mais do que o que eles escreviam sobre a alma, sobre o espírito, seja lá sobre o
que for. E eu comecei a pesquisar, me dei conta que a partir de um certo ponto de que
estava muito mais, pesquisando muito mais o que os filósofos haviam escrito sobre
política e sobre sociedade, do que o que eles haviam escrito sobre filosofia. E nessa
busca comecei a ler outros que não tinham escrito nada sobre filosofia, mas tinham
escrito sobre Brasil..., do século XIX. Simultaneamente, eu tive contato com a obra do
Guerreiro Ramos, os estudos que ele havia feito sobre o pensamento político-social
brasileiro e aí comecei a me envolver cada vez mais com, não só com o estudo e a

leitura, como também comecei a escrever. O último curso que o ISEB proporcionou, foi
um curso de verão. Das cinco disciplinas, quem coordenou o curso, os cursos, foi eu,
que escolhi os professores, etc. e tal, e montei o meu curso. O meu curso eram cinco
décadas de pensamento desenvolvimentista, não tinham mais nada a ver com filosofia, a
rigor, eu já estava na ciência política. Então, o envolvimento com as disciplinas sociais
fizeram, digamos, fecharam o hiato, construíram a ponte entre as minhas inquietações
intelectuais, que eu podia continuar tendo as mesmas inquietações filosóficas, digamos
assim, só que ao mesmo tempo que me angustiava outros assuntos... ao mesmo tempo
que isso iluminava, ou podia orientar a minha vida enquanto cidadão. Eis a razão porque
... aí surgiu a oportunidade de ir para o exterior e eu já fui tentar recuperar uma
graduação, já em pós-graduação, mas tendo que recuperar uma graduação na área de
ciências sociais que eu não tive, eu estudei filosofia; o que eu li de ciências sociais foi
inteiramente assistemático, só mesmo nos Estados Unidos em que eu, privadamente,
tive que fazer aquelas coisas todas que o pessoal já estava em outra.
3. Qual a importância o senhor atribui ao ISEB na sua trajetória intelectual, tendo
em vista que, segundo os comentadores do período, ela foi marcada por uma
profunda divergência com o nacional desenvolvimentismo, ideologia, segundo os
mesmos estudiosos, hegemônica no instituto?
WGS: É, exatamente. Isso é verdade. Quando eu ingressei no ISEB eu tinha acabado de
me formar; o ISEB estava acabando de sair da primeira grande crise, que foi a crise com
o livro do Hélio Jaguaribe, O nacionalismo na atualidade brasileira. Ali, a partir
daquele momento, dentro do próprio ISEB, havia uma certa, já havia uma divergência
entre o que pensavam, por exemplo, o Vieira Pinto, que passou a ser o diretor a partir de
1960, o Nelson Werneck Sodré, e o que pensavam, antes de 60, acredito, Ignácio
Rangel, Oswaldo Gusmão, que aos poucos, por uma ou outra razão, foram se afastando;

não me recordo de detalhes do afastamento de cada um deles, sei do afastamento do
Hélio com a grande crise de 1958, e a minha divergência se manifestava, tinha muito
mais a ver com as conseqüências que a posição de estratégia política a que essa posição
levava, do que pessoalmente com, dentro do ISEB. Até porque nessa quadra, a partir de
61, 62, as atividades do ISEB ficaram muito reduzidas, por falta de apoio do governo,
mesmo depois da posse de João Goulart, era uma vida muito precária. Não havia
recursos, levava seis meses até o Ministério da Educação soltar os recursos da
instituição, então as atividades estavam todas elas bastante reduzidas. Não havia,
portanto... O ISEB deixava de ser na verdade uma arena onde as idéias lá dentro
pudessem até se entrecruzar, não havia essa oportunidade, essa possibilidade. Então...
Porque a conseqüência política disso tinha a ver com a posição do “partidão”, com a
posição de que a revolução nacional desenvolvimentista, cuja liderança cabia à
burguesia nacional e que competia às forças de esquerda, mais consistentes,
pressionarem a burguesia nacional para que ela assumisse o seu papel revolucionário,
naquela quadra. Eu discordava inteiramente disso. Isso era uma tolice enorme, era um
erro de estratégia enorme, que logo acabaria em desastre. Por isso escrevi Quem dará o
golpe no Brasil? que provocou reações e críticas do “partidão”. Uma revista teórica
deles chamada Estudos Sociais, escrito por Álvaro Matos, a qual eu respondi, ele levou,
então, a discussão para o jornal semanal do partido, Novos Rumos, a qual eu respondi
também, e ele encerrou o debate. Então, a minha discussão, a minha divergência em
relação à visão preponderante, que a essa altura já era meio rachada, também não tinha
muito... Eu não tinha muita identidade com o lado anti-conservador, porque havia um
lado conservador, que era considerado à época conservador, que seriam as pessoas mais
na linha do Hélio Jaguaribe, Oswaldo Gusmão, mas eu não me identificava com o
Nelson Werneck Sodré, e o Nelson Werneck Sodré era o “partidão”, eu não me

identificava. Então, na verdade, eu era isolado dentro do ISEB, o que não tinha
nenhuma conseqüência porque como eu não tinha nada, nenhuma atividade mais
regular, nem mais ativa, nem havia dentro do ISEB nenhuma censura, nem repressão a
nada, isso nunca me prejudicou. Tanto assim que, todo mundo sabendo a minha opinião,
eu coordenei o último curso e, na verdade, escrevi o último livro publicado pelo ISEB
que é Introdução ao estudo das contradições sociais [no Brasil], que era uma crítica ao
partido. Esse livro foi fortemente controlado pela revista, foi retirado, ele tinha
começado a ser distribuído pela Civilização Brasileira que então tinha uma associação
com o ISEB e foi confiscado. Então muito pouco circulou. E o curioso é que quando, eu
não sei se você vai chegar até aí, o curioso é que quando eu escrevi esse livro eu não era
mais marxista, no sentido sistemático da palavra, mas eu adotei na escrita desse livro
uma posição estritamente marxista só para mostrar como a posição do “partidão” não
era conforme a posição teórica de Marx. Mas muita coisa de Marx já... Nem defendia no
curso que eu dei de “cinco décadas” [sobre desenvolvimentismo], mas na estratégia de
disputa ideológica-política, eu me vi adotando uma concepção estritamente marxista, na
minha concepção à época do que era o marxismo, embora eu já não fosse mais marxista.
Porque a idéia era mostrar que não tinha justificativa. Bom, então, o ISEB foi muito
importante porque me permitiu começar a estudar inclusive o pensamento políticosocial brasileiro, até isso sim foi uma grande divergência, porque todo mundo dentro do
ISEB dizia que não existia pensamento político social brasileiro, porque o Brasil tinha
sido colônia a vida toda e colônia não tem autonomia. Eu discordava disso. O último
curso que eu dei foi mostrar que a maioria das teses defendidas pelo ISEB tinha sido
defendidas em meados do século XIX no Brasil, não fazia sentido dizer que era um
pensamento totalmente original. Então, foi assim, mas foi importantíssimo por tudo.

4. Em relação ao que o senhor já mencionou, aproveito a ocasião para perguntar
exatamente sobre o marxismo. Estudiosos do pensamento político e social
brasileiro, destacam que a influência do marxismo sobre a intelectualidade
nacional, nos anos sessenta e setenta, foi muito forte. Como isso se refletiu na sua
obra?
WGS: É o seguinte. Na realidade, eu nunca fui marxista, sistemático, ortodoxo, nunca
fui. Embora os três livros que eu escrevi, Quem dará o golpe no Brasil?, Reforma e
contra reforma [e Introdução ao estudo das contradições sociais no Brasil] tenham sido
escritos usando um instrumental que me parecia estritamente marxista. Porque me
parecia que era suficiente para dar conta daquelas... Para mim, o marxismo não dava
conta de todas as questões que eu tinha na minha cabeça, de natureza teórica, de
natureza histórica, mas dava, eram suficientes para dar conta das coisas que estavam
acontecendo no Brasil. Então, escrevi esses três livros na minha cabeça como um
marxista escreveria, como se eu fosse marxista até aquele ponto, em certo sentido.
Como eu seria naquele mesmo momento rousseauniano, também era rousseauniano, só
que de Rousseau você não deriva uma prática política. Também era rousseauniano, hoje
não sou mais, mas acontece que eu creio, quer dizer, várias das teses materialistas que
nós tínhamos sobre a história fazem parte da cultura intelectual brasileira até hoje. Era
bem mais forte, era bem mais marcada, não é? Era bem mais explícita, mas, quer dizer,
eu acredito que os seus leitores não vão acreditar muito nisso, mas nunca fui marxista,
no sentido ortodoxo e sistemático da palavra. Mas, em um debate em que estive a
alguns anos, a poucos anos atrás, eu disse que eu não era marxista quando era de bom
tom ser marxista e continuo socialista, quando ninguém mais acha que seja de bons
modos dizer isso em público. E isso é verdade, eu não era marxista. Marxista
sistemático. Utilizava como utilizo sempre que necessário. O Horizonte do desejo que

você não leu, se fosse lido na década de sessenta seria um livro marxista. Só que tem
um capítulo “A exaustão de Hobbes-Marx”. Mas continuo, continuo com a experiência
e as leituras posteriores, mais ou menos como era naquela época, eu era socialista e
utilizava o marxismo como instrumental de análise. Durante 63 eu fui fazer o curso da
CEPAL, durante um ano inteiro, pedi licença de um trabalho que eu tinha, do qual eu
vivia na verdade, eu era acessor técnico do Departamento Nacional do SESC, que é o
Serviço Social do Comércio, eu pedi licença para fazer e eles me deram, [para] um
curso de problema de desenvolvimento econômico, na CEPAL. Era de nove da manhã a
cinco da tarde. Em outubro de 63. Eu estudei economia burguesa, digamos assim;
macroeconomia, e muitas daquelas coisas eu utilizo até hoje, porque me convenciam.
Quando terminei o curso, fui demitido do SESC evidentemente. Mas, é verdade,
continuo socialista e não marxista sistemático. Aliás, eu não sou nada sistematicamente.
Nenhuma escola sistematicamente nunca me satisfez. Estou aberto a qualquer, a todas
as idéias até me persuadirem.
5. Uma pergunta agora com relação ao nacional desenvolvimentismo. Em Sessenta e
quatro: anatomia da crise você contestou o potencial explicativo do que você chama
de “paradigma clássico de análise”, exatamente em explicar o fenômeno específico
que foi o golpe. E afirmou que o Celso Furtado era um dos expoentes desse
paradigma. Qual a relação existente na sua obra com o pensamento do Celso
Furtado?
WGS: olha, o livro Formação econômica do Brasil, do Celso Furtado teve uma
influência muito grande, foi o primeiro livro de história do Brasil que eu li sério. E foi
uma revelação. Foi extraordinário. Aprendi história econômica do Brasil, comecei a
aprender história econômica do Brasil com o Celso. Depois, ele escreveu alguns outros
livros,

escreveu

um

ensaio

fantástico,

brilhantíssimo,

“Obstáculos

do

desenvolvimentismo no Brasil”, editado pelo Cláudio Veliz, “Obstáculos institucionais
do desenvolvimento econômico”, do Celso Furtado, que é um ensaio brilhantíssimo,
onde exatamente ele absorveu e armou tudo aquilo que havia mais ou menos
disseminado da visão de esquerda no Brasil, sobre coronelismo, clientelismo, controle
do Legislativo pelos conservadores, controle do Executivo..., tudo isso existia no meio,
na percepção difusa e, particularmente neste artigo, ele arma isso de uma forma
brilhante, muito clara, muito precisa, o que me permitiu refletir bem até onde eu
concordava e deixou claro para mim onde eu discordava. Com o maior respeito, eu
deixo isso claro no Cálculo do conflito, desde a tese, o maior respeito, mas acho que
havia algumas falhas no modelo que precisavam ser discutidas. Então, eu posso dizer
que a influência foi, ao mesmo tempo, foi uma influência formadora e inquisidora.
6. Retornando ao início da sua trajetória enquanto cientista político, como foi sua
experiência de doutoramento na Universidade de Stanford nos anos sessenta e
setenta e a experiência de seu retorno ao país em pleno regime autoritário?
WGS: Bom, quando eu saí já era praticamente, em 67. Bem, uma experiência que foi,
inicialmente, muito traumática, depois eu vou explicar porque e também extremamente
gratificante. Traumática porque eu saí daqui, um autor, tinha um nome público, tinha
trinta anos e com um nome público já, com três livros publicados. E pela primeira vez,
eu fui o mais velho da turma. Cheguei lá, e a minha turma que entrou no outono de 67,
todos tinham saído da universidade e eu estava afastado da universidade há quase dez
anos. Então eu era quase dez anos mais velho do que eles. Pela primeira vez eu era
velho. Não era o benjamim da turma. E, além disso, latino-americano. Porque, naquela
época, significava um preconceito e uma visão estereotipada muito grande, porque era
parte da academia, uma relação aos estudantes latino-americanos que consideravam que
eram retóricos, etc., que não eram sérios, não porque fossem charlatanescos, não eram

sérios porque não sabiam estudar direito, não tinham atitude digna, e essas coisas...
Então, o primeiro ano foi. E eu não dominava a língua, eu lia, mas não escrevia e nem
falava, eu não estudei inglês sistematicamente, a gente aprendia inglês como aprendia
francês, não sei como, aprendia a ler. E o debate é fundamental na formação americana,
é onde você se mostra, onde você ganha seus conceitos, é nesta arena. E praticamente
quase todo o primeiro ano, os três trimestres, eu praticamente não participava do debate,
eu não tinha condições de levar adiante um debate, uma discussão, não tinha controle da
língua. A minha sorte foi que eu fiz um curso chamado Análise Política em que a
exigência era um pouco de debate, mas... E que todo departamento praticamente
participava, com módulos específicos, era um curso obrigatório, de Análise Política. E a
idéia era muito mais de alguns exercícios, alguns trabalhos escritos do que o debate. O
debate era importante, mas a parte escrita era muito importante. E eu, no caso, estava
melhor porque escrever... Escrevia no início mancando, mas perfeitamente
comunicável. E só no final do ano... E aí houve um seminário, um curso no segundo
semestre que era sobre política brasileira. Eu me inscrevi, eu me inscrevi nesse curso.
Me inscrevi em vários, em cursos de leitura orientada, de relações internacionais,
porque estava indeciso, me inscrevi também no curso de Teoria Política onde também o
que era importante também... No primeiro trimestre, eu fiz um curso de leitura
orientada, portanto que basta o quê? Era ler e escrever alguma coisa para o professor, fiz
um curso de teoria política clássica, com Joe Path, que era ainda hippie, que esqueceu
de dar a nota, então eu tinha um incompleto, mas o incompleto era dele não era meu, era
nosso, e tinha um curso de Análise Política incompleto. Então, o meu primeiro
trimestre, meu perfil acadêmico era plus, incompleto, incompleto. No segundo
trimestre, eu fiz um curso de Estatística também, mas não... Estava matriculado, mas
não para grau. Não queria me expor. E continuou o de Análise Política e fiz um curso de

Política Brasileira. Bem, nesse curso de Política Brasileira acho que foi a primeira vez
que eu falei em inglês, numa das seções eu falei alguma coisa e eu levantei e fui
explicar, com aquele inglês macarrônico... Fiz um paper, escrevi um paper longuíssimo.
Quando saíram os resultados eu tinha tido outro plus em Estatística, tinha tido um “I”
[incompleto] de novo, que era o “I” de Political Analysis, de Análise Política, e um “B
mais”, em Política Brasileira. Eu tinha dois plus, três incompletos e um “B mais”, em
quê? Política Brasileira. Isso é, convenhamos, traumatizante. Isso não é currículo para
quem quer se candidatar a um título. Política Brasileira, “B mais”. O resto, plus,
incompleto. Por isso que eu disse que foi traumatizante. Mas, no final do ano, eu já
estava com o domínio da língua, e aí fiz um curso de Política Contemporânea, fiz um
curso, no terceiro trimestre, Análise Política e fiz um outro curso... Passado, sei lá, um
mês daquele sofrimento, daquela tensão enorme saíram as notas. Eu tinha tirado “A”
todos os três “A”, tinha tirado “A” na Teoria Política Clássica, “A” em Política
Contemporânea, aí ficou melhor, mas foi um ano muito traumatizante, por conta da
minha posição dentro do Departamento, eu era o mais velho da turma, latino-americano,
com um currículo, um desempenho aparentemente de fracasso, com dificuldades com a
língua, de comunicação, de comunicação social, e tendo também que recuperar tempo.
A quantidade de literatura que você tem que ler, você deve saber disso, era muito
grande, o que era bom, mas eu nem tinha lido aquelas coisas, eu tinha que ler o que eu
não havia lido, eu tinha que fazer um curso de graduação a jato, então foi um ano de
trabalho insano, muita tensão, dificuldades, muita dificuldades, mas, ao final do ano, aí
foi realmente um relax, uma descontração, uma satisfação muito grande. E o segundo
ano passou, aí foi só estudar, aí você vê o que significa uma universidade norteamericana, você tem uma biblioteca que não acaba mais, dia e noite, todos os recursos,
as novidades estão ali, os professores recebem coisas antes de sair, aí eu já tinha

adquirido uma posição respeitável dentro do Departamento, era conhecido dos
professores, fui chamado para participar de um seminário especial, com Gabriel
Almond, os alunos eram escolhidos a dedo para participar, aí foi... Eu fiquei três anos
lá, porque ao final do segundo ano eu fiz minha... Que eles chamam de escritos, fui
aprovado com louvor, mas pedi mais um ano de bolsa a título de escrever a tese porque
minha mulher tinha ido comigo, e ela está fazendo um doutorado em lógica matemática.
Então, ela precisou de tempo para absorver a informação de lógica-matemática, que ela
não tinha, para poder fazer o doutorado dela, e eu fiquei um ano a mais, e nesse ano que
eu fiquei lá, teoricamente, para fazer minha tese eu já tinha feito muita coisas, estudei...
Realmente, o primeiro ano foi traumático, depois foram dois anos de extrema
tranqüilidade, eu tinha uma bolsa excelente, morava dentro da universidade, numa casa,
o campus de Stanford é sensacional, tinha serviço médico, não tinha dinheiro, nem
preocupação financeira, só estudava. Foram três anos fantásticos... Você viu como eu
falo?
7. A respeito também da sua experiência nos Estados Unidos, os textos produzidos
pelo senhor antes de seu doutoramento nos EUA, por exemplo, Quem dará o golpe
no Brasil?, são bastante distintos das publicações posteriores, no que se refere à
abordagem e às teoria adotadas. Além de não tratarem sistematicamente da
democracia, são antes textos de sociologia política do que de ciência política. O
senhor reconhece essa inflexão em seu pensamento e concorda com essa
interpretação?
WGS: o que eu acho é que eu comecei a produzir trabalhos, antes eu não tinha escrito
nada, a não ser artigos na área de política, e livros de combate. Foi o Reforma contra
reforma e Quem dará o golpe no Brasil?, que são análises de conjuntura, eu não deixei
de fazer análise de conjuntura, eu comecei logo a fazer militância, militância

jornalística, entrei no debate sobre a descompressão, que foi uma participação, em 76, e
aí publiquei uma coletânea, chamada Poder e Política. Ao lado disso, comecei a
escrever sistematicamente sobre política..., eu não me preocupo com essas coisas. Aí,
tão vigorosamente quanto eu podia, tal como eu gostaria de ter feito em filosofia. Nunca
escrevi nada de filosofia. Então comecei a produzir mesmo, acho que o primeiro livro
mais... foi Cidadania e justiça, se eu não me engano, bom... Ah sim, comecei a escrever
mais sistematicamente, que foi Ordem burguesa e liberalismo político que é um misto
de análise de conjuntura com análise política mais sistemática, alguns artigos..., mas não
vejo, pois depois de Cidadania e justiça, publiquei Paradoxos do liberalismo, Crise e
Castigo, [Sessenta e quatro:]anatomia da crise, mas, como publiquei Kantianas
brasileiras, resultado de militância,análise de conjuntura. Bom, o que eu vejo é o fato, é
que pude escrever, pensar e escrever na área de política com o rigor e a formação
sistemática que eu não pude fazer em filosofia, porque não tinha. Mas não deixei de
fazer... Acho que fica melhor assim.
8. O senhor é tido, por alguns estudiosos do pensamento brasileiro, como um dos
pais-fundadores da ciência política brasileira – na medida em que teria
contribuído para consolidar no país uma reflexão semelhante à desenvolvida pelos
cientistas políticos norte-americanos no século XX, bastante distinta das análises
que se faziam anteriormente no país sobre a política, marcadas ou por um viés
mais econômico, ou mais sociológico, ou mais jurídico. O que pode nos falar dessa
avaliação?
WGS: Honrosa. Mas eu acho que foi uma geração, que envolveu gente de Minas, do
Rio de Janeiro... Eu falaria mais de instituições, eu falaria do Departamento de Ciência
Política de Minas Gerais, e do IUPERJ, fundamentalmente, com um modelo
completamente diferente da USP, sem ofender a USP, que tem um modelo mais alemão,

tutorial, em formação de pós-graduação. O nosso era mais americano, obrigatório, tem
que trabalhar... Cursos obrigatórios, trabalhos obrigatórios, leituras obrigatórias. Foram
basicamente as instituições. Agora, também não terei falsa modéstia e dizer que não tive
nessa tarefa, ou nesse período, um papel importante. Tive. Por aptidão, ou por
circunstância, ou por desempenho, por trabalho, por esforço, uma série de coisas, por
ocasião, e além de tudo mais, o tipo de colegas que tive, cooperativos, mesmo quando
tínhamos divergências, discordávamos das coisas, era uma discordância produtiva. Eu
acho que a circunstância de estarmos vivendo um período ditatorial, facilitou isso,
porque nós tínhamos, fossem quais fossem nossas divergências, não podíamos tornar a
instituição vulnerável, tínhamos que manter isso dentro de certos limites. E fortalecendo
aquilo que era comum para nós, fazer ciência séria. Então, juntou o período negativo, do
ponto de vista da sociedade, vazio, do ponto de vista da disciplina, pois não tinha nada,
então, havia a possibilidade, havia o que fazer com uma geração disposta a fazer. Então,
deu bastante trabalho, mas foi muito prazeroso e acho que contribuí bem.
9. De que modo o senhor avalia a distinção entre a ciência política e a sociologia.
Existem alguns intelectuais que questionam essa distinção defendendo, em suma,
que a ciência política nada mais é dos que uma “sociologia da política”?]
WGS: eu acho que... Há questões em que o condicionamento sociológico, para se
entender o fenômeno político, é indispensável, como há outros em que o entendimento
da história é mais relevante. O que eu estou dizendo, para ficar mais claro: os
fenômenos políticos e os sociológicos são datados, eles se dão dentro de um período de
tempo. Só que o nosso tempo é um tempo que precisa de alguns séculos para... Até que
aparece o caráter historicamente datado dos fenômenos. Vários dos fenômenos, vários
dos fenômenos econômicos que eram próprios do mercantilismo hoje em dia não
existem mais, só tinham sentido dentro de uma economia com ouro, etc., da mesma

maneira, você não pode, é impossível você ter numa sociedade contemporânea, a partir
do século XIX, um pensamento de Maquiavel, em que o demiurgo da realidade são as
grandes personalidades e os conflitos entre elas, que era verdadeiro, no período. No
início do Estado Moderno, as concepções de Hobbes, as concepções de Maquiavel
faziam sentido e eram verdadeiras. Do ponto de vista de análise política, metade d’ O
Príncipe não tem nada a ver com o mundo, elas são obras de pedagogia, obras de
formação, e são muito profundas e muito a respeito ao ator, mas os fenômenos
contemporâneos em que o ator político, exclusivamente, é demiúrgico, é a causa
eficiente, são muito reduzidos, são bastante reduzidos. Valem mais no nível micro do
que no nível macro. É nesse sentido que eu estou falando da história... Há certas
questões que a própria sociologia do fenômeno também é datada e, conseqüentemente,
precisa da história para entender. Movimento sindical, os estudos de comportamento, de
relação de sindicalismo operário, que é tipicamente sociologia do trabalho. Só tem
sentido em um mundo capitalista. Não faz o menor sentido no mundo pré-capitalista. E
não se sabe o que vai acontecer. Chegará um tempo em que nós todos seremos capítulos
da história, a minha definição do papel da história dentro da vida humana. Não tem nada
a ver com sociologia, eu tenho a sociologia também como um fenômeno... Certas coisas
têm que se buscar na História para se entender direito porque está acontecendo... Em
outras circunstâncias, a economia, ou certos aspectos da economia são aspectos que
você não pode desconsiderar, em outros, a demografia. Então, eu acho esse debate... Eu
não acompanho muito porque eu acho errado, equivocado.
...não se trata de concordar ou discordar com as respostas, mas com o próprio
debate...
WGS: por mim, qualquer coisa, chamem do que quiser.

10. Fugindo um pouco do roteiro inicial, gostaria de fazer a seguinte pergunta: em
alguns textos seus, você faz uma crítica à ciência política em função de uma
deficiência histórica. O tratamento que os cientistas políticos dispensam à história
é muito superficial...
WGS: aí é a história de curta duração... Estou me referindo ao fato de que o cientista
político aprende pouco história. Por exemplo: os cientistas políticos, tanto americanos,
quanto brasileiros, e latino-americanos, desconhecem muito a história da Europa,
pensam que conhecem. Aí tendem a ter sobre si próprio, ou sobre o que aconteceu na
Inglaterra e na Europa... A Inglaterra, então, é um dos países mais desconhecidos, não
se sabe que o Parlamento inglês já foi fechado, que o povo já aclamou os tiranos, e isso
na Idade Moderna, que não foi democracia desde sempre (você já sabe qual é a minha
idéia a respeito disso), então, isso para não falar dos nórdicos, para não falar da Itália,
que só se unificou no final do século XIX, só teve voto universal a partir do fim da
Segunda Guerra Mundial, isso não havia. Você tomando as democracias tradicionais, a
Alemanha, então, Itália, França, Espanha, que só teve voto universal depois da Segunda
Guerra Mundial, a Suíça não teve voto [universal] até 1970, então, o desconhecimento
leva a uma fragilidade de análise, tomando, às vezes, muitas coisas como universais,
quando não são, e outras quando nem, quando são absolutamente triviais. É um
desconhecimento da história, da história dos livros, não é do fenômeno da história, a
história que já aconteceu... Eu acho que isso prejudica. Eu acho que no caso dos
americanos, dos norte-americanos, a culpa é deles mesmos, porque eles têm bons
historiadores, à disposição deles, a grade de formação do profissional é que é mal feita.
Na Inglaterra não é tanto assim, na Inglaterra, o cientista político que é uma coisa
recente, o profissional cientista político, tem um razoável..., e os historiadores, então,
são espetaculares. Agora, no nosso caso, é também uma crítica à própria história, à

própria historiografia, que é frágil, então você, muitas vezes, tem de fazer um papel
duplo, você tem que fazer papel de historiador, para descobrir os fatos, para depois fazer
análise política, sociológica, se quiser. Mas tem que ter a formação apropriada para isso.
Muitas vezes não estão, o embasamento histórico que é a base da ciência política é meio
manco, meio falho, porque tem que ser feito, se não você não podia fazer análise
política. Então, há uma dimensão frágil da sociologia, e, principalmente, da ciência
política por conta da fragilidade da nossa historiografia, além do fato de que nossos
cursos não ensinam história, mas se fossem... Cada um teria que fazer o seu trabalho,
mas isso tem melhorado bastante, os cursos de pós-graduação em história têm evoluído
muito, sobretudo em certas áreas, como escravidão, século XIX, muito, mas ainda é
deficiente. O cientista político que quiser trabalhar bem vai ter que fazer um trabalho
artesanal de historiador.
11. Qual a importância que o senhor atribui à teoria poliárquica de Robert Dahl em
sua obra? De que modo as revisões propostas pelo senhor à teoria poliárquica
aumentam o potencial explicativo dessa teoria?
WGS: Considero a teoria poliárquica de Robert Dahl, mesmo com as imperfeições que
possa ter, ainda como a mais econômica e eficiente reflexão para entender as sociedades
democráticas contemporâneas. Não conheço nenhum modelo de partida mais rico e
mais desafiador. Minha principal proposta de revisão refere-se a incluir como dimensão
autônoma da definição poliárquica o direito de ser eleito – o problema dos elegíveis. Ao
longo do tempo, a maioria dos avanços nos direitos de votar eram contrabalançados por
restrições ao direito de ser votado. Enorme quantidade de sérios conflitos políticos,
inclusive o do Brasil, em 1964, estão essencialmente ligados à elegibilidade, mais do
que à participação eleitoral. No Brasil, os analfabetos votam, mas não podem ser
votados, no Chile, todos votam, mas só são elegíveis os que possuem escolaridade

equivalente ao ensino médio, na Argentina ainda persiste um requisito de renda para ser
elegível, no Uruguai, nenhum funcionário público, civil ou militar, pode ser candidato.
Em todo o mundo, o universo dos votantes é significativamente maior do que o dos
votáveis: restrições de renda, idade, escolaridade, pertencimento a partidos, além de
várias outras corroboram a importância do eixo da elegibilidade que incluí. Se se
reescrever a história dos golpes na América do Sul se descobrirá que vários tiveram este
motivo por pretexto.
12. Em sua opinião, como a temática democrática comparece nas diferentes fases de
sua trajetória intelectual?
WGS: A temática democrática ora comparece sob forma de valor a ser defendido, ora
como desafio a aperfeiçoamentos. Em ambos os casos, o estímulo da política nacional
tem sido crucial.
13. Em “Poliarquia em 3D” o senhor declara que assume uma concepção de
democracia puramente institucional, desconsiderando as concepções substantivas
de democracia? O senhor poderia nos falar um pouco mais sobre essa sua escolha
teórica?
WGS: A concepção institucional da democracia a que adiro não significa tomar as
instituições como filtros ingênuos. Afirmo que as instituições democráticas têm
compromisso com uma questão de justiça substantiva, sim, mas que é única e
exclusivamente a de promover e garantir a igualdade de direitos políticos. Não compete
às instituições representativas promoverem a justiça econômica e social, esta será o
resultado da competição entre atores cujos direitos políticos sejam iguais. Se existe
desigualdade política, é imperativo que as instituições democráticas se movam e
intervenham para sanar tal dificuldade. Foi isto mesmo que elas fizeram ao longo do
tempo ao derrubar, por intervenção, os obstáculos à participação e é isto que devem

fazer agora, garantindo igualdade na dimensão da inelegibilidade. Ver nesta minha
posição um laissez-fairianismo institucional é um imenso equívoco.
14. Qual a sua posição em relação às tradições liberal e republicana, em especial no
que diz respeito à capacidade dessas tradições de pensar a política brasileira?
WGS: Há um problema liberal no Brasil, associado à resposta anterior. A democracia
brasileira ainda não foi capaz de suprimir as mais elementares desigualdades políticas
existentes aqui. Por exemplo, os essenciais direitos de ir e vir, de associação, de opinião,
de acrescentar itens à agenda pública é diferencialmente distribuída pelas regiões e pelas
classes sociais. O Brasil ainda não resolveu o seu problema liberal, parte constitutiva
essencial de qualquer democracia representativa bem acabada.
15. Desde Quem dará o golpe no Brasil?, o senhor vem mantendo um diálogo crítico
com a opinião pública e com a imprensa brasileira. Como o senhor avalia esse
papel do intelectual público, por assim dizer, e em que sentido ele se relaciona à
sua convicção democrática?
WGS: Creio que faz parte, desde os gregos antigos, da obrigação cívica de todos dar a
sua contribuição, conforme suas possibilidades, ao esclarecimento das questões da
sociedade. Ser cidadão, para mim, não significa apenas votar. Em virtude de minha
ocupação como pesquisador e professor não me permitido usufruir de forma exclusiva
eventuais informações e conhecimentos que possua a respeito de questões socialmente
relevantes. Devo a meus compatriotas a difusão de opiniões que, mesmo se erradas,
ajudarão no processo nacional de democratização.
16. Com relação à questão institucional da democracia, em textos como Regresso e em
Razões da desordem o senhor destaca que a insuficiência da poliarquia brasileira
não advém das instituições, mas sim da ausência de um contrato social básico que

pudesse transformar essas instituições em práticas societárias concretas. O senhor
poderia nos falar mais dessa sua interpretação da realidade nacional?
WGS: O contrato social básico a que me refiro tem a ver com a adesão de boa fé e
enraizada às regras do jogo democrático e aos valores sociais que esse jogo exige para
ser seriamente jogado. Sendo mais direto: é necessário que a democracia se torne o
estado da natureza da vida brasileira, algo que todos devem tomar como paisagem
natural e preservada. Não como algo a ser respeitado dependendo dos resultados do
jogo. No Brasil, a deficiência das instituições decorrem, não de patologias congênitas,
mas do caráter ainda precário como são vistas. Leva tempo até que as pessoas acreditem
que tudo pode estar em jogo em uma eleição, menos as instituições fundamentais sob as
quais vivem. O Brasil precisa se constitucionalizar universalmente, isto é, extirpar as
injustiças políticas ainda existentes e promover a naturalização da ordem democrática.
Não creio que tal objetivo caracterize uma concepção neutra, isenta, da democracia
representativa a que admiro.

