
LEGITIMIDADE

Newton Bignotto

DEMOCRACIA
1 M
Com eleições apropriadas pelas elites, uma precária tradição
democrática e cidadãos passivos, voltados para suas
necessidades pessoais, há dúvidas se o País realiza o ideal
democrático de rotatividade e representatividade

O Brasil caminha para as maiores
eleições de sua história com a
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que move os regimes de vocação
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- de Filosofia
Política (: 1) Departamento de li/uso/ia da UFMG,
concedeu 1OS secretários de edição e repórteres da
Secretaria de Comunicação Institucional da Assem-

bléia, Ramiro Batista e Patrícia Duarte.
Doutor em Filosofia pela École des Hautes

Études en Sciences Soc ia/es de Paris, com mestrado
em Filosofia Política pela UFMG e vários trabalhos
publicados, inclusive "Maquiavel Republicano"
(Edições Loyola), ele tem sérias dúvidas de que a
tradição democrática "muito questionável" do sis-
tema brasileiro realize esse ideal republicano de
rotatividade e representatividade, que pressupõe
cidadãos ativos e igualdade de condições entre
candidatos.

Sobretudo, Bignotto afirma que, num país de
"eleições sempre apropriadas pelas elites" e de
campanhas milionárias, faltam mecanismos para
garantir que cidadãos comuns possam se candidatar
e se eleger - princípio básico de um sistema que se
pretenda democrático. Na outra ponta, há eleitores
passivos, filhos de urna sociedade de massas sem
palanque e reféns do que ele chama de "tiranias da
intimidade ". Ou seja: o cidadão que julga cada vez
mais a partir de seus desejos íntimos e muito menos
do interesse da coletividade, como faziam os inven-
tores da democracia, há mais de dois mil anos.
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REVISTA DO LEGISLATIVO - O Brasil está às
vésperas de uma das maiores eleições
da sua história, para a escolha do pre-
sidente da República, governadores de
Estado, senadores, deputados federais e
estaduais. Qual a expectativa dos elei-
tores em relação a estas eleições? Eles
acreditam na possibilidade de mudan-
ças a partir do voto?
Newton Bignotto - O sistema da demo-
cracia representativa funciona mesmo
para criar essa expectativa de mudança,
por isso a periodicidade curta das elei-
ções e a universalidade em relação aos
que têm cidadania para poder participar
das eleições enquanto eleitor e candida-
to. Desde as comunas italianas do final
da Idade Média, tudo é feito para isso,
para gerar essa expectativa. No caso de
Florença, por exemplo, cargos impor-
tantíssimos duravam, às vezes, apenas
seis meses. O fundamento disso é exata-
mente o de criar, mais do que a ilusão, a
idéia de que é possível um cidadão co-
mum ascender ao poder e, mais do que
isso, de que ele não vai durar muito
tempo ali, que ele vai ter de sair, para dar
oportunidade a outros. Teoricamente isso
é muito bonito, resta saber como este
sistema vai migrar para dentro de um
sistema eleitoral como o nosso, um siste-
ma muito particular e com uma tradição
democrática real muito questionável.

RL - São condições que comprometem a
realização dessa expectativa?
Newton Bignotio— Em parte, sim. É claro
que existe uma vontade de ver as coisas
mudando, provocada pela desilusão real
com a situação concreta do País e esti-
mulada por um traço difícil de definir,
que é uma certa vivacidade da cultura
brasileira. Existe uma expectativa, da-
quela coisa de um país novo, de uma

história não muito marcada por derrotas
excessivas, de que a mudança é possí-
vel. Neste momento da eleição, acho
que esses aspectos se juntam - o senti-
mento difuso da necessidade da mudan-
ça e isso que estou chamando de "viva-
cidade da cultura", que é bem entre
aspas, porque a gente não consegue de-
finir isso muito bem - ao que o sistema
eleitoral faz, que é exatamente concreti-
zar essa possibilidade em eleições peri-
ódicas. Agora, que esse encontro seja
um encontro verdadeiro, capaz de pro-
mover mudanças, é aí que eu acho que
entra um problema, porque isso dito
assim, teoricamente, é muito bonito, é
uma espécie de concepção republicana
básica da modernidade, mas até onde
essa concepção republicana se realiza
no Brasil? Eu acho que ela se realiza
muito pouco.

RL - Desde a própria Proclamação da
República, não é?
Newton Bignotto - É, foram os monar-
quistas que proclamaram a nossa repú-
blica, independentemente do corpo po-
lítico e da participação do povo, que,
bestializado, assistiu a tudo. Quer dizer,
a base de uma república, que é a ação do
cidadão, está excluída da história brasi-
leira, e, depois, a política tem sido, ao
longo do tempo, uma coisa muito facil-
mente apropriada pela elite. Os meca-
nismos reais de instituição das eleições,
no fundo, negam toda a essência dessa
universalidade, das eleições e das candi-
daturas. Quem, no Brasil, pode, hoje, se
candidatar? Nós podemos, objetivamen-
te, nos candidatar a deputado? As cam-
panhas têm um custo, que não é baixo.
Então, esse sistema abstrato produz um
sistema concreto de poder, que é o mais
interessante de ser analisado. De uma
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certa forma, ele se apropria duplamente
da ilusão - da necessidade da mudança e
do sistema mesmo, do sistema formal,
que permite essa ilusão operar. As pesso-
as dizem: vamos mudar. Agora, concre-
tamente, é possível esperar que, nas pró-
ximas eleições, os Parlamentos sejam
objetivamente melhores?

RL - Serão?
Newton Bignotto - De um lado, acho que
isso é possível sim, porque o próprio da
vida política é exatamente o de ser um
campo aberto. O i,npeachment do Coilor
é uni exemplo. Se você falasse disso um
ano antes, um cético médio, nem precisa-
ria ser um grande cético, iria dizer: isso é
um absurdo, nunca vai ocorrer rio Brasil.
E, no entanto, ocorreu. Então, por isso,
acho que as eleições podem promover
mudanças por este aspecto, de existir na
política sempre um campo de
indeterminação pelo qual, mesmo no
Brasil, onde o poder é tão pouco reparti-
do, ainda pode ser quebrado. Experiên-
cias como a do VI, independentemente
dojulgamento que possamos terem rela-
ção a esse partido, são um exemplo. O VI
é uma experiência política recente, de
quebra de um certo monopólio na vida
política brasileira. E é a isso que estou
chamando de indeterminação, são essas
possibilidades reais de mudança de um
quadro, que a gente não tem como con-
trolar.

RL — O PTse viabilizou dentro desta faixa
de indeterminação do sistema?
Newton Bignotf o - É. Não estou fazendo
um julgamento do candidato, mas, se
pensarmos que o Lula hoje é um candida-
to com chances reais de chegar à presi-
dência da República, isso foge à regra do
jogo político brasileiro. Um operário,
com a feição de Lula, que não é um falso

operário, um intelectual que foi traba-
lhar na Fim, por exemplo, mas alguém
que fala errado mesmo, que tem ori-
gem operária, e está com chances
reais de ganhar a presidência, isso
parece maluco. Se pensássemos isso
quando ele era sindicalista, no final
dos anos 70, em São Bernardo, seria
muito pouco provável. E são apenas
dez anos. Então, em política, existe
mesmo um campo de indeterminação.

RL - Mas se considerarmos que a
candidatura Lula cresce, à medida
que vai sendo coopiada por mensa-
gens desse sistema, da classe média,
não poderíamos dizer que esse cam-
po não é tão indeterminado assim?
Newton Bignotto - Ah, sim, é preciso
esclarecer. Quando falo da
indeterminação ,estou falando de uma
coisa muito genericamente teórica,
uma maneira de ver a política. Você
pode ver a política como algo calculá-
vel, uma ciência política cada vez
mais positivada, em que você conse-
gue, pelo cálculo de interesse dos
grupos, saber, mais ou menos, onde
vai dar essa ilusão. Do ponto de vista
teórico, esses cálculos podem até ex is-
tir, os interesses são efetivos e atuam,
mas, pelo fato da política ser próprio
da ação, podem acontecer coisas boas
e ruins que não podem ser previstas,
não há como controlar o processo
político do começo ao fim. Agora, no
processo político efetivo, também não
há como dizer que reina o completo
anarquismo, onde tudo pode aconte-
cer. Aí temos condicionantes dos in-
teresses muito específicos de grupos
políticos, econômicos, de classe, in-
clusive de idéias, de ideários consoli-
dados, que não são fáceis de ser rom-
pidos. No caso do PT, por exemplo, o
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partido é obrigado, hoje em dia, a se
confrontar com idéias e a ceder em cer-
tos aspectos - o que há cinco anos seria
uma coisa impensável. Idéias ditas
neoliberais têm uma tal força de forma-
ção de opinião hoje que mesmo os par-
tidos que querem ser um partido dentro
da tradição de esquerda são obrigados a
responder a elas. Aí não existe
indeterminação, existe confronto. O que
eu chamo de indeterminação é que, nes-
se confronto, não há como calcularo que
vai acontecer.

RI - Teoricamente, podemos dizer, en-
tão, que existe uma expectativa de mu-
dança. Mas, objetivamente, o que o bra-
sileiro está esperando dessas eleições?
Newton Bignotto - Vejam bem, ao lado
dessa "vivacidade da cultura", que é,
vamos dizer assim, a capacidade das
pessoas de atuar, de superar uma certa
apatia própria das sociedades de massa,
o Brasil se transformou num país urba-
no. Independentemente da nossa vonta-
de, hoje temos muito mais acesso à in-
formação que há 20 anos. Mesmo que
você não entenda muita coisa e indepen-
dentemente da qualidade dos jornais e
da televisão, disso tudo, temos uma in-
formação constante. Então, o desgaste
da classe política hoje é mais real do que
poderia ter sido há 30 anos, quando
tínhamos coronéis mandando. A per-
cepção que a população tem da realida-
de do Congresso é muito maior do que
há 20 anos. Isso faz com que a expecta-
tiva em relação à possibilidade de mu-
dança, realisticamente, seja menor. Nes-
se sentido, as pessoas hoje estão menos
dispostas a achar que é possível fazer um
Parlamento ótimo. O que elas acreditam
é que ele possa ser melhorado.

RI - Mas esse acesso maior à informa-
ção não resultaria numa expectativa mais
otimista? As pessoas não estariam maismais
conscientes na hora de dar o seu voto?
Newton Bignotio— Isso é uma possibilida-
de. Só não sei se pode se concretizar,
porque na outra ponta está o sistema
eleitoral e suas regras concretas de funcio-
namento. Existe então uma porção de
imprevisibilidade, mas, de outro lado,
existe o sistema eleitoral. Como ele fun-
ciona? Como um candidato pode ganhar
a eleição? Um candidato de um estado da
Federação, por exemplo, que tem um
comportamento clientelístico - este can-
didato, não podemos ignorar, responde
também a demandas sociais concretas,
com a sua prática clientelística. Então, as
pessoas estão dispostas a votar num can-
didato diferente, mas também são prisio-
tieiras desse sistema. Primeiro, pelo fato
deste candidato ser capaz de circular
com desenvoltura nesse espaço geográfi-
co, de já ter uma rede de influências, de
favores prestados no passado, enfim, de
ter urna condição que o faz, se não o
melhor, o candidato com maior possibi-
lidade de, naquele momento e naquela
região, ganhar as eleições. Este é o nó da
política brasileira. Essas redes que aprisio-
nam o eleitor com favores e que o fazem
identificar, nesses políticos, a face do
poder. Então, mesmo que eu acredite
que aquele candidato seja melhor do que
o outro, não voto nele, porque ele não
será capaz de, objetivamente, resolver os
meus problemas.

RI - O que deveria ter sido mudado na
legislação eleitoral brasileira para ga-
rantir um resultado melhor nessas elei-
ções?
Newton Bignotto - Acho que a questão do
voto distrital seria interessante, embora
seu resultado permanecesse muito serne-
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lhante ao do sistema atual, principal-
mente em localidades como Belo Hori-
zonte e onde os candidatos já são orga-
nicamente muito identificados com as
microrregiões. Com o voto distrital, no
entanto, o sistema de cobrança dos de-
putados ficaria mais transparente. O
financiamento de campanha, também,
do jeito que foi mexido, terminou por
não alterar significativamente o que já
tínhamos. No fundo, ele reproduziu e
regularizou o que já vinha acontecendo
sem alterar fundamentalmente nada. Só
legalizou uma situação profundamente
antidemocrática, que é exatamente essa
do acesso às campanhas, condicionado
por um sistema eleitoral muito caro. O
Congresso vai continuar igual se isso
não for alterado.

RL - Um pequeno partido não tem
como competir...
Newton Bígnotto - Não tem e, mais do
que isso, o pequeno candidato dentro de
uni partido grande também não tem
corno competir. Vamos imaginar que
um cidadão, verdadeiro liberal, queira
se candidatar a algum posto através do
seu partido, o PFL. Se não tiver dinhei-
ro, ele não vai conseguir fazer uma
campanha liberal dentro do Partido da
Frente Liberal. O critério é exterior a
um certo ideário. Esse é um problema
muito grave. Uma coisa também inte-
ressante seriam as listas que o partido
poderia definir e com elas concorrer às
eleições, ao invés de candidatos isola-
dos em regiões isoladas, como é hoje.
Seria o sistema do voto distrital misto.

RL - Não dá para esperar mudanças
radicais...
Newton Bignotio - É, o que podemos
esperar é uma melhoria. Porque não

basta "estar atento", "ter mais consciên-
cia", como já vimos. Estes são termos
muito perigosos, pois o que isso repre-
senta na prática? Eles não designam com-
portamentos concretos e, muitas vezes,
ignoram que a decisão do voto pode ser
fruto de interesses particulares e até de
uma avaliação emocional. A pessoa tem
raiva de um candidato, por algum moti-
vo qualquer, e não vota nele. Isso não
tem como ser controlado. Imaginar uma
democracia funcionando à base de elei-
tores plenamente conscientes, num sis-
tema da envergadura do nosso, é uma
tolice. O voto emocional, o voto de inte-
resse, o voto enganado - o sujeito pode
ser, sim, muitas vezes, enganado pela
propaganda, pela leitura que ele faz da
mídia -, tudo influi no voto concreto, e
este é muito mais complexo do que uma
consciência pensante que se instala dian-
te da uma e escolhe racionalmente o seu
voto. O voto concreto é muito comple-
xo.

RL - Então, todos resistem a mudanças.
Cada um na sua esfera, o político e o
eleitor têm dificuldades de concretizar
as mudanças que eles próprios defen-
dem...
Newton Bignotto - É uma coisa interes-
sante no Brasil. De certa forma, nós
valorizamos mais o sujeito tolerante,
mesmo sem saber o que isso significa
concretamente. Se tivermos devotar num
sujeito intolerante, radical, temos a im-
pressão de que será melhor votar num
tolerante, que tem capacidade de nego-
ciar. As pessoas têm idéias pessoais bas-
tante claras, inclusive sobre anecessida-
de de mudanças, mas, quando chega a
hora de mudar, entra unia balança muito
mais concreta, que é a do preço a pagar
por alguns grupos políticos e econômi-
cos que não estão dispostos a assumir
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riscos. Nesse caso, uma certa elite no
Brasil vive até uma vida de risco, vai
empurrando com a barriga uma crise
social reconhecidamente grave para si-
tuações-limite, que são muito perigosas
para a sua própria sobrevivência econô-
mica. Então, uma coisa é eu me com-
portar com indignação em relação a
algum fato, para formar uma imagem
pública favorável. Agora, para mudar,
eu faço as contas.

RL - As negociações paraformação das
alianças políticas seguem essa mesma
cartilha, essa mesma contabilidade, com
desprezo pela opinião pública?
Newton Bignolto—Nesse sentido, eu acho
que mais que um desprezo, o que existe
é urna certa arrogância em relação à
capacidade de manipulação da opinião.
A idéia é a de que, com a aliança, eu
garanto a minha vitória nas eleições,
então eu fecho o acordo e depois, mais
para frente, explico para o eleitorado.
No fundo, o projeto de poder é superior,
o "chegar lá" é mais importante, e, por
isso, o fim justifica inteiramente os
meios, por mais estapafúrdios que pare-
çam aos olhos dos eleitores. Enfim, a
idéia que vigora nesse raciocínio é a de
que o voto, no fundo, é manipulável.
Essa é a grande arrogância, não é nem
desprezo pela opinião pública, é imagi-
nar que há uma maleabilidade tal na
opinião pública que eu posso cometer
um absurdo e, ainda assim, alcançar o
meu objetivo. Pode até dar certo, algu-
mas vezes, mas é uma grande arrogân-
cia.

RL - E não é contraditório? As pesqui-
sas de opinião não estão sendo contra-
tadas por partidos, por políticos, para
subsidiar seus programas de governo?

Newton Bignotto - A política está cada
vez mais prisioneira da opinião pública.
Isso no mundo todo, principalmente na
Europa, na França, por exemplo, onde
ela se transformou num somatório de
opiniões. Mas a idéia de opinião pública
clássica é a de que poderíamos chegar,
através da pesquisa, ao que as pessoas
em geral estão pensando. Só que, hoje,
ela se transformou num somatório esta-
tístico, num somatório de opiniões. Sen-
do assim, é possível operar com ela
quase que positivamente, induzindo
comportamentos, induzindo compreen-
sões. Quer dizer, numa ponta há um
sujeito que opera e, na outra, ao invés de
termos sujeitos políticos, temos uma
massa amorfa, que se locomove de um
lado para o outro, conforme operamos
as alavancas desse sistema. É um des-
prezo, no fundo, à cidadania. Do outro
lado não temos um cidadão, mas um
sujeito tolo e manipulável.

RL - Como chegamos a formar essa
cultura?
Newton Bignotto - No caso brasileiro,
ternos dois processos. De uni lado, o
processo histórico, sobre o qual já fala-
mos, que é o da não-participação. Te-
inos um longo processo de exclusão do
povo das grandes decisões e que não se
modifica rio período republicano. Isso
faz com que os mecanismos de cobran-
ça sejam pouco eficazes. De outro lado,
temos o processo de formação da soci-
edade de massas, que é um fenômeno
mundial. A realização de uma democra-
cia representativa numa sociedade de
massas hipermediatizada, num contex-
to econômico em que as grandes
corporações têm, muitas vezes, mais
força que o próprio Estado, é difícil
mesmo. Neste cenário, temos uma
involução no processo de politização
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das pessoas que é muito interessante.
Aquela coisa da vida política, feita na
praça pública, no dia-a-dia, com o cida-
dão ativo, isso vai diminuindo cada vez
mais. E, na mesma proporção, as pesso-
as vão recuando para dentro de casa. Em
primeiro lugar, nos vemos como indiví-
duos, portanto, com vontades, desejos,
para, só depois, formarmos a nossa ima-
gem de cidadãos. Ora, qual é o proble-
ma? O problema é que, cada vez mais, o
indivíduo se forma na esfera do consu-
mo, e a esfera do consumo não é a esfera
da ação política, porque ela opera com
um mediador universal, que é o dinhei-
ro, que serve em qualquer lugar. A nossa
imagem hoje não depende tanto da ima-
gem pública, mas do dinheiro que temos
para consumir. E, com isso, você trans-
forma um cidadão ativo num indivíduo
que consome cada vez mais e que tem
cada vez menos força, capacidade de
ação em relação à própria vida política.

RL — A cabaf rmando uma opinião volá-
til...
NewtonBignotto—Exatamente. Eaí, quan-
do um sujeito faz uma aliança política na
expectativa de mudar a opinião pública,
ele está errado pela metade, porque o
que nós chamamos de opinião pública
hoje é menos um somatório de ideais
políticos e mais um somatório de dese-
jos. Desejos que não são, de forma ne-
nhuma, equivocados, mas que estão na
esfera das chamadas tiranias da intimi-
dade. A intimidade passa a ter um peso
na vida política tamanho, que você age
politicamente em nome da intimidade.
A origem da nossa democracia está no
inverso daquilo em que os gregos acre-
ditavam. Está na intimidade, enquanto
os gregos tinham muito claramente que
a intimidade não tinha a menor impor-

tância política nem social. Dentro de
casa, você podia fazer o que quisesse, o
importante era o que você fazia fora.
Hoje isso está invertido. O cidadão pen-
sa que, dentro de casa, quer ter isso e
aquilo, e, portanto, não vai votarem tal
candidato porque vai perder o acesso
ao que quer. E  que vai perder não está
relacionado com o desejo da liberdade,
da capacidade de ação, da proteção dos
direitos sociais, civis. Ao contrário,
muitas vezes, simplesmente, quer ter a
oportunidade de comprar macarrão
importado.

RL - Nós jàlanos de Brasil. E nos
outros países? Há também muitos nós
para consumar, nas eleições, essa ex-
pectativa de mudança?
Newton Bígnotfo—Cada experiência po-
lítica é um pouco sui generis, mas acho
esse jargão de primeiro mundo muito
antipático, é uma espécie de valor su-
premo em relação ao nosso próprio
País e tem um uso muito arbitrário.
Esse negócio de primeiro mundo refe-
re-se a uma realidade econômica e não
política. Acreditar que a república des-
ses países não é permeável também por
interesses é muita ingenuidade. Na Fran-
ça, temos uma enorme apatia. Na Itália,
problemas graves de corrupção. No
Japão, a mesma coisa. Então, essa fan-
tasia de primeiro mundo, que é a do
consumo, migra equivocadamente para
a política. E não é verdade. O que talvez
seja verdade é que esses países, mais do
que nós, têm uma tradição democrática
maior, capaz de punir abusos, de con-
sertar a democracia. Isso é verdadeiro.
As eleições permitem candidatos me-
lhores. E uma realização maior do ideal
democrático.

vida
política feita na

praça vai
diminuindo. As

pessoas vão
recuando para

dentro de casa. O
indivíduo se forma
cada vez mais na

esfera do consumo
e não da ação

política. Ao
contrário do ideal
grego, os desejos
íntimos são mais
importantes que a

ação política e
social

54 REVISTA 1)0 LEGISlATIVO


