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Os conflitos e riscos das
democracias modernas
O declínio da participação política, associado ao caráter individualista das sociedades
industriais, impõe ao Poder Legislativo o desafio de buscar formas de estimular a
participação  da  sociedade,  para que sua representação não seja amorfa, sem vida
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M
uitas pessoas ex-
perimentam um
sentimento de ali-
enação ou um
desconforto com

a política. Mais do que isso, talvez,
uma frustração com a política. E essa
frustração se identifica, sobretudo,
com o Legislativo, com uma avalia-
ção negativa de seu papel
legislativo. Talvez, exatamente por
ser o Legislativo uma instituição
aberta, que não tem frente nem fun-
do, totalmente devassável, onde não
há segredos. O Poder Legislativo é
ou não é, quando existe adequada-
mente e autenticamente,  um po-
der aberto.  Esse é um aspecto fun-
damental, para o qual eu chamaria
a atenção. E corresponde ao caráter
próprio e peculiar do Legislativo
essa abertura para a sociedade. Isso
traz, obviamente, dilemas, especi-
almente nesse momento em que se
enfrenta, por toda a parte, o fenô-
meno do individualismo. Foi
Tocqueville quem mais argutamen-
te percebeu que a democracia, re-
gime que depende da mobilização
política de todos, é extremamente

vulnerável ao individualismo. O in-
dividualismo é o calcanhar-de-
aquiles das democracias, que envol-
vem participação. Em toda parte se
sente que, quando as pessoas ex-
perimentam um processo de aflu-
ência econômica, quando elas po-
dem perceber isso através da esca-
la social, há um declínio da partici-
pação.  Esse declínio da participa-
ção está muito associado ao caráter
individualista das sociedades indus-
triais em que vivemos,  das socie-
dades capitalistas.

Isso é um dos dilemas que con-
frontam o Legislativo. Como ele pode
estimular a participação, em moldes
em que sua representação não seja
amorfa, sem alma, sem vida? A re-
presentação será mais forte e autên-
tica quanto maior for o nível de par-
ticipação existente na sociedade. Se
a sociedade está pouco mobilizada,
se a política não desperta a atenção
da população, se não há interesse
pelas questões públicas, obviamen-
te os representantes políticos tende-
rão a ser baixamente avaliados; ha-
verá um raleamento das funções
políticas, que serão vistas como ati-
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vidades pouco nobres, atividades
secundárias; até, em certo ponto,
dispensáveis. Há aqueles que ima-
ginam ser possível conviver numa
sociedade complexa sem política.
Isso seria, virtualmente, um absur-
do, porque a sociedade envolve ne-
cessariamente conflitos, e a política
é exatamente o esforço no sentido
de resolver o conflito. A política é,
antes de mais nada, a arte de resol-
ver conflitos.

Por isso mesmo, o papel do
Legislativo cresce, já que ele se con-
funde com a própria política, embo-
ra as demandas do cidadão sobre o
sistema político hoje sejam deman-
das por serviço, por segurança, por
emprego, por educação, saúde, ou
seja, atividades ligadas essencialmen-
te à ação do Executivo, não obstante
tudo isso deva passar por um pro-
cesso de intermediação,  de acomo-
dação de interesses no Legislativo.
Isso é fundamental. Sem a compre-
ensão desse papel, tudo mais que
se fizer em torno do Legislativo será
puro voluntarismo, ação movida ape-
nas por uma intenção generosa e
boa, sem o cálculo e a capacidade
de se avaliar quais são, em suma, os
horizontes de ação disponível para
o Legislativo.

Outra questão que gostaria de
abordar diz respeito a um aspecto
controverso, que é o problema das
maiorias. Governar é, antes de
mais nada, formar consensos e ins-
tituir maioria. Sem a formação de
maiorias,  não há governo.

Entre nós se firmou uma con-
cepção de que os Legislativos pre-
cisam ser entes hostis, fundamen-
talmente hostis e antagônicos ao
Poder Executivo. É como se o
Legislativo fosse o adversário do
Executivo. Na teoria da separação
dos poderes ,  que passa por
Montesquieu e desemboca nos
federalistas americanos, a idéia
original era dividir o poder para
evitar o arbítrio, a tirania. Existe
aí uma intenção de se conter o

poder. Conter o poder é uma idéia
fundamental para a democracia.

Ora, essa  visão e intenção de
dividir o poder para contê-lo im-
plicava que a ação do governo
deveria envolver a articulação das
diferentes partes em que se con-

res. Nem o Legislativo nem o Execu-
tivo e nem o Judiciário podem pas-
sar um por cima do outro. Embora
o Executivo seja o poder que tenha
a capacidade de imprimir, de ir para
a ação e executar, e que dispõe in-
clusive do controle das Forças Ar-
madas,  ele não tem amparo, do
ponto de vista da doutrina jurídica
e da teoria política, para se sobre-
por aos demais poderes.

As pessoas que assistiram ao fil-
me �Nixon� perceberam que ele era
uma figura política extremamente
trágica; que era um político que os-
cilava entre o píncaro da glória e a
ação mais ordinária; aquele que com-
binava grandeza com mesquinharia.
Mas nem ele ousou enfrentar o Po-
der Judiciário quando este exigiu a
entrega das gravações das conver-
sas íntimas ocorridas na Sala Oval,
que é a sala da Presidência.
�Watergate� não teria existido e de-
sembocado no impeachment do pre-
sidente Richard Nixon, se as grava-
ções não se tivessem tornado públi-
cas. A imprensa noticiou a existên-
cia dessas gravações, e, posterior-
mente, um juiz distrital, um juiz sim-
ples e modesto, o juiz De Sirica, re-
clamou, confiscou as fitas, e Nixon,
mesmo alegando motivos de segu-
rança nacional � pois envolvia con-
versas até com dignitários estrangei-
ros, personalidades de outros países,
acabou entregando as fitas referen-
tes às conversas sobre Watergate.
Pelo menos, parte dessas fitas. E
passou o resto da sua vida brigando
com a justiça, tentando evitar a ces-
são do restante das fitas, porque es-
tas mostravam um Nixon despido de
qualquer superego. Parecia uma fi-
gura trágica que exibia todo seu in-
terior, toda sua riqueza e pobreza,
toda sua vaidade e todos os seus
sentimentos, de maneira transparen-
te, naquelas conversas. Isso, eviden-
temente, depunha contra sua ima-
gem.

De qualquer forma, fica claro aí
um aspecto fundamental que a dou-

cebia o poder, em que estava
institucionalizado o poder. Ou seja,
no Executivo só existiria ação po-
lítica se houvesse uma articulação
entre Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, se o Executivo desse cum-
primento àquilo que foi decidido
no Legislativo, em consonância com
as normas jurídicas vigentes. Sem
isso, o que haveria seria um con-
fronto, um conflito, uma invasão de
áreas, o que levaria a um impasse.
Esse é o problema que o sistema
político norte-americano enfrenta. O
nosso sistema, que está modelado a
partir dele, também enfrenta esse
problema.

Não há, na doutrina da autono-
mia dos poderes, solução para po-
tenciais conflitos entre os três pode-
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trina da divisão dos poderes, que é
a doutrina do presidencialismo, ins-
tituiu, ou seja, não há como resolver
conflitos institucionais entre os po-
deres, a não ser pela renúncia de um
deles. Foi o que, historicamente,
sempre ocorreu nos EUA. Sempre
que ocorreu a possibilidade de con-
fronto entre o Poder Executivo e o
Poder Judiciário, aquele abriu mão
das prerrogativas que poderia alegar
em seu favor e cedeu às exigências
do Judiciário, pois do contrário não
haveria como desempatar a crise.

Então, o sistema presidencialista,
com sua divisão de poderes, é infe-
rior, do ponto de vista da capacida-
de, da engrenagem executiva, ao
parlamentarismo, precisamente por-
que, no parlamentarismo, há uma
concentração de poderes. Não exis-
te essa divisão. No parlamentarismo
inglês, o partido que controla o Par-
lamento ocupa determinado espaço
e detém o mando político, os postos
de gabinete. À oposição, cabe ape-
nas o direito de falar, de negar, de
se opor. É quase o �jus sperniandi�.
Os opositores formam o �shadow
cabinet� � gabinete-sombra � e
nomeiam um ministro da educação-
sombra, um ministro da fazenda-
sombra, um chanceler-sombra, etc.,
que vão ser uma espécie de
contraparte do poder real, daqueles
que estão no poder e que detêm re-
almente o cargo. Eles cuidam de fa-
zer a avaliação, vão marcar sob pres-
são aquilo que o gabinete vem fa-
zendo.

Há uma visão, que se vem disse-
minando, de que o Poder Legislativo
tem de ser o oposto do Poder Exe-
cutivo, por definição tem de ser-lhe
antagônico. Isso cria o que os norte-
americanos chamam de governo di-
vidido. Teoricamente, é um equívo-
co, pois o governo é a resultante da
ação de todos os poderes. Em tese,
na doutrina, nada existe que diga
que o Poder Legislativo deva ser um
poder antagônico ao Poder Executi-
vo. Com essa repartição dos pode-

res, o governo só existe se há har-
monia entre eles. Os sistemas
presidencialistas e os sistemas em
que há a repartição de poderes vêm
enfrentando um fenômeno cada vez
mais banal: o fenômeno do governo
dividido. Isso ocorre quando o Po-

truíram. Se, porventura, houver de-
fecções no partido, por razões de
consciência, de incompatibilidade
ou por outras razões, isso se vai
evidenciar num voto de desconfi-
ança e na dificuldade de o partido
no poder construir uma maioria que
governe. No presidencialismo, se
tivéssemos uma estrutura partidária
rígida; se os partidos se comportas-
sem a partir de um marco ideológi-
co, a partir de uma compreensão
peculiar acerca de qual deve ser a
missão de governo, não haveria go-
verno. Então, o que encontramos
hoje � muitos o consideram um
defeito do sistema político � é, na
verdade, uma virtude do presiden-
cialismo, ou seja, essa flexibilidade
de formar maiorias e de fazer arti-
culações, mesmo que os participan-
tes da negociação sejam adversá-
rios. Alguém pode dizer que isso
leva ao fisiologismo. Não vejo, em
princípio, nenhum problema com o
fisiologismo. Até porque é muito di-
fícil instituir julgamentos morais
acerca da política. Sempre que se
tenta avaliar a política a partir de
critérios éticos, a primeira pergunta
que se deve levantar é a seguinte:
quais critérios éticos? Dos santos?
Ou do homem comum? Não é uma
questão banal.

Os gregos já se debruçavam so-
bre ela. Aristóteles dizia que, na so-
ciedade ideal, não haveria proble-
ma. Na sociedade perfeita não ha-
veria diferenças entre o homem jus-
to e o cidadão comum, mas na socie-
dade imperfeita, comum, aquela em
que todos nós vivemos, o santo e o
homem justo são diferentes. O ho-
mem comum apenas obedece à lei.
A lei é uma espécie de salário míni-
mo da moralidade, ela estabelece
apenas o patamar mínimo que to-
dos devem cumprir. Se exigirmos, na
política, que a negociação se dê em
termos éticos, vamos ter dificulda-
des de saber quais são esses termos.
Vão ser os do santo, do revolucio-
nário ou do homem comum? A ques-

der Executivo é dominado por um
partido, e o Poder Legislativo, por
outro. Aí, sim, há dificuldades de o
Poder Legislativo aprovar as deci-
sões que lhe parecem necessárias
para dar fluidez à ação de governo.
Por isso mesmo, nos sistemas em
que funciona o presidencialismo,
com a divisão de poderes, os parti-
dos não podem ser muito rígidos,
não podem ser muito estruturados,
não podem ser muito ideológicos.
Se forem rígidos, ideológicos e
estruturados, não há possibilidade
de negociação. Não há negociação
entre o Partido Conservador e o Par-
tido Trabalhista, na Inglaterra. Eles
ganharam a eleição e vão governar
com seu mandato de seis anos, ou
enquanto durar a maioria que cons-
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tão tem de ser olhada por outro ân-
gulo. O limite, a negociação e a arti-
culação é a lei. O limite é o Código
Penal. Não podemos avançar além
dele. Não podemos negociar levan-
do vantagens. Não podemos trans-
ferir um poder de decisão sobre uma
matéria no Congresso em troca de
algo em nosso proveito. Não pode-
mos fazer tráfico de influências, isso
é atropelar a lei. Qualquer outro cri-
tério que se imponha será sempre
arbitrário porque ele é estabelecido
por alguém e não pela própria cole-
tividade. Por que não o outro, por
que não o critério mais rígido? Por
que não um critério tão rígido, que
as pessoas possam se sentir à vonta-
de para infringir a própria lei? O santo
não obedece à lei, ele vai muito além
dela porque sente que tem uma
moral que se formula, que se consti-
tui, que se estabelece, e que é muito
mais exigente do que aquilo que a
norma jurídica estabeleceu. De certa
forma é a acomodação geral, que não
está nem muito acima nem muito abai-
xo daquilo que a sociedade estipula
e estabelece. Esse é um aspecto fun-
damental que temos de olhar quando
examinamos o papel do Legislativo.
Temos de considerar que o
Legislativo é parte do governo.  Ele
não pode ser um poder hostil ao go-
verno. Na sistemática em que vive-
mos, sob a égide do presidencialis-
mo, isso significaria um impasse à
solução, ou seja, a paralisia de deci-
são, o não-governo. A negociação é
comum. Ela está aí para ser feita. Ela
não pode ser algo espúrio, algo que
afete as normas e as leis do País. A
moral é discutível, pois há aqueles
que têm exigências morais mais ele-
vadas do que outros.

Finalmente, há um outro aspec-
to que, de certa forma, é ambíguo
em relação a esse e que é funda-
mental para o Poder Legislativo. É
o exercício da fiscalização do Exe-
cutivo. A fiscalização da ação do
Executivo acontece desde os pri-
meiros momentos em que se con-

cebeu a fórmula legislativa, a divi-
são de poderes. É o papel que se
atribuiu ao Legislativo. Ele é funda-
mental porque a política, especial-
mente numa sociedade como a nos-
sa, em que há múltiplos interesses,
em que as questões são técnicas,

se aquilo que foi despendido obe-
deceu às formalidades exigidas, se
está em consonância com as deci-
sões anteriores, que estabelece tan-
tos por cento para a educação e
outros tantos para a saúde. A saú-
de, no caso da Constituição minei-
ra, é comparada àquilo que se gas-
ta em estradas. Temos um cálculo
complexo. Existe um conjunto de
regras que presidem a locação dos
recursos e a execução dos gastos
públicos, as licitações. O setor pú-
blico não apenas gasta como o em-
presário, como a família ou como o
consumidor comum, mas também
gasta tendo em vista a necessidade
de que as suas compras dêem igual
oportunidade a todos que têm aque-
le bem para vender. No setor públi-
co, o ideal de igualdade de oportuni-
dade, de universalismo de acesso às
decisões de comprar e vender são
comparáveis ou até maiores do que
as exigências de eficiência. Por isso,
essa questão que se coloca hoje faz
tanto sentido acerca do Estado, da  sua
efetividade e da sua capacidade de
administrar. Obviamente, o Estado tem
uma capacidade de administrar me-
nor, porque não lhe é facultada essa
discrição de combinar arranjos mais
vantajosos. Ele tem de obedecer às
regras. Ele tem de comprar bens da-
queles que se candidatam a vendê-
los. Isso é feito através de maneira
que todas as pessoas tenham acesso
a essa informação da intenção de
comprar e vender do governo. Por-
tanto, esse controle da formalidade
do  gasto público cabe, cada vez mais,
aos Tribunais de Contas, às auditorias
e, até mesmo, aos grupos que pode-
riam se beneficiar com determinado
percentual do orçamento destinado
para uma ou outra finalidade. Um as-
pecto fundamental da ação pública
que cabe examinar é a ação dos po-
líticos. As políticas públicas são a for-
ma como o Estado intervém no desti-
no da sociedade, fazendo com que
determinados valores sejam privile-
giados em detrimento de outros.

em que muitas vezes o entendimen-
to técnico é limitado, o investimen-
to do conhecimento exigido para
dominar um determinado assunto é
muito elevado e ultrapassa a dispo-
nibilidade de tempo ou a vontade
dos próprios agentes políticos. En-
tão, há necessidade da mediação da
intervenção política. E ela  vai se
dar, sobretudo, nessa forma e não
apenas na formação da decisão,
como mencionamos anteriormente,
na formação da agenda de ação do
Executivo, mas também na fiscali-
zação dele. Há várias formas de fis-
calizar, como a convencional, mais
voltada para o aspecto legal, que é
tipicamente desenvolvida pelos Tri-
bunais de Contas. Eles deveriam
confrontar o que foi gasto e saber
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Hoje se pensa mais em educação,
ou, pelo menos, se fala que educa-
ção é o bem prioritário, ou o que se
busca priorizar. Fala-se em saúde,
fala-se também mais secundariamen-
te em infra-estrutura. Então, essa es-
cala de prioridades vai se traduzir em
ações, em programas, em projetos,
em atividades que são implemen-
tadas pelo Executivo.

Cabe ao Legislativo avaliar esses
programas e atividades, mas avaliá-
los não sob o aspecto legal, não do
ponto de vista estritamente jurídico,
mas do ponto de vista mais amplo.
Cabe a eles saber se os objetivos
buscados com as políticas estão sen-
do realizados, se  as ações que estão
sendo executadas estão provocando
os efeitos que foram antecipados ou
imaginados por aqueles que preten-
deram  aquela decisão. O conheci-
mento das ciências sociais é limita-
do. Os programas refletem essa ca-
rência de conhecimento. Não sabe-
mos como intervir em muitos casos
e gerar efeitos positivos através de
políticas e de intervenções na socie-
dade. Ao contrário, muitas vezes,
fazemos coisas que agravam os pro-
blemas que pretendemos resolver.
Então, a avaliação de políticas, dos
programas, dos planos, das ativida-
des é ação por excelência do
Legislativo. Isso está centralizado no
orçamento. Temos uma visão
contábil do orçamento, uma visão até
certo ponto estigmatizada do orça-
mento. Ele é a peça de governo. É
ali que se definem as prioridades. É
ali que o Executivo e o Legislativo
acertam, entre si, como deve ser
despendido o dinheiro público; que
programas devem ser privilegiados;
que programas devem ser executa-
dos; público, regiões, cidades e áre-
as que vão ser atingidas; que seg-
mentos da sociedade vão se apro-
priar daqueles benefícios. Tudo isso
leva a uma necessidade de acompa-
nhamento e avaliação, inevitavel-
mente. Não basta apenas a avalia-
ção ao final do programa. É preciso

uma avaliação também durante a
execução, porque se ele está produ-
zindo resultados perversos, ou resul-
tados não esperados, é preciso sa-
ber  se devemos  continuar com a
implementação daquele programa.
Isso é papel típico do  Legislativo,

mais ricos do que com as popula-
ções dos municípios mais pobres.
Então, é preciso avaliar isso. Sem
esse tipo de instrumento, que avan-
ça no sentido mais convencional da
fiscalização para desvendar o senti-
do  da ação política, o sentido da
locação de recursos, o impacto des-
sa locação,  a ação política é cega,
é apropriada por aqueles que têm
mais força, aqueles que têm mais
voz, aqueles que têm maior capaci-
dade de articular lobbies, de defen-
der seus pontos de vista na impren-
sa, de defender seus pontos de vis-
ta em outras partes, e com isso te-
rem vontades que nem sempre são
consoantes com o interesse públi-
co. A avaliação de políticas é  o
caminho natural, é o filão que cabe
aos Legislativos exercerem, explo-
rarem. Eles têm de mapear isso cada
vez mais, têm de exercer isso de
forma dinâmica, ouvindo as popu-
lações, sentindo as necessidades
delas, ouvindo a avaliação que elas
fazem, porque nem sempre a ava-
liação é apenas uma questão técni-
ca. Há uma dimensão em que o usu-
ário, o cliente tem todo o poder,
tem toda a capacidade para deter-
minar se o programa é bom ou mau.
Ninguém melhor do que quem uti-
liza o serviço médico vai dizer se
ele prestou um serviço bom ou não,
se atendeu de forma digna e res-
peitosa, se foi carinhoso, eficiente
ou, se ao contrário, foi impróprio
ou  causou problemas. Toda essa
avaliação vem dos clientes. Ela não
pode ser um estudo de custo e be-
nefício, simplesmente, um exercí-
cio técnico, acadêmico, ainda que
ele seja necessário. É preciso ir até
as populações e sondá-las, sentir o
que elas pensam, captar essas ex-
pectativas, capturar  essas avalia-
ções qualitativas, mas reais, que são
feitas pelos políticos. A partir daí é
que se dá um aprendizado que vai
permitir à ação pública realizar um
interesse comum que é, em última
instância, o objetivo da política.

a quem cabe avaliar se os progra-
mas estão traduzindo a necessidade
sentida da população, e não ape-
nas decidir no atacado onde e quan-
do deve ser gasto o dinheiro públi-
co. Ele deve esmiuçar  esse dinhei-
ro público, verificar em que medi-
da está sendo traduzido em progra-
mas, quais são esses programas, que
clientelas estão sendo atendidas,
como tudo isso está se projetando
espacialmente, que regiões estão
sendo beneficiadas. Ainda recente-
mente, um estudo da Fundação João
Pinheiro revelou que os gastos fe-
derais com saúde são perversos.
Gasta-se mais nos municípios onde
há maior número de equipamentos
de saúde. Gasta-se mais per capita

com as populações dos municípios
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