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ENSAIO

Crise da mediação política
aumenta na América Latina
A redemocratização da AL nas duas últimas décadas, longe de reforçar a atuação
dos partidos políticos na mediação das demandas entre Estado e sociedade, parece
ter acentuado a passividade política da população e o declínio dos partidos políticos
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Nesse contexto, este trabalho pro-
cura examinar, em primeiro lugar, a
natureza dessas mudanças e a influ-
ência no fenômeno do declínio par-
tidário no cenário latino-americano e,
num segundo momento, avaliar as
conseqüências desse declínio na for-
ma de se fazer política na América
Latina, bem como suas implicações
no processo de consolidação demo-
crática.

Com a restauração democrática
que ocorre no mundo, nas últimas
duas décadas, a que Samuel
Huntington denominou de �Terceira
Onda� (1994), inúmeros trabalhos
foram produzidos com o objetivo de
examinar os mecanismos político-
institucionais que possibilitassem a
plena consolidação democrática. No
caso da América Latina, diversos es-
tudos (Przeworski, 1994; Almeida et
alli., 1991) têm apontado para a exis-
tência de barreiras econômico-
sociais que geram dúvidas quanto à
estabilidade política dessa região. É
inegável que a relação entre Estado
e sociedade nos países da América
Latina está em processo de transfor-
mação, não havendo, porém, clareza
sobre o destino dessas mudanças.

N
ão constitui uma no-
vidade argumentar
que os partidos políti-
cos na América Lati-
na, de forma geral,

atravessam uma crise. Ao longo de
sua história, os partidos sempre se
caracterizaram pela sua ineficiência
nas tarefas de mediação efetiva das
demandas entre Estado e sociedade
civil. No entanto, nunca houve
questionamentos sobre sua impor-
tância e seu significado para a de-
mocracia representativa. Assumia-se
que as crises eram temporárias e as
expectativas cíclicas eram de que,
no futuro, os partidos pudessem
desempenhar suas funções em prol
da estabilidade política e social. Na
década de 90, entretanto, os parti-
dos parecem estar, para um grupo
crescente de estudiosos dessa
temática, em processo de declínio
e significado, não como algo passa-
geiro, mas como um processo que
se institucionaliza e poderá ter im-
plicações na forma de se perceber
a política em longo prazo, para a
própria concepção da democracia
moderna.
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Uma das esferas na qual o impacto
dessas mudanças está claro diz
respeito ao papel dos partidos polí-
ticos.

A crise dos partidos políticos tem
sido a tônica da última década do
século XX (Rubio, 1995). A história
da evolução partidária na América
Latina é marcada pelo fato de que o
declínio dos partidos esteve sempre
associado a mudanças de regimes,
ou seja, ao seu papel quase inexis-
tente em função de golpes de Esta-
do. Quando da existência normal de
partidos, observou-se uma luta
antropofágica entre eles, o que pra-
ticamente significava sua anulação
recíproca (Baquero, 1985). Não exis-
tiam preocupações pelas regras do
jogo democrático, na medida em que
estilos clientelísticos e elitistas não
proporcionavam uma verdadeira re-
presentação da sociedade. Em ou-
tros casos, em que pese a aparente
força partidária do ponto de vista his-
tórico, bem como da presença des-
ses partidos na arena eleitoral, eles
não foram capazes de canalizar, com
eficiência, as reivindicações sociais
dos diferentes grupos na sociedade.
Finalmente, em alguns casos, a po-
larização ideológica levou a uma si-
tuação de inércia dos partidos, o que,
em algumas circunstâncias, resultou
em retrocessos institucionais. Os fa-
tores acima mencionados foram gra-
dualmente se consolidando e gera-
ram um impacto negativo na popu-
lação. Isso fez com que a população
fosse levada a uma passividade po-
lítica permanente e à internalização
do que parece ser um sentimento de
resignação, que permite a manipula-
ção da opinião pública, por meio de
estratégias neopopulistas evidencia-
das pelos meios de comunicação.
Possibilitou, dessa maneira, a manu-
tenção de valores tradicionais na po-
lítica, o que tem tornado difícil con-
ciliar apoio genérico quanto à forma
de democracia com o fato de as pes-
soas não acreditarem nas instituições
políticas e nos governantes.

É óbvio que sentimentos antipar-
tidos não significam necessariamen-

te a exclusão das pessoas do cenário
político. Para os autores acima men-
cionados, existem diferentes níveis
de sentimentos antipartidos. Num
ponto extremo, estão aqueles que
questionam o princípio da sua exi-
gência de partidos políticos como

dade. Para esses autores, nos siste-
mas que têm experimentado a
institucionalização de valores pós-
materialistas, a mobilização cognitiva
e a ampliação do repertório de parti-
cipação política, tanto dos partidos
quanto das elites partidárias, têm sido
desmistificadas. Pesquisas realizadas
nesses países constataram que os ci-
dadãos acreditam que, atualmente, os
partidos e as elites partidárias pouco
ou nada fazem melhor do que os ci-
dadãos comuns.

Dessa forma, são várias as razões
apontadas para o declínio dos parti-
dos, entre as quais podem ser cita-
das: o surgimento de novos movi-
mentos sociais; a institucionalização
de grupos de interesses; a tendência
por parte dos cidadãos em não con-
siderar os partidos importantes; o de-
saparecimento do monopólio da re-
presentação política por parte dos
partidos; e, mais especificamente no
caso da América Latina, o monopólio
do processo legislativo, através de de-
cretos leis e/ou medidas provisórias,
nas mãos do Executivo.

Embora essa tendência tenha sido
identificada nos Estados Unidos e na
Europa, poucos estudos têm tratado
dessa questão na América Latina (San-
tos, 1989). Os partidos latino-ameri-
canos estão também perdendo im-
portância para estruturas corporativas?
Novos movimentos sociais estão to-
mando o lugar dos partidos tradicio-
nais? Para responder a estas questões,
é necessário ter alguma evidência
empírica, que, atualmente, é precá-
ria nesses países.

No caso brasileiro, aplicável à
América Latina, Wanderley G. dos
Santos (1985) aponta para uma ten-
dência crescente de distanciamento
entre governo e sociedade política
estruturada. Ao mesmo tempo, ob-
serva-se um segundo processo que
�é constituído pela multiplicação rá-

pida de novas fontes de geração de

identidades coletivas que escapam ao

controle do oligopólio partidário�. Esse
distanciamento aumenta, por meio de
uma crescente particularização e

agências de intermediação. Numa di-
mensão mais moderada, estão aque-
les que, mesmo criticando os parti-
dos, consideram-nos necessários para
a democracia contemporânea. E, em
último lugar, estão aqueles críticos in-
transigentes de partidos específicos,
que os qualificam de ilegais e pe-
dem sua exclusão do cenário parti-
dário.

Mais recentemente, vários auto-
res que têm introduzido o conceito
de sociedade pós-materialista (Dalton,
1994) sugerem que, pelo menos, no
contexto das democracias ocidentais,
o declínio dos partidos políticos está
associado ao processo de moderni-
zação contemporânea e às mudanças
nas relações entre partidos e socie-
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individualização que fragmentam as
identidades e lealdades coletivas, a
distância entre governantes e gover-
nados e alimenta o sentimento
antipartido.

Independente da orientação e do
posicionamento desses autores, o
conceito de declínio está intimamen-
te ligado ou decorre de uma pers-
pectiva que enfatiza a desagregação
interna dos partidos, bem como os
conflitos internos que imobilizam es-
sas organizações. Conceituado dessa
forma, o declínio está relacionado com
a estrutura partidária strictu sensu e
não, necessariamente, com a avalia-
ção que os cidadãos fazem dessas
organizações e a implicação disso
decorrente para a sobrevivência da
democracia. Isto porque esses auto-
res pressupõem que a definição de
democracia se refere a negociações
entre elites, colocando o papel do
cidadão em plano secundário.

Na América Latina, a evidência
histórica mostra as dificuldades de se
institucionalizar partidos fortes e du-
radouros. Portanto, de maneira geral,
quase todos esses partidos estiveram
do lado negativo, na avaliação dos
cidadãos. Contrariamente ao que se
observa em outros países, salvo raras
exceções, as sociedades latino-ame-
ricanas têm um passado de instabili-
dade política e partidária. Neste con-
texto, é razoável afirmar que, se de-
pender da institucionalização de par-
tidos para viabilizar a democracia es-
tável, a América Latina está longe de
alcançar esse objetivo. Isso é agrava-
do pelo fato de que, tanto em demo-
cracias como em sistemas políticos
não democráticos, os partidos têm-se
constituído nos principais pontos de
contato entre o Estado e a Sociedade,
monopolizando a representação po-
lítica. Atualmente, pode-se dizer que
os partidos, salvo raríssimas exceções
na América Latina, como é o caso do
PT no Brasil, têm abandonado seu
perfil ideológico para se tornarem má-
quinas eleitorais. Nessa perspectiva,
os partidos têm-se transformado em
empresas eleitorais, que, por meio

de vínculos mais estreitos com gru-
pos de interesse e com uma base
social mais ampla, substituem formas
orgânicas de participação e
mobilização ativa dos cidadãos, cri-
ando e fomentando lideranças políti-
cas no contato com a opinião públi-

partido de pouca relevância política.
No caso argentino, a eleição de
Menem é tida como o sucesso de
uma liderança carismática no sentido
populista, fortalecida numa época de
crise social e de crise de legitimida-
de no país (Arias, s/d). No caso da
Venezuela, Rafael Caldeira ganhou a
presidência utilizando-se de uma
campanha antipartidos.

O tradicional personalismo tem
sido substituído pelo chamado
�neopopulismo�. Esta modalidade de
liderança decorre de uma evolução
histórica da cultura política latino-
americana, onde as populações são
altamente receptivas a líderes
personalistas e populistas.

A implantação de um regime
neoliberal não acabou com a influ-
ência do populismo sobre o compor-
tamento eleitoral dos cidadãos, mas
apenas adaptou novas estratégias para
capitalizar, por meio de mecanismos
de uma época de revolução tecno-
lógica, o apoio das massas. Os meios
de comunicação e um certo cesarismo
eletrônico têm passado a substituir a
antiga reunião política de massas,
constituindo-se no maior instrumento
de influência da opinião pública.
Institucionalizou-se a campanha elei-
toral eletrônica, onde o candidato é
apresentado como produto no mer-
cado político. Não há evidência
empírica que demonstre um cresci-
mento no contingente de cidadãos
políticos críticos e sofisticados. As-
sim, na sua versão �neo�, o populismo
não só se fortaleceu, mas também
reinstitucionalizou padrões tradicionais
de comportamento político-eleitoral.
Portanto, não existem contradições
entre neopopulismo e neoliberalismo,
mas, pelo contrário, ambos se
complementam na desestruturação de
uma representação política efetiva.

As tendências resultantes dessa
forma de se fazer política diminuem
consideravelmente a importância dos
partidos. A sociedade inicia, por meio
de atores não políticos ou
corporativos, um processo de canali-
zação de suas reivindicações.

ca, por intermédio dos meios de co-
municação. Como conseqüência des-
se processo, alteram-se, também, as
formas discursivas dos partidos onde
predomina o estilo pragmático,
tecnocrático e instrumental. A políti-
ca é, nesse sentido, reduzida e
�fetichizada� à dimensão econômica
e consumista.

Por outro lado, se é verdade que
os velhos caudilhos personalistas têm
desaparecido, não se pode dizer que
a política personalista tenha se extin-
guido. A maior parte das pesquisas
de opinião pública na América Lati-
na mostra que, entre partidos e pes-
soas, os eleitores escolhem predomi-
nantemente a pessoa do candidato.
O Brasil ilustra essa situação com a
eleição de Collor de Mello por um
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O caso que melhor ilustra esta si-
tuação é do Peru, onde, para Reves
(1996): �... no hay dudas sobre el
debilitamiento y la deslocación del
sistema de partidos vigente a lo lar-
go de los años ochenta: los
autollamados �independentes� o �po-
líticos no tradicionales� se ubican muy
lejos delante de las grandes
organizaciones que estructuraban y
representaban las grandes opciones
ideológicas de la política peruana�
(pp.77�78).

Este argumento, mantidas as de-
vidas proporções do seu cenário, tem
uma pertinência significativa, na me-
dida em que mostra a necessidade
de se recompor o sistema partidário,
atingindo uma dimensão onde haja
maior comunicação com a sociedade
civil. A ineficiência dos partidos para
conquistar ou reconquistar o campo
das articulações político-representa-
tivas vem fortalecendo o distancia-
mento dos cidadãos dessas organiza-
ções. Outrossim, a incapacidade dos
governos de reduzir o crescimento
econômico tem gerado um campo
propício para o surgimento de can-
didatos �salvadores da pátria�, que ca-
pitalizam a insatisfação das massas em
detrimento dos partidos políticos.

É evidente que o componente
socioeconômico tem peso significa-
tivo nessa situação. Apesar dos apa-
rentes avanços na dimensão social,
baixos índices de desenvolvimento
socioeconômico e cultural são fato-
res fundamentais que dificultam, em
curto prazo, a consolidação democrá-
tica. A preocupação permanente dos
países latino-americanos passa a ser
não a consolidação democrática, mas
a sobrevivência desses sistemas.

Nesse sentido, ressurge, com re-
levância, a questão que aborda quais
os requisitos necessários para
viabilizar a democracia na América
Latina. As exigências identificadas
décadas atrás continuam sendo rele-
vantes, ou seja, para a sobrevivência
da democracia, é necessária uma base
material capaz de atenuar as dificul-
dades econômicas dos cidadãos. Atu-

almente, é evidente que as econo-
mias de mercado não conseguem re-
solver os crônicos problemas sociais
desses países, o que vem contribuir
para a não-institucionalização da ver-
dadeira competição e representação
política. Segundo Lipset (1994), um

cente decepção com a democracia
formal ou procedimental. De fato,
para Pzeworsky (1996), a situação
atual dos países que enfatizam as mu-
danças numa perspectiva neoliberal
tem optado por salvar o capitalismo
em detrimento da democracia, parti-
cularmente no que diz respeito à des-

truição da dimensão representativa.
A perspectiva teórica que esta-

belece determinados critérios como
requisitos para o fortalecimento da
democracia é falha no caso latino-
americano. O desafio está em
compati-bilizar uma distribuição de
renda mais eqüitativa, na melhoria
do processo de alfabetização, numa
maior informação disponível, no
processo de mobilização dos regi-
mes atuais para fortalecer a confi-
ança mútua entre Estado e socieda-
de, servindo como base normativa
de apoio à democracia. Está claro
que concepções minimalistas de
democracia não contribuem para
alcançar esse objetivo.

A questão sobre quem se benefi-
cia com a democracia é altamente
problemática na América Latina, onde
as economias de mercado com ori-
entação neoliberal têm aumentado a
concentração de renda, reproduzin-
do padrões históricos de exploração.
As desigualdades sociais têm aumen-
tado, dando lugar ao desemprego
estrutural e à economia informal, for-
mados por um segmento crescente
de cidadãos vulneráveis a apelos
neopopulistas.

As incertezas decorrentes desse
tipo de regime levam ao desenvolvi-
mento de relações sociais onde o
ponto de identificação ou o
referencial político é a pessoa e não
o partido. Os meios de comunicação
passam então a ser o veículo que,
praticamente, determina os padrões
a serem seguidos pelos cidadãos no
campo do comportamento político-
eleitoral. Nesse cenário, os partidos
políticos têm experimentado o que
se denominou como sendo a sua de-
composição, sugerindo que a estabi-
lidade política pode depender ou não

dos pré-requisitos necessários à de-
mocracia é o desenvolvimento eco-
nômico de uma nação: �... quanto
maior o desempenho de uma nação,
maiores as possibilidades desta na-
ção sustentar uma democracia� .

A ausência da precondição eco-
nômica, além de criar um clima ge-
neralizado de insatisfação e indife-
rença nos aspectos político-
institucionais por parte da população,
é deletéria para a construção de uma
política democrática fundada na va-
lorização dessa forma de governo,
por parte dos cidadãos. Não se pode
afirmar que esse consenso pré-de-
mocrático seja permanente e dura-
douro. Pelo contrário, as pesquisas
de opinião pública revelam uma cres-
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da existência de partidos fortes e du-
radouros.

Por outro lado, quando os parti-
dos estão no poder, a sua incapaci-
dade de resolver os principais pro-
blemas sociais das sociedades latino-
americanas se agrava pelo fato de
que, durante a vigência das medidas
de ajuste neoliberais orientadas no
sentido de frear a expansão do gasto
público e do crédito, afeta diretamen-
te o aumento do desemprego e a
queda do poder aquisitivo da classe
média, aumentando o número de
pessoas que ingressam no mercado
informal. Essa situação cria um clima
de incerteza e frustração no que se
refere às instituições políticas,
incidindo diretamente no seu descré-
dito. Pode-se dizer que o estilo polí-
tico adotado pelos neoliberais no
poder, que, praticamente, ignoram a
situação das classes menos favorecidas
e da classe média particularmente,
pode comprometer o desenvolvimen-
to democrático, via partidos políticos.

Conclusão � A análise apresentada
neste trabalho, que contrapõe, por um
lado, a bibliografia tradicional que
valoriza e considera inquestionável a
existência de partidos para a consoli-
dação democrática e, por outro lado,
um número crescente de estudos que
questionam a importância e o signifi-
cado dos partidos na política contem-
porânea, não pode ser conclusiva. O
seu objetivo é apresentar algumas
reflexões sobre o impacto de novos
acontecimentos, tanto em nível nacio-
nal quanto internacional, que afetam
a matriz tradicional de relações polí-
ticas entre Estado e sociedade civil e
colocam os partidos numa posição de
pouca importância. Não há neste tra-
balho nenhuma intenção de sugerir a
extinção de partidos, mas, pelo con-
trário, o pressuposto é apontar para
a necessidade de fortalecer os parti-
dos numa dimensão que estabeleça
relação de mediação efetiva entre
Estado e cidadãos.

Essa expectativa, entretanto, não

tica, agravando a crise de legitimida-
de e governabilidade nesses países.
O fechamento do Congresso perua-
no pelo presidente Fujimori, com o
apoio maciço da população, deveria
ser um alerta para todos os par-
tidos que se preocupam com a con-
solidação democrática na América
Latina.
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pode ser avaliada à margem do que
está ocorrendo concretamente no ce-
nário político contemporâneo, que
coloca os partidos políticos numa si-
tuação de falta de credibilidade per-
manente.

No que diz respeito ao processo
de consolidação democrática, a Amé-
rica Latina vive atualmente uma situ-
ação paradoxal. Por um lado, os par-
tidos políticos constituem-se em or-
ganizações de singular importância,
na medida em que constitucionalmen-
te são os únicos veículos por meio
dos quais a política formal pode ser
feita. Ao mesmo tempo, por outro
lado, esse monopólio da representa-
ção política os têm levado a uma prá-
tica política que os descaracteriza en-
quanto interlocutores entre o Estado
e a sociedade. Salvo raríssimas exce-
ções, os partidos estão sendo
desatualizados, reféns de um presi-
dencialismo imperial, distantes dos
objetivos que legitimam sua existên-
cia e presos a práticas políticas tradi-
cionais como o clientelismo, o
fisiologismo, o personalismo e a igno-
rância das mudanças que estão ocor-
rendo nas atitudes e no comporta-
mento eleitoral dos cidadãos.

Evidência acumulada ao longo do
tempo mostra que os partidos não se
constituem atualmente pontos de re-
ferência para orientar o comporta-
mento político-eleitoral. A ineficácia
dos partidos tem reduzido a sua
credibilidade, estimulando o surgi-
mento de formas alternativas de par-
ticipação política. Verifica-se ape-
nas uma aceitação formal dessas or-
ganizações, ao mesmo tempo em que
os eleitores não lhes atribuem legiti-
midade, em função da sua atuação
política. Impõe-se, com urgência, um
redirecionamento dos partidos a fim
de que possam recuperar o espaço
de interlocução entre Estado e socie-
dade. Para os eleitores, a indiferença
dos partidos quanto ao seu declínio
em importância poderá comprome-
ter, em médio prazo, as bases já pre-
cárias de institucionalidade democrá-
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