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içõcs políticas, não há demo-
assertiva parece um truísmo,
e. Dentre os que dela discor-
ronto, há aqueles para quem

:ia é sinônimo de governo di-
ernocracia representativa se-
;ontrafaçao.
)cracia, segundo essa visão, só
a direta, a que se faz com a
ição de todos os cidadãos.

haveria lugar para partidos
s instituições políticas, a não
pria assembléia e suas regras
namento, em que os mcm-

ima comunidade política to-
is decisões sobre os proble-
tivos que os confrontam.

Além disso, não são poucos os que
defendem a preeminência dos aspec-
tos sociais ou materiais sobre OS

institucionais na construção-consolida-
ção das democracias, e para quem a
proposição inicial deste artigo seria não
um truísmo, mas um equívoco. Para
esses, sem igualdade social plena, a
democracia é uma quimera. Para que
isso não aconteça, a democracia exi-
giria, de certa forma, a resolução pré-
via ou o equacionamento da questão
social.

Najealidade, a democracia represen-
tativa não é nem menor nem pior do
que a democracia	menos ainda,
a defraudação do ideal de igualdade



política. Ao contrário, é a única disosiçãopo-
lítica democrática possível na sociedade de
massas, complexa e segmentada em que vive-
fios.

Arranjos diretos poderiam ser viáveis em
comunidades pequenas e homogêneas, em
que a diversidade de interesses fosse peque-
na e a necessidade de negociação fosse mí-
nima.

Aqueles que defendem que democracia
direta é sinônimo de democracia parecem ar-
gumentar que essa forma é a única que ga-
rante autenticidade à manifestação política dos
cidadãos. A introdução de representantes ou
mediadores na tomada de decisão política aca-
baria distorcendo o processo e a vontade do
cidadão. A solução seria, então, aumentar e
ampliar a participação popular para conferir
legitimidade e autenticidade às escolhas. O
equívoco dessa posição está em supor que o
desafio da democracia radica apenas e tão-
somente em assegurar que as preferências dos
sujeitos políticos irão pesar no cálculo das de-
cisões.

Democracia é um arranjo plural. Pressu-
põe que a diversidade e o conflito são essenci-
ais e inevitáveis nas sociedades humanas. De-
cidir nos arranjos democráticos ou pluralistas
é, antes de mais nada, encontrar saídas que
acomodem os diferentes interesses ou preten-
sões em jogo.

A representação autêntica das partes envol-
vidas é condição básica para a decisão drnp

-crática, mas decidir é ceder, dar em troca, com-
prometer-se com algo agora ou no futuro, em
suma.., é negociar. E essa tarefa - a de negociar
- não pode ser realizada por todos. E são
meras as razões dessa impossibilidade. A co-
meçar de que nem todos participam ou têm
informação adequada das matérias que estão
sendo decididas. Depois, como proceder à ne-
gociação com milhares ou milhões de partici-
pantes?

Não se alegue com o caso de referendos e
plebiscitos. Tais fórmula& a que se recorre cada
vez mais nas sociedades politicamente avança-
das, são manifestações de vontade e de prefe-
rência em matérias que envolvem valores de
grande saliência para a comunidade política, e
não atos de negociação.

Nem se considere que novas tecnologias,
permitindo ou ampliando a interação a distân-
cia, poderão modificar substancialmente esse
quadro, a ponto de viabilizar os governos dire-
tos e tornar dispensável a instituição da repre-
sentação política.

Contra a democracia representativa, pesa a
visão de que é ela a causa da alienação e do
desencanto com a política, fenômeno hoje pra-
ticamente universal.

Mas essa )gção baseia-se em diagnóstico
equivocado dQ problema. Impossível deixar de
reconhecer que a manipulação existe e, prova-
velmente, continuará a existir enquanto houver
ambigüidade e incerteza em relação a objeti-
vos, estratégias e argumentos.

Política sem manipulação é utopia. É como
Estado sem coerção, ou sociedade sem Esta-
do. Possível é (ou seria) se outros forem (ou
fossem) os parâmetros da interação social e
política. Enquanto houver diversidade, haverá
interesses e, havendo interesses, política e mani-
pulação.

Portanto, propor a democracia direta como
remédio para a anipnlação.é ingenuidade. Ali-
ás, as críticas mais contundentes a essa forma
de governo vêm de Platão e de Aristóteles, tes-
temunhas do mais elaborado e sofisticado ex-
perimento desse regime de que se tem registro
na história.

A eclesia foi..- o--território dos dernagpos e
não raro levou ao triunfo da aparência e do
oportunismo. Estava sujeita àação das claques
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.estão dos	.

e das facções. Padecia do mal da apatia e do
desinteresse dos cidadãos. O comparecimento
era baixo e isso provocava-lhe inevitável ero-
são de legitimidade.

O notável avanço tecnogio dos dias atu-
ais pode representar maiores	 Içs de
consulta ulaçã , mas não elimina o con-
fronto e o conflito e a necessidade de superar
arestas, aplainar diferenças e promover o en-
tendimento. E também não eliiiij ão.xisc.0
de nianipuiação.

Demais, não se pode ignorar o efeito do
individualismo sobre a propensão a participar
e a se envolver com a política. À medida que a
sociedade expande os seus recursos materiais,
há um concomitante declínio da participação
política.

"lema que confronta o futuro-- de-
mocracia não é uma escolha entre a participa-
ção direta e a representação política; ao contrá-
rio, é a definição d,e-arranjç)s no interior da de-
mocracia representativa entre as formas mais
aptas para equacionar e resolver conflitos, ga-
rantirtosecoesão social, sem prejuízo da
legitimidade e da eficácia política'.

ApÉmorkr a democracia representativa, ti-
rando partido dos meios tecnológicos disponí-
veis e sem suposições irrealistas acerca da dis-
posição dos indivíduos de participar, esse o
desafio que confronta as sociedades abertas e
plurais.

No Brasil, esse dilema traz implicações adi-
cionais.

Consolidar as instituições da democracia repre-
sentativa, garantindo autenticidade,jgjjda
de e eflcácja às decisões dos representantes,
tarefa nada simples, diga-se de passagem. Para
tanto, é indispensável o fortaleciment o das oi-
ganizações partidárias.

Pgrtidos-politicos são mecanismos indis-
pensáveis na dinâmica política das democraci-
as representativas. Partidos sãocns_dex-
pressão e articulação de interesses. Cabe a eles
identificar, agIt compor e integrar tão har-
moniosamente quanto possível as diferentes
posições dos membros da comunidade polí-
tica sobre a maioria ou o maior número pos-
sível de matérias que dizem respeito a seu bem-
estar.

Partidos representam, ajudam o cidadão a
fazer escolhas e facilitam a vida dos governos.

Agremiações políticas oferecem um mar-
co de idéias e de opções políticas que dini-
nuem os custos da informação política
requerida para o eleitor definir e escolher em
quem vai votar.

Não houvesse partidos e o cidadão, inde-
pendentemente do nível de educação e renda,
estaria forçado a uma pesquisa infindável para
saber o que pensam os candidatos, que posi-
ções tomaram no passado e o que propõem.

Votar equivaleria, portanto, a um trabalho
de Hércules, o que comprometeria diretamen-
te a viabilidade dos sistemas democráticos.

As agmi.ações partidárias brasileiras pa-
decem de males diversos. Não lograram criar
vínculos fortes com significativa porção do elei-
torado; sãpggnIzaçe poio coesas e sem
disciplina e pouca ou nenhuma influência exer-
cem sobre os governos que supostamente con-
trolariam.

A lista das deficiências poderia ser estendi-
da: à maioria das ag niiaões uma
"cara" ou personalidade política. A busca do
poder teria precedência sobre prograrnaseidéi-
as e a maior parte dos partidos acabaria resva-
lando para o oportunismo, apoiando candida-
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tos e firmando alianças sem outro critério se-
não o de aumentar seu ativo de influência so-
bre os pretendentes com maiores chances de
vitória.

A resultante disso é que os partidos brasi-
leiros seriam entidades fisiológicas, guiando-
se exclusivamente pelo "toma-lá-dá-cá" e con-
tribuindo para o desencanto do eleitor com a
política.

Impossível deixar de reconhecer que gran-
de parte dessas críticas procede, embora de-
vessem ser mais bem qualificadas. Jxti.daJd.
ológico A
falta de uma orientação ideológica nítida e pre-
cisa não é por si defeito ou evidência de imatu-
ridade.

Mas voltemos às questões que nos interes-
sam mais de perto: por que essas distorções e
como corrigi-las adequadamente? Nossos par-
tidos têm remédio?

Parte desses problemas que as agremiações
partidárias brasileiras exibem decorrem de sua
juventude. Partidos precisam construir e con-
solidar sua imgçm com o eleitorado, 9g,ue
requer tempo. Um do ievasta ores efei-
tos do golpe de 64 foi o de ter impedido a
consolidação do sistema partidário estruturado
a partir de 1946.

Mas, além do processo de decantação po-
lítica obtido com o passar das eleições, nos-
sos partidos íticos carecem de_modifica-
ções que exigem mudanças no próprio siste-
ma eleitoral e nos estatutos que regem o seu
funcionamento.

Um fator da organização par-
tidária decorre do sistema eleitoral em que os
candidatos em eleições proporconissãovo-
tados em todo o Estado. Isso faz como
adversário e o concorrente sejam da mesma
agremiação.

Uma vez que não há distritos eleitorais for-
malmente demarcados, a disputa política é
fratricida e a conseqüência final é a debilitação
do partido. A adoção de listas ou do voto
distrital ou a combinação dos dois poderia evi-
tar esse problema e aumentar a coesão e a dis-
ciplina internas.

Mas os partidos entre nós nunca serão ins-
tituições fortes se não se atacar as causas da
fragmentação do sistema partidário. Hoje,

para garantir maior escolha ao eleitor e per-
mitir o máximo de representação política aos
diferentes segmentos da população, a legisla
ção eleitoral é aberta e çpém cláusulas
de restrição.

Agremiações sem votos são mantidas arti-
ficialmente, vivendo de expedientes e de negó-
cios escusos propiciados por seu acesso a pro-
gramas de TV São a&famieraclaleedasde
a g1iLçu fçitQ qegativo -qao-llca só russo.
Como estão sempre de portas abertas, facili-
taflgraÇil_prtidí1X1a e provocam as co-
nhecidas "danças £1&s quando eleitos
por uma legenda por razões as mais variadas,
abandonam o partido pelo qual se elegeram e
se registram em outro.

A resultante é, obviamente, perversa: impe-
de a consolidação das estruturas partidárias e
desacredita os e a própria política. O
eleitor vê candidatos que se apresentavam como
opositores se darem as mãos e passarem a bor-
racha por cima de diferenças que até então eram
definidas como decisivas.

Se os membros de um partido podem sal-
tar de um para outro, fica difícil à sua direção
garantir a coesão e a disciplina internas. Isso afeta
diretamente e mais duramente os partidos da
situação.

Como gQerteige a formação de cop
cria-se um círculo vicioso.

Com as regraseas leis que hoje regem as orga-
nizações partidárias, há um incentivo na traição
e no adesismo e o fisiologismo acaba-se tor-
nando um fenômeno dominante.

Nesse quadro, a fidelidade partidária torna-
se necessária. Não para impor camisas-de-for-
ça ou a ditadura de suas lideranças sobre o "bai-
xo clero" da agremiação, mas para evitar a "ge-
léia geral" em que se transformaram muitas
dessas agremiações e para garantir um mínimo
de disciplina e coesão.

Se não, por que então deveriam existir par-
tidos?

NOTA
'Veja-se, a propósito, a noção de democracia consocional

de Liphart, A., The PoliticsofAccomodation: Pluralism
and Democracy in the Netherland, Berkeley and Los
Angeles, University of California Press, 1968 e do mes-
mo autor, Democracies: Patterns ofMajoritarian and
Consenseus Govemment in Twenty-one Countnes, Ncw
Haven, Vale Universitv Press, 1984.
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