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H 
á dez anos, Habermas publicava, na Ale-
manha, uma coletânea de escritos políticos
(Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine
politische Schriften V), em que, entre
outros temas, discutia as questões da De-
mocracia, do Direito e do Estado de Bem-
Estar Social.

Uma das questões que ele trazia à
discussão era a atinente à validade da assim
chamada "regra da maioria", como critério
estruturante da democracia. Segundo o

autor, "ninguém se atreve a negar seriamente este crité-
rio hoje. Não obstante, é necessário que se cumpram
certos pressupostos mínimos se se quer que a regra da
maioria conserve seu poder de legitimação. Assim, não
deve haver minoria alguma de nascimento, isto é, por
exemplo, constituída em função de tradições culturais e
identidades compartilhadas. Igualmente, a maioria não
pode adotar decisões irreversíveis. A regra da maioria só
funciona convincentemente em determinados contextos'."

Isso leva a um deslocamento da concepção clássica
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e descritiva de democracia (governo pelo demos) para
uma concepção mais normativa e contemporânea, afinada

2 Sobre isso, já é

	

	com a questão do "respeito às regras do jogo" 2. De outro
lado, aponta para o deslocamento conceitual operado dorealizada por Bobbio,

Norberto. O futuro da paradigma do Estado de Bem-Estar Social para o Estado
democracia: uma dote- Democrático de Direito.
sa das regras do jogo.
Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1986.	 Uma perspectiva que se abre com esse novo pa-

radigma é, de um lado, a de uma nova compreensão das
categorias de Estado e sociedade civil e, de outro, uma
nova compreensão das relações entre essas duas cate-
gorias. A sociedade civil não pode mais ser entendida
apenas como espaço de resistência ao Estado, como
faziam os teóricos do liberalismo clássico. Mais que
nunca, é preciso compreender de que modo Estado e
sociedade civil podem ser mutuamente estruturantes.
A sociedade civil, não mais compreendida como a
esfera da vida privada, em oposição ao Estado, como
no Estado Liberal, e nem mais confundida com o
Estado, como no Estado de Bem-Estar Social, passa a
ser compreendida como o topos privilegiado de um
desenvolvimento das possibilidades comunicativas.
Apesar de sofrer a influência da lógica sistêmico-
estratégica do Estado, de redução da complexidade e
adequação de meios a fins, a sociedade civil parece,
cada vez mais, assumir para si uma lógica distinta,
capaz de produzir consensos e justificações. Passa
então, cada vez mais, a ser a esfera de justificação do
próprio Estado.

Neste novo paradigma, os movimentos sociais
desempenham um papel central, na medida em que
apontam exatamente para uma lógica muitas vezes
contrária à lógica estatal. Mesmo que recorrendo
muitas vezes à lógica estratégica de adequação de
meios a fins, os movimentos sociais têm demonstrado
que mesmo essa razão estratégica repousa sobre o pano
de fundo da possibilidade de produção de consenso. De
outro lado, enquanto novos núcleos produtores da
sociedade civil, eles demonstram que, de certa forma,
a história das sociedades pode, ou pelo menos
(normativamente) deve, ser compreendida como uma
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superação de formas puramente sistêmicas de ra-
cionalidade3.

A obra de }legel parece ser a mais frutífera para,
como ponto de partida, se empreender uma recolocação
das questões acima levantadas, já que é tão rica de
contradições e, por isso, tão passível de leituras va-
riadas, como a de Andrew Arato, professor daNew School
for Social Research (EUA) . Para ele, o papei desem-
penhado pelas "corporações", de mediação entre as duas
esferas, pode ser hoje identificado exatamente nos novos
movimentos sociais. Além disso, na medida em que Hegel
parece, segundo esse autor, não optar pela sociedade civil
ou pelo Estado como núcleo aglutinador e, em última
instância, organizador da sociedade, instaura-se em sua
obra uma certa incoerência. Mas é aqui que desponta a
importância de Hegel: a sua obra é rica, não apesar da
incoerência, mas por causa da incoerência.

Essa discussão foi recentemente enriquecida no
Brasil com a publicação da coletânea Sociedade Civil e
Democratização, organizada pelo Prof. Leonardo
Avritzer. Inicialmente, a obra traz a contribuição de nomes
de expressão internacional da teoria social contem-
porânea, relativamente desconhecidos entre nós. O pri-
meiro artigo, de autoria do organizador, aborda a mudança
operada no conceito de sociedade civil ao longo da
tradição ocidental, sobretudo socialista. O segundo e
terceiro artigos (respectivamente de autoria de Andrew
Arato e Seyla Benhabib) pretendem empreender uma
releitura das contradições acima esboçadas na obra de
Hegel. Sobretudo o artigo de Arato pode trazer uma nova
luz para a compreensão dos novos movimentos sociais e
sua vinculação às "corporações" hegelianas. O quarto
artigo, de Lezek Kolakowski, representa, em última
análise, uma denúncia da fusão operada entre sociedade
civil e Estado pelos teóricos do socialismo e no interior
dos Estados de Bem-Estar Social, O quinto artigo, de
Andrew Arato e Jean Cohén, tenta fornecer um novo
conceito de sociedade civil, concebida não mais em
função do "sistema de necessidades", tal como o fazia a
tradição hegeliana e marxista, mas dos movimentos que

É evidente, por
exemplo, a função do
movimento ecológico
neste processo de
"denúncia", Isso não
quer dizer, porém, que
se crê na possibilidade
de eliminação da racio-
nalidade estratégico.
sistêmica. Ao contrário,
o que se pretende é
demonstrar que esta
racionalidade
estratégico-sistêmica
pressupõe a razão
comunicativa, capaz de
produzir o consenso,
Para Habermas, a
eficácia da razão
estratégica depende
fundamentalmente da
possibilidade de se
mobilizar o consenso
em torno dela," A
imposição duradoura
de uma norma depende
também da possibi-
lidade de mobilizar, num
dado contexto da
tradição, razões que
sejam suficientes pelo
menos para fazer
parecer legítima a pre-
tensão de validade no
círculo das pessoas a
que se endereça.
Aplicado às socieda-
des modernas, isso
significa: sem legiti-
midade , não há leal-
dade das massas'. in
Habermes, Jürgen
Consciência mora1 e
agir comunicativo. Rio
de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1989. p. 83.
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procuram ampliar espaços para o exercício da liberdade
negativa e positiva. O sexto artigo, de Alberto Melucci,
visa também apresentar uma nova perspectiva na com-
preensão dos movimentos sociais e, sobretudo, do modo
pelo qual eles podem desempenhar mudanças no sistema
político. Todos esses artigos juntos ensaiam a recoloca-
ção de uma nova compreensão normativa e descritiva de
democracia. Os três artigos seguintes, de Enrique
Peruzzotti, Alberto Olvera e Leonardo Avritzer, preten-
dem, tendo como pano de fundo o marco teórico desen-
volvido nos artigos precedentes e, sobretudo no caso de
Avritzer, também em J4abermas, analisar, respectivamente,
os casos argentino, mexicano e brasileiro. Segundo o
organizador, "os três últimos artigos dessa coletânea têm
como objetivo demonstrar que tais dimensões - a da
interatividade dos movimentos sociais e a da reavaliação
da importância jurídica e normativa da democracia -
também estão presentes nos processos de democratização
atualmente em curso na América Latina".4

Tudo isso torna a obra, não só por seu ineditismo
em trazer ao debate no Brasil pensadores desse porte, mas
também pelo fato de esses autores trazerem questões tão
atuais, leitura imprescindível para cientistas sociais,
filósofos, constitucionalistas e todos aqueles que se
preocupam, hoje, com a questão democrática.

Avritzer, Leonardo.(Org.) Sociedade Civil e demo-
cratização. Belo Horizonte: DeI Rey, 1995. 308 p.

PRESENÇA PEDAQÓQICA
Edméia Passos

Destinada aos profissionais ligados ao ensino
fundamental, a revista Presença Pedagógica, da editora
mineira Dimensão, começou a circular em fevereiro
deste ano. De periodicidade bimestral e tiragem inicial
de 10 mil exemplares, difere das revistas acadêmicas
e também se afasta, proposi-tadamente, das publicações
de caráter informativo ou de auxílio às práticas da sala
de aula.
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O editor geral da revista, Neidson Rodrigues,
diretor da Faculdade de Educação da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador reco-
nhecido, define a publicação como um espaço de diálogo
entre educadores e de reflexão sobre a prática educa-
cional.

É uma boa notícia, num país onde jornais e revis-
tas de maior circulação, com raras exceções, só se
lembram das escolas quando estoura uma greve dos
professores, ou quando cai o teto de uma sala de aula, ou,
ainda, quando falta merenda para os alunos.

Geralmente, a educação aqui é conversa de rodas
acadêmicas, de sindicatos ligados ao magistério e de
governos que, mesmo tendo o discurso de prioridade para
o setor, mostram-se incapazes de garantir condições
mínimas para o funcionamento das escolas (e isso vem
desde o marquês de Pombal!).

Do primeiro número da revista, que traz uma
entrevista com Paulo Freire, ao número 5, que circula em
outubro com entrevista do inglês Peter Mortimore,
especialista em administração educacional, contam-se
mais de 400 páginas que tratam de temas curriculares, de
questões polêmicas e de experiências bem-sucedidas nos
campos do ensino e da aprendizagem.

Entre as seções, destaca-se o inovador "Dicionário
Crítico da Educação", que, a cada número, conceitua
termos freqüentes, mas nem sempre utilizados com
propriedade, na educação. Já estão "dicionarizadas",
dentro dessa perspectiva, palavras como "ideologia",
"pedagogia", "didática" e "educação".

Esse aparente didatismo pode soar arrogante ou
inoportuno. Mas não há como deixar de lado os níveis de
qualificação dos profissionais da área. Dados de 1991
revelam que 20% dos professores que atuam no ensino
fundamental não têm habilitação legal para dar aula.
Outros 40% têm apenas o diploma de Magistério.

A revista não se esquiva de questões recorrentes:
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alfabetização, integração curricular, tendências de ensino
nas diversas disciplinas. Vale, porém, a máxima de que,
em educação, nem sempre o "novo é sinônimo de
"melhor". E os artigos, longe de apresentarem soluções
prontas, buscam a contextualização dos pro-blemas dentro
de uma perspectiva histórica da educação.

É assim, por exemplo, que a pesquisadora Maria
Manuela Martins Soares David trata, no número 1, das
tendências do ensino da Matemática, mostrando que as
práticas de resolução de problemas não precisam ser
enterradas para dar espaço à etnomatemática e a outras
formas de abordagem dos conteúdos curriculares
desenvolvidas mais recentemente.

No número 2, a professora Magda Becker Soares
conta, em entrevista, como se tornou autora de quatro
coleções de livros didáticos de Português, indicando as
diferentes concepções de ensino da língua que existiram
no Brasil, desde a década de 40. E revela, pelas portas
das metodologias e didáticas, as ideologias dominantes
no País.

As estatísticas dão conta, hoje, de 30 milhões de
estudantes no ensino fundamental - uma Argentina
inteira, ou dez Uruguais, - com indicadores apontando
para um quadro perverso: apenas 40% dos alunos que
ingressam na escola conseguem completar a 8 série. E
não chega a 3% o número dos que cumprem essa etapa
sem repetência. O fracasso do sistema não pode ser
jogado apenas sobre os ombros dos professores. Educar
é uma responsabilidade de toda a sociedade.

O uso da literatura na escola é tema na Presença
Pedagógica n° 3, que também traz a opinião de duas
autoras de renome, Fanny Abramovitch e Vivina de Assis
Viana, sobre o assunto. Uma reportagem mostra a
experiência de escolas do Distrito Federal, públicas e
particulares, que vêm utilizando a literatura infantil como
eixo para o trabalho interdisciplinar.

Para o fim de ano, a revista promete artigos e
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reportagens especiais, com um balanço crítico do que
mudou na escola e nas políticas educacionais colocadas
em prática no Brasil, a partir da década de 80. Educadores
como Demerval Saviani, Miguel Arroyo e Luiz Antônio
Cunha estarão colaborando para essa avaliação/reflexão.

Recebida com aplauso no meio pedagógico, e já
com um razoável volume de assinaturas individuais,
Presença Pedagógica enfrenta, porém, a cada número, o
desafio de separar a reflexão produtiva do academicismo
estéril e de combinar profundidade e clareza em respeito
a uma grande legião de professores que, ao contrário do
que muitos pensam, orgulha-se de sua profissão, exer-
cita seu senso crítico e busca saídas para os problemas
vividos na sala de aula.

Outras questões também merecem atenção. O
equilíbrio editorial da revista precisa ser mantido, sob pena
de criar compromissos com governos ou corporações
sindicais que acabem por comprometê-la. E estratégias
diversificadas de aproximação e diálogo com o seu pú-
blico precisam ser desenvolvidas, uma vez que a publica-
ção tem distribuição limitada em bancas e livrarias.

Presença Pedagógica. Belo Horizonte: Editora Dimensão,
1995.

AREND LIJPHART: AS DEMOCRACIAS
CONTEMPORÂNEAS

Éder Araújo de Assis	Mostrando do Depar-
tamento do ciência

além 	imperativo 	.Para alem do seu 	normativo de que o	Política da UFMG.

governo democrático ideal seria aquele cujos atos
estivessem sempre em perfeita correspondência com
as preferências de todos os cidadãos" (Lijphart,
198 9:1 3), as democracias modernas têm-se
institucionalizado, em maior ou menor grau, em
conformidade com as características estruturais e
culturais de cada sociedade. É o que pode ser con-
cluído, grosso modo, a partir da leitura de As Demo-

cracias Contemporâneas, de Arend Lijphart.
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Segundo o autor, uma democracia razoavelmente
representativa requer a satisfação de pelo menos oito
requisitos institucionais: a liberdade para constituir e
integrar-se em organizações, a liberdade de expressão,
o direito de voto, o acesso a cargos públicos, a possi-
bilidade de os líderes políticos competirem através de
eleições, a diversidade de informações, eleições livres
e isentas, e a existência de instituições capazes de
viabilizar a política do governo, legitimadas pelo voto ou
outras manifestações da vontade popular. Os seis pri-
meiros, que consubstanciam os direitos clássicos à
liberdade e à igualdade, encontram-se firmemente garan-
tidos na maioria dos países democráticos, sem apresentar
grandes variações naquilo que concerne aos seus arranjos
institucionais. Os dois últimos, que dizem respeito ao
sistema eleitoral e aos instrumentos de participação
política, apresentam diferenças significativas conforme
o tipo de democracia adotado.

Lijphart sistematiza essas diferenças em dois
modelos de democracia diametralmente opostos - o
majoritário (ou de Westminster) e o consensual (ou
consociativo) - e se utiliza de 25 empíricos —24 países,
sendo que a França é analisada em suas variantes IV e V
República - através dos quais busca perceber tanto os
desenhos institucionais, quanto suas condicionantes
estruturais e culturais.

A Inglaterra e a Nova Zelândia constituem os
exemplos paradigmáticos do modelo majoritário. Seus
regimes democráticos, baseados essencialmente na
regra da maioria, são constituídos por nove elementos:
1) Concentração do poder executivo em gabinetes de
partido único ou de maioria relativa: as coligações são
raras e as minorias não integram o governo. O partido
vencedor pode constituir uma maioria relativa reduzida
em detrimento de uma minoria ampla. 2) Fusão de
poderes e predomínio do gabinete: no sistema
parlamentarista, o gabinete é dependente do parlamento
e pode, em tese, ser destituído por ele. Contudo, como
o gabinete é constituído pela maioria parlamentar, isso
não ocorre efetivamente. 3) Bicameralismo assimétrico:
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o parlamento é constituído por duas câmaras, cujas
relações são assimétricas. Enquanto a primeira tem por
função legislar, a segunda tem por prerrogativa retar-
dar a aplicação dos dispositivos legais. No entanto,
prevalece o unicamaralismo, uma vez que o parlamento
é formado, na maioria das vezes, por um partido
majoritário. 4) Sistema bipartidário: o sistema eleito-
ral majoritário desestimula a competição e reduz o
sistema partidário. 5) Sistema partidário unidi-
mensional: o sistema partidário é informado apenas por
um eixo de clivagens. 6) Sistema eleitoral de maioria
relativa: os membros do parlamento são eleitos por
maioria relativa em distritos eleitorais uninominais. 7)
governo unitário e centralizado: governos locais
dependentes do governo central. 8) Constituição não-
escrita e soberania parlamentar: baseada em um con-
junto de leis fundamentais, costumes e convenções, a
constituição é passível de alteração como quaisquer
outras leis. 9) Democracia exclusivamente re-
presentativa.

O modelo de democracia majoritário tende a
prevalecer nas sociedades políticas homogêneas, que
não requerem grande diversidade, nem de partidos
políticos, nem de formas de participação política. Os
diferentes grupos de interesse são representados, na
maioria das vezes, pelos arranjos institucionais
existentes, e suas identidades estão referidas a uma ou
outra base de solidariedade que permeia a sociedade.

A Suíça e a Bélgica constituem os principais
exemplos do modelo consensual. Seus regimes demo-
cráticos, baseados essencialmente no consenso, são
compostos por oito elementos: 1) Partilha do poder
executivo em grandes coligações: permite que todos os
partidos relevantes integrem o governo através de
coligações. 2) Separação formal e informal do poder: a
separação do poder torna o Executivo e o Legislativo
independentes e propicia um relacionamento mais
equilibrado entre os gabinetes e o parlamento. 3)
Bicameralismo equilibrado e representação das
minorias: o parlamento é constituído por duas câmaras.
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Enquanto a câmara baixa representa o povo, a alta
representa os distritos e assegura a representação das
minorias. 4) Sistema multipartidário: o sistema eleitoral
proporcional estimula a competição e amplia o sistema
partidário. 5) Sistema de partidos multidimensional: as
sociedades pluralistas são sociedades divididas e sua
multiplicidade de clivagens se reflete no sistema par-
tidário. 6) Representação proporcional: alocação de
cadeiras parlamentares de acordo com a proporção de
votos obtidos pelos partidos. 7) Descentralização e fe-
deralismo: repartição do poder entre o governo central e
os Estados federados. 8) Constituição escrita e veto das
minorias: documento único onde se reúnem as regras
básicas do ato de governar e que confere poder de veto
às minorias.

O modelo da democracia consensual tende a
predominar nas sociedades políticas plurais ou he-
terogêneas. Elas requerem tanto partidos políticos
diferenciados, que representem cada uma de suas
clivagens expressivas, quanto formas de participação
política para além da organização partidária. Essas
sociedades dispõem, em tese, de maior criatividade no
que concerne às possibilidades de abstrair de suas
heterogeneidades culturais, arranjos institucionais que
traduzam, em maior ou menor grau, as suas espe-
cificidades. Elas propiciam certa reflexividade entre a
diversidade de identidades, construídas sobre diferen-
tes bases de solidariedade, e as instituições que
viabilizam a participação política dos diversos
segmentos sociais.

Além desses casos polares, os Estados Unidos
conformam um modelo à parte e intermediário. A
democracia norte-americana reúne características
majoritárias, como o poder executivo concentrado na
figura do presidente, o sistema bipartidário e o sistema
eleitoral majoritário, e consensuais, como a separação
formal de poderes entre o Executivo e o Legislativo, o
bicamaralismo equilibrado, os partidos políticos
heterogêneos com programas similares, o federalismo e
a constituição escrita com veto das minorias.
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A análise de Lijphart se reveste de grande
importância. Revelando diferentes arranjos institucio-
nais de viabilização da participação e da representação
política e associando essas diferenças às peculiaridades
de cada sociedade, o autor desperta para a possibilidade
de alteração dos desenhos institucionais a fim de melhor
adequá-los às necessidades dos diferentes povos. Nesse
sentido, ficam implícitas tanto uma critica à imitação
institucional, quanto uma exortação à renovação das
instituições.

Admitindo que cada modelo de democracia se
coaduna com as necessidades das respectivas sociedades,
é razoável supor que a aplicação deles em contextos
diferentes possam gerar distorções que, no limite,
venham cercear o exercício mesmo da própria de-
mocracia. Certamente a aplicação do modelo majoritário
às sociedades homogêneas poderia levar a uma
fragmentação desnecessária do sistema partidário. Num
momento em que se propõe a reforma política no Brasil,
notadamente a reforma do sistema eleitoral, essas
considerações deveriam ser parte importante da pauta de
discussões.

Arend Lijphart, As Democracias Contemporâneas.
Lisboa: Gradiva, 1989.
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