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DIFICULDADES DO EXPERIMENTALISMO 

DEMOCRATICO 

No mundo inteiro, o foco do conflito ideol6gico esta mudando. A antiga 
oposi<_;:ao entre estatismo e privatismo, mercado e dirigismo, esta morren
do. Ela vem sendo substituida por uma rivalidade mais promisspra entre 
formas institucionais alternativas de pluralismo economico, social e politi
co. A premissa basica desse novo conflito e que as economias de mercado, 
as sociedades civis liv.res e as democracias representativas podem assumir 
diversas formas institucionais, com conseqiiencias radicalmente diferentes 
para a sociedade. As institui<_;:6es politicas e economicas estabelecidas nos 
paises industrializados ricos representam uma pequena parcela de um espec
tro muito mais amplo de possibilidades. As distin<_;:6es existentes entre essas 
formas possiveis - por exemplo, a diferen<_;:a entre as institui<_;:6es corporativas 
da Alemanha, do Japao e dos Estados Unidos - equivalem a instancias 
limitadas e efemeras de varia<_;:6es potenciais muito mais amplas. 

No entanto, ha hoje por toda parte um sentimento de exaustao e de 
perplexidade na formula<_;:ao de alternativas confiaveis ao programa neoliberal 
e a sua tipica cren<_;:a na convergencia para um unico sistema de institui

<_;:6es democraticas e de mercado. Tendo abandonado compromissos esta
tistas e testemunhado o colapso dos regimes comunistas, os progressistas 
buscam em vao uma dire<_;:ao mais afirmativa do que a defesa de retaguarda 
da social-democracia. 

A confusao e o desapontamento nao se restringem a esquerda; transfor
maram-se em estigmas comuns dos que sao politicamente conscientes. 
Mesmo nos Estados Unidos, pais hegemonico, que vive um momenta triun
fal em suas rela<_;:6es com o resto do mundo, o cidadao trabalhador comum 
esta sujeito a se sentir um excluido irado, parte de uma maioria fragmen
tada e marginalizada, sem for<_;:as para reformar as bases coletivas dos pro
blemas coletivos que enfrenta. Ele encontra bloqueadas as vias de mobili
dade social para si e para seus filhos, em uma sociedade supostamente sem 
classes. Acredita que os responsaveis pelo governo e pelos grandes neg6cios 
do pais estao reunidos em uma conspira<_;:ao predat6ria. Desilude-se com a 
politica e os politicos e busca uma escapat6ria individual para as condi<_;:6es 
SOClalS. 

A intelligentsia publica do pais zomba da polfrica ideol6gica, dos proje
tos de reforma institucional em larga escala e da mobiliza<_;:ao politica po
pular, considerando-as romanticas e impraticaveis. Insiste na supremacia 



UMAARGUMENTA�O 

da anilise tecnica das a<;:6es polf ticas e na resolu<;:ao das quest6es praticas 
por especialistas. No entanto, essa polfrica vazia de projeto e sem energia 
deixa de resolver os problemas praticos pelos quais renunciou as ambi<;:6es 
maiores. Desliza, impotente e a deriva, porque se permite degenerar em 
pactos epis6dicos, facciosos e de curto prazo, realizados contra um pano 
de fundo de institui<;:6es e concep<;:6es que permanecem incontestadas, ou 
ate despercebidas. 

Enquanto isso, em todas as democracias industriais ricas, a come<;:ar 
pelos Estados Unidos, um experimentalismo subterraneo vigoroso come
<;:ou a mudar a produ<;:ao e o aprendizado, informando e inspirando em
presas e escolas. 0 contraste entre a defini<;:ao e a  execu<;:ao de tarefas, entre 
empregos de supervisao e empregos executivos, se torna mais suave. Coo
pera<;:ao e competi<;:ao se misturam nas mesmas atividades. Nao sao mais 
relegadas a dominios separados. A inova<;:ao permanente se transforma na 
pedra de toque do exito; empresas bem-sucedidas precisam se parecer mais 
e mais com boas escolas. No entanto, esse experimentalismo no microcosmo 
da empresa e da escola colide no fim com os limites impostos pela esfera 
publica inalterada, ainda exausta e perplexa. 

Democracia realizada reinterpreta essa exaustao e responde a essa per
plexidade. Cumpre a tarefa em dois passos: em primeiro lugar, por meio 
de uma disserta<;:ao argumentativa; em segundo, pela enumera<;:ao de teses 
que descrevem o conteudo de uma possivel alternativa. 



0 QUE E O EXPERIMENTALISMO 
DEMOCRATICO? 

Progresso prdtico e emancipar;iio do individuo 

0 conceito que inspira a argumenta<_;:ao e a proposta deste livro e o ex
perimentalismo democratico. 0 experimentalismo democratico e uma in
terpreta<_;:ao da causa democratica, o mais influente conjunto de ideias e 
compromissos em vigor no mundo de hoje. Ele une duas esperan<_;:as a 
uma pratica de pensamento e de a<_;:ao. 

A primeira esperan<_;:a de um democrata, segundo o experimentalismo 
democratico, e encontrar a area de coincidencia entre as condi<_;:6es do pro
gresso pratico e as exigencias da emancipa<_;:ao do indiv{duo. Entre essas 
condi<_;:6es e exigencias se destacam as estruturas institucionais da socieda
de. 0 progresso pratico ou material inclui o crescimento economico e a 
inova<_;:ao tecnol6gica ou medica, com apoio na descoberta ciendfica. Ea evo
lu<_;:ao de nossa capacidade de afastar a sujei<_;:ao a escassez, a doen<_;:a, a fra
queza e a ignorancia. E a capacita<_;:ao da humanidade para agir sobre o 
mundo. A emancipa<_;:ao do indiv{duo se refere a liberta<_;:ao dos indiv{duos 
da prisao de arra�gados papeis sociais, divis6es e hierarquias, principal
mente quando esse aparato social extrai for<_;:as de vantagens herdadas, 
moldando as oportunidades de vida dos indiv{duos. 

Muitas das grandes doutrinas polfricas e das teorias sociais evolucionistas 
do seculo 19 subscrevem a cren<_;:a otimista em uma harmonia preestabele
cida entre progresso pratico e emancipa<_;:ao do indiv{duo. Tanto os pensa
dores liberais quanto os socialistas vislumbraram no projeto de reforma 
institucional que defendiam as bases necessarias, e ate suficientes, para a 
liberdade e a prosperidade. Nao podemos mais acreditar nos pressupostos 
funcionalistas e deterministas acerca da mudan<_;:a social que tornaram essa 
perspectiva intelig{vel e convincente. 

A ideia de uma harmonia preestabelecida perdeu sua autoridade. Mui
tos, contudo, sao agora tentados a substituir esse dogma pelo dogma, igual
mente injustificavel, do conflito entre os benefkios da prosperidade e os 
da liberdade. Cada um deles se basearia em acordos e traria conseqiiencias 
destrutivas para o outro. 

Mesmo aqueles que se recusam a abra<_;:ar essa visao tragica podem sofrer 
sua influencia. Eles podem reduzir a causa democratica a uma concep<_;:ao 
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moral e politica que justifica restric;:6es as forc;:as praticas, sobre as quais a 
democracia nao tern ingerencia. Podem ver a vida economica e o progresso 
tecnol6gico ou cientifico como exteriores ao avanc;:o democratico, uina fonte 
de problemas mais que de soluc;:6es. 

Em sua primeira esperanc;:a, o experimentalista democratico afirma que 
pode ocorrer uma intersecc;:ao entre as condic;:6es de progresso pratico e as 
de emancipac;:ao do individuo. Um subconjunto das condic;:6es institucio
nais de progresso pratico tambem serve ao prop6sito da emancipac;:ao do 
individuo. Um subconjunto das condic;:6es institucionais de emancipac;:ao 
do individuo tambem promove o objetivo do progresso pratico. 0 experi
mentalismo democratico quer encontrar essa zona de coincidencia e avan
c;:ar dentro dela. 

0 que torna plausivel essa esperanc;:a de encontrar e utilizar a zona de coin
cidencia? Tanto o progresso pratico quanto a emancipac;:ao do individuo 
dependem da capacidade de transformar o esforc;:o social em aprendizado 
coletivo e de agir sobre as lic;:6es aprendidas, sem se deter pela necessidade 
de respeitar um plano preestabelecido de divisao social e hierarquia, ou 
uma distribuic;:ao restritiva de papeis sociais. Tais restric;:6es subvertem espe
cialmente a descoberta e a invenc;:ao coletiva quando refletem prerrogativas 
herdadas, pois elas se imp6em, como um destino cego e insuperavel, cer
ceando o empenho individual. 

A ideia intuitiva no cerne da conjectura acerca da possivel coincidencia 
e que tanto o experimentalismo pratico quanto a emancipac;:ao do indivi
duo exigem estruturas que minimizem as barreiras ao aprendizado coleti
vo. Minimizam tais barreiras ao combinar o fortalecimento da capacidade 
e da seguranc;:a individuais com oportunidades mais amplas para testar 
novas variantes de associac;:ao com outras pessoas, em todos os dominios de 
nossa experiencia pratica e moral. 

Esse ponto de vista, por sua vez, vinculado a uma tese sobre nossa relac;:ao 
com as estruturas institucionais e discursivas que construimos e ocupa
mos. Desenvolvemos nossas faculdades e capacidades ao nos movermos 
dentro dessas estruturas, mas tambem ao resistir a elas, supera-las e revisa
las. Podemos ate mesmo torna-las mais convidativas para o exerdcio e o 
fortalecimento de nossa capacidade de desafiar os limites de nossos con
textos sociais e culturais. 

A melhor maneira de elaborar a ideia de uma afinidade entre progresso 
pratico e emancipac;:ao do individuo e desenvolver nossa compreensao da 
estrutura interna de cada um desses dois grupos de interesse. No corac;:ao 
de cada um deles jaz um conflito de exigencias. Ao modificar e moderar 
esse conflito, acentuamos o alcance e a forc;:a das capacidades humanas, 
aprofundando nossa experiencia fundamental de liberdade. 
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0 progresso pratico, no qual o crescimento economico e a inovac;:ao 
tecnol6gica sao as especies mais importantes, conta para um experimenta
lista democratico de mais de uma forma. 0 crescimento economico, com 
seu brac;:o fortalecedor do desenvolvimento tecnol6gico, alivia a vida hu
mana dos pesos da labuta escorchante e da debilidade. Nao podemos ser 
livres quando estamos fracas. A perversao do crescimento economico e de 
seus frutos comec;:a quando tentamos compensar a escassez de hens publi
cos produzindo mais hens privados, e encontrar no consumo privado um 
consolo esteril para a frustrac;:ao social. 

Os benefkios materiais do progresso economico e tecnol6gico sao, con
tudo, apenas parte da hist6ria. Tambem nos importa abrir o mundo dos 
neg6cios mais completamente as experiencias morais que tanto a demo
cracia quanta o experimentalismo devem utilizar. As pessoas passam gran
de parte de suas vidas no trabalho, entregues a atividades economicas pra
ticas. Faz diferenc;:a se as vidas cotidianas das pessoas sao moldadas de for
ma a extrair e manter o elemento comum da democracia e do experimen
talismo. 

Crucial a todos os aspectos do progresso material e a relac;:ao entre coope
rac;:ao e inovac;:ao. Inovac;:ao exige cooperac;:ao. Nao obstante, toda forma 
real de cooperac;:ao permanece incrustada em estruturas que geram expec
tativas estabelecidas e direitos adquiridos de diferentes grupos, uns em 
relac;:ao aos outros. As pessoas em geral resistem a inovac;:ao porque temem, 
acertadamente, que ela ameace tais direitos e expectativas. 

Algumas formas de organizar a cooperac;:ao convidam mais que outras a 
inovac;:ao. Elas baseiam a seguranc;:a mais em qualidades individuais que 
em privilegios de grupo. Ao preferir e desenvolver tais formas de coopera
c;:ao - no local de trabalho, em cada setor de produc;:ao e na economia como 
um todo - moderamos a tensao entre a cooperac;:ao e a inovac;:ao, e as torna
mos capazes de se reforc;:ar mutuamente. 

Desse modo, "ampliamos o alcance da inovac;:ao experimental na ativida
de economica. Alimentamos tambem algumas das experiencias centrais 
que sustentam uma cultura democratica: o predominio de qualidades e 
capacidades individuais sobre privilegios de grupo, assim como a aptidao 
para cooperar alem dos limites de divis6es e hierarquias sociais prees
tabelecidas, principalmente aquelas herdadas. 

Consideremos agora a estrutura interna da vantagem da emancipac;:ao 
do indivfduo. 0 desenvolvimento da individualidade exige um fortaleci
mento cumulativo de nossos lac;:os praticos, cognitivos e emocionais. Tal 
fortalecimento, contudo, nos ameac;:a perpetuamente com o duplo risco 
da subjugac;:ao a outras pessoas e da despersonalizac;:ao sob o peso de papeis 
sociais congelados. Aprofundamos a liberdade - a forma mais basica de 

'"' 
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dos. 0 resultado da mudans;a das estruturas ao longo do tempo e revisar o 
conteudo, hem como o contexto, dos interesses reconhecidos e dos ideais 
professados. 

Os ideais e os interesses extraem sua essencia, em boa parte, de seu 
cenario institucional implicito. Ao deslocar o terreno institucional subja
cente a eles, pressionamos nossa compreensao de seu conteudo. Expomos 
ambigiiidades de significado e alternativas de desenvolvimento que jaziam 
ocultas e invis{veis enquanto esse terreno permanecia inabalado. 

As estrategias conservadoras e excludentes na definis;ao e na defesa de 
interesses de grupo podem com freqiiencia ser autodefensivas, mas quase 
sempre parecem seguras. Elas apresentam a vantagem de ser tang{veis. Em 
contraste, as abordagens transformadoras e solidarias podem parecer um 
salto no escuro. A alegas;ao de que uma estrategia solidaria e mais susten
tavel a longo prazo pode normalmente se revelar insuficiente para superar 
a fors;a do imediatismo de que desfruta a estrategia excludente. E por isso 
que o argumento favoravel a um projeto transformador e solidario precisa 
de ajuda adicional. 

0 elemento visionario na polfrica proporciona tal ajuda. A insinuas;ao 
de um mundo diferente, em que nos tornarfamos pessoas (ligeiramente) 
diferentes, com compreens6es de nossos interesses e ideais (ligeiramente) revi
sadas, suplementa o apelo frio a interesses de grupo e a convics;6es hem 
conhecidas. Assim, na polfrica transformadora devemos falar nas duas lfn
guas, de calculo de interesses e de profecia politica. 

A disponibilidade de modos solidarios e transformadores de defesa de 
interesses reconhecidos e de ideais professados e a premissa basica que jus
tifica a segunda esperans;a do democrata. Correspondencia e assimetria

complementam o dualismo, como caractedsticas da as;ao, na compreensao 
da mudans;a social da qual depende o experimentalismo democratico. 

De acordo com a tese da correspondencia, alians;as e antagonismos en
tre grupos sao sempre apenas o outro lado de um conjunto de estruturas 
institucionais e de uma seqiiencia de reformas institucionais. A possibili
dade de que uma determinada alians;a entre grupos sociais possa ser de
senvolvida e sustentada ao longo do tempo depende da existencia de uma 
circunstancia institucional, ou de uma trajet6ria de reforma institucional, 
que tome poss{vel a convergencia de interesses e ideais dos grupos participan
tes. Quanta mais amplo o programa de reforma, mais estreita e mais eviden
te se torna a ligas;ao entre a l6gica de alians;as e a dires;ao da mudans;a insti
tucional. 

Por exemplo, se faz ou nao sentido para os trabalhadores organizados na 
industria intensiva de capital se aliar aos trabalhadores temporarios e ter
ceirizados, depende da existencia de um projeto de reforma institucional e 
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de politica economica que alimente sua uniao. Na medida em que esse 
projeto e bem-sucedido, o que se iniciou como uma parceria tatica pode se 
tornar uma convergencia duradoura. Pode, em ultima instancia, se tornar 
uma uniao de identidades coletivas, hem como de interesses de grupo. 

A tese da correspondencia inverte um dogma tipico da teoria marxista. 
De acordo com o marxismo ortodoxo, existe uma 16gica objetiva dos inte
resses de classe, enraizada nas posii;:6es institucionais de cada modo de 
produi;:ao e nas leis inexoraveis que governam a crise e a sucessao desses 
sistemas de produi;:ao. Quanta mais amplo o alcance e maior a intensidade 
da luta de classes, mais transparente se tornara a 16gica dos interesses de 
classe, das aliani;:as de classe e das rivalidades de classe. Aqueles que se en
ganam quanta ao conteudo dessa l6gica sofrem a punii;:ao da derrota poli
tica, que os faz rememorar aquilo que tentavam esquecer. 

A luz da tese da correspondencia, a clareza e a rigidez dos interesses de 
grupo sao enganadoras e condicionais. Elas dependem da falha em desafiar e 
abalar as estruturas que fazem parecer evidente a compreensao dos interes
ses estabelecidos. 0 conflito social e ideol6gico despe a aparencia de na
turalidade e necessidade que envolve nossas vis6es de ai;:ao e aliani;:a. A medida 
que tal conflito amplia seu escopo e aumenta sua intensidade, a pergunta -
quais sao meus interesses? - comei;:a a se combinar com outras indagai;:6es. 
Que mundos sociais podem surgir a partir desse? A que grupos eu perten
ceria nesses mundos subseqiientes? Quais seriam entao meus interesses e 
minha identidade? 

De acordo com a tese da assimetria, a relai;:ao entre aliani;:as politicas e 
aliani;:as sociais ou de grupos e assimetrica. Um conjunto de aliani;:as de 
grupo pressup6e uma aliani;:a politica, no sentido amplo de um projeto 
compartilhado para o desenvolvimento e a sustentai;:ao das estruturas ins
titucionais que apoiariam a convergencia de interesses de grupo. Nenhu
ma aliani;:a de interesses de grupo e natural ou necessaria, exceto em rela
<;:ao as estruturas que a sustentam. 

0 embate para estabelecer tais estruturas, seguido de sua realizai;:ao 
gradual, sao os requisitos basicos para o avani;:o de uma aliani;:a social. A 
disputa acerca do dominio e da utilizai;:ao do poder estatal nao e a unica 
ferramenta para tal esfori;:o. E simplesmente sua forma mais proeminente 
e conhecida, ao lado de todos os outros modos pelos quais, fora do Estado, 
as pessoas podem tentar mudar a forma de se relacionar com as outras. 

Aliani;:as politicas, contudo, nao pressup6em aliani;:as sociais no mesmo 
sentido. Elas tomam a constru<;:ao de aliani;:as sociais como tarefa e hori
zonte, e nao como condii;:ao antecedente. 0 projeto de reforma e aliani;:a 
deve viver no pensamento e na ai;:ao antes que possa ser experimentado 
como uma juni;:ao reconhecida de interesses. 
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A tese da assimetria pode parecer contraria a intuis;ao. Contudo, se ela 
nao fosse valida, seria impossivel a mudans;a estrutural, deliberada e 
descontinua na hist6ria. Divis6es de fors;a e opiniao politica simplesmente 
refletiriam e refors;ariam as subjacentes divis6es de classe e comunidade, 
estas por sua vez baseadas nas estruturas institucionais estabelecidas. 

As teses de dualidade, correspondencia e assimetria certamente repou
sam em certos pressupostos a respeito de como a sociedade se transforma. 
Na verdade, elas sao incompativeis com grande parte das principais tradi

s;6es da teoria social europeia, hem como com muitos modos de pensar 
correntes nas ciencias sociais positivas contemporaneas. Nao obstante, nao 
pressup6em qualquer teoria social rigida e bem-definida. Sao compativeis 
com uma familia de pontos de vista que explorei em outros livros. 1 

Nao podemos esperar ate ficarmos de acordo com relas;ao as verdades de 
uma nova teoria social para pensar e agir como experimentalistas democra
ticos. Devemos encontrar as ideias exigidas por nossos esfors;os e compro
missos e tentar nao fazer qualquer pressuposis;ao que seja invalidada pelos 
fatos da realidade social e da experiencia hist6rica. 

0 experimentalismo democratico precisa das ferramentas da imagina

s;ao institucional. Ele repousa particularmente sobre uma pratica de analise 
juridica e econ6mica que leva a serio as coas;6es e alternativas institucio
nais. 2 Exige tambem uma perceps:ao mais ampla da sociedade e da hist6ria, 
que possa ajudar a informar e inspirar seu trabalho. No entanto, nao pode 
parar ate conseguir aquilo de que precisa. Ha de encontrar, justificar e 
desenvolver seus pr6prios pressupostos, fors;ando a auto-reflexao sobre seus 
experimentos imaginados ou reais para ficar a frente do discernimento 
te6rico sistematico. 

I novar;ao institucional 

0 experimentalismo democratico combina as duas esperans;as que o 
definem com uma pratica: o ajuste motivado, sustentado e cumulativo das 
estruturas da sociedade. 

Uma premissa dessa pratica e a  rela<;:ao interna entre entender ideais ou 
interesses e pensar a respeito de praticas ou institui<;:6es. Nao devemos 

1 Ver Roberto Mangabeira Unger, Politics: The Central Texts. Organizado e apresentado por 
Zhiyuan Cui, Verso, Londres, 1997. (A ser publicado no Brasil pela Editora Revan: 
Politic a: os textos centrais.) 

2 V. Roberto Mangabeira Unger, What Should Lega!Ana/ysis Become?Verso, Londres, 1996. (A ser 
publicado no Brasil pela Boitempo, em 2000, com o tftulo: 0 Direito e o fa.turo da democracia.) 
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considerar a reforma das estruturas institucionais como um exerc1c10 de 
engenharia social, anexado como instrumento ap6s a defini<_;:ao de interes
ses ou ideais, ou a formula<_;:ao de prindpios de justi<_;:a. 

Nossos interesses e ideais adquirem significado a partir de uma dupla 
referencia. Eles se reportam a aspira<_;:6es e ansiedades que a linguagem 
prosaica da descri<_;:ao economica e a lealdade usual ao discurso politico nao 
conseguem explorar completamente. Contudo, eles tambem se reportam, 
no mfnimo com a mesma for<_;:a, as estruturas que aceitamos tacitamente 
como sua expressao mais ou menos natural. Quando, por exemplo, invo
camos nossos ideais de democracia, e provavel que confiemos, no mfnimo, 
tanto na imagem recebida do que parecem ser as democracias industriais 
do Atlantico Norte quanto na ret6rica fertil e ambigua de nossa religiao 
constitucional. 

A dupla referencia empresta emo<_;:ao e movimento a linguagem da poli
tica. Logo que come<_;:amos a questionar os pressupostos institucionais de 
nossos interesses e ideais, expomos neles falhas que anteriormente perma
neciam ocultas. 

Por exemplo, o que e mais importante a respeito da propriedade priva
da quando come<_;:amos a experimentar com suas formas juridico-institucio
nais? 0 carater irrestrito do poder que cada proprietario desfruta sobre os 
recursos, em seus domfnios? Ou o numero absoluto de agentes economi
cos aptos a utilizar parte <lesses recursos por sua pr6pria iniciativa e por 
sua pr6pria coma? Algumas estruturas alternativas para a distribui<_;:ao des
centralizada do acesso a recursos produtivos podem ampliar a propriedade 
no segundo sentido, enquanto a limitam no primeiro sentido. 

Nossas escolhas institucionais nao apenas executam o projeto predefinido 
de nossos interesses e ideais. Elas aperfei<_;:oam aquele projeto. Em grande 
parte, e enriquecendo as possibilidades institucionais, e conduzindo-as 
em uma dire<_;:ao e nao em outra, que as tornamos - e portanto, nos torna
mos - certo tipo de humanidade, e nao outro. 

Os estilos hoje dominantes de filosofia politica normativa, particular
mente em pafses de lingua inglesa, tratam a formula<_;:ao de ideais e prind
pios normativos como uma atividade separada de, e anterior a, projetos de 
estruturas institucionais. Em primeiro lugar, estabelecemos os prindpios 
da justa distribui<_;:ao de direitos e recursos. Depois, projetamos as estrutu
ras que na pratica realizam com maior eficiencia esses prindpios. As partes 
da engenharia social continuam externas e subsidiarias ao esfor<_;:o de defi
nir regras e ideais. 

Da mesma forma, essa pratica dominante de filosofia politica trata ne
cessidades, intui<_;:6es morais e percep<_;:6es de interesse individual ou de 
grupo como a materia-prima de que se vale a teoria normativa. Os elemen
tos desse material podem ser continuamente refinados a luz da reflexao 
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te6rica. Podem, pelo menos na margem, ser corrigidos a medida que rejei
tamos, por exemplo, intuic;:6es morais que nao se ajustam a outras dentro 
do esquema de prindpio. Entretanto tern certa independencia, tanto de 
crenc;:as quanto de intuic;:6es. 

Os te6ricos geralmente sup6em que a separac;:ao do projeto institucio
nal dos prindpios normativos de um lado, e das necessidades e intuic;:6es 
cruas de outro, seja necessaria para assegurar a transcendencia da teoria 
normativa sobre o contexto hist6rico. Ainda assim, por nao reconhecer 
adequadamente a formac;:ao de ideais, por preconceito institucional, esses 
fil6sofos politicos racionalistas se entregam completamente nas maos de 
sua situac;:ao hist6rica. Nao e de admirar que parte tao significativa de sua 
especulac;:ao continue a ser apenas um polimento filos6fico das praticas 
caracterfsticas tanto da redistribuic;:ao por meio de impastos e transferen
cias quanto da protec;:ao dos direitos individuais nas democracias indus
triais do p6s-guerra. Temos de conquistar nossa independencia do contex
to, e nao assumi-la por um ato de prestidigitac;:ao. Uma forma pela qual 
podemos ganha-la e mediante a pesquisa das diferentes direc;:6es em que 
podemos desenvolver nossos ideais, interesses, intuic;:6es, e ate mesmo nossas 
carencias, a medida que comec;:amos a dar forma nova a seu ambiente institu
cional e ideol6gico conhecido. 

Portanto, uma imaginac;:ao programatica util para o experimentalismo 
democratico tern tambem de evitar as divis6es falsas a que ainda se prende 
a filosofia politica especulativa. Os debates institucionais e os experimen
tos nao constituem um exerdcio separado e subsidiario; representam o 
meio mais importante de definir e redefinir O conteudo de nossos ideais e 
interesses. 

Nessa atividade, as quest6es filos6ficas basicas sao qual o nivel de orien
tac;:ao que temos direito de esperar e onde podemos esperar encontra-la. 
Na busca dessa orientac;:ao, nunca poderemos passar de algo que e apenas 
contextual - os ideais e as instituic;:6es, as intuic;:6es e as praticas de nossa 
situac;:ao - para outra coisa que esta alem <lesses contextos. Podemos ape
nas aumentar a gama de experiencias e aprofundar a distancia de julga
mento a partir de onde avaliamos as possibilidades vivas do presente. 

Um pressuposto factual mais definido da pratica do experimentalismo 
institucional e a noc;:ao de primazia da reforma radical como especie de 
politica transformadora.3 A reforma e radical quando direciona e transfor-

3 V. Roberto Mangabeira Unger, Social Theory: Its Situation and its Task. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1987, pp. 163-5. E tambem: False Necessiry: Anti-Necessitarian Social 
Theory in the Service of Radical Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
pp. 172-246. 
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ma as estruturas basicas da sociedade: sua estrutura formadora de institui
s;6es e de crens;as validas. E reforma, porque Iida com uma parte separada 
dessa estrutura por vez. 

A nos;ao de ajuste institucional, ou de mudan<_;:a parte por parte, tern 
sido com freqiiencia associada ao abandono do desafio as instituis;6es fun
damentais de uma sociedade, ou mesmo ao repudio de qualquer tentativa 
de distinguir a estrutura formadora de rotinas ja estabelecidas. Inversa
mente, a conceps;ao de um tal desafio foi com a mesma freqiiencia vincu
lada a nos;ao de que nossas estruturas institucionais existem como sistemas 
indivisi'.veis, que se conservam ou se destroem juntos. 

A vantagem de reconhecer que a reforma radical e o modo preponde
rante da politica transformadora esta em associar a no<_;:ao de mudan<_;:a 
estrutural descontinua com as atitudes praticas da pessoa que sempre per
gunta: qual e o pr6ximo passo? Existem tanto instituis;6es quanto cren<_;:as 
que desempenham papel formador em uma sociedade. Elas demonstram 
sua fors;a especial por sua capacidade de moldar as rotinas recorrentes de 
conflito politico, economico e discursivo, os limites dentro dos quais os 
recursos da sociedade para gerar poder politico, capital economico e auto
ridade cultural sao postos a funcionar, hem como os pressupostos acerca 
da sociedade tomados como certos pelos agentes coletivos na compreensao 
e na perseguis;ao de seus interesses. Embora essas instituis;6es formadoras 
estejam vinculadas, e embora algumas nao possam se combinar a outras de 
maneira estavel, a ordem institucional da sociedade se transforma parte 
por parte e passo a passo. 

E a combinas;ao de partes e a sucessao de passos, indo muito alem do 
ponto de partida, e mudando pelo caminho nossa compreensao acerca de 
nossos interesses, ideais e identidades, que torna um projeto de reforma 
relativamente mais radical. A dire<_;:ao em que nos levam os passos e que 
torna o projeto rrtais, ou menos, democratico. 

A nos;ao de revolus;ao, quando utilizada para denotar a substitui<_;:ao 
total de um sistema indivisfvel por outro, nada descreve senao um perigo
so caso-limite da polfrica transformadora, visto atraves da lente de uma 
ilusao a respeito do funcionamento da hist6ria. Quando a realidade resiste 
a ilusao, OS pretenSOS revolucionarios podem recorrer a violencia, buscan
do na fors;a flsica os meios para fazer valer a hipertrofia da vontade. Que
rem tomar a realidade social o que ela obstinadamente se recusa a lhes 
entregar. 

A ideia de revolus;ao se tornou hoje um pretexto para seu oposto. Ja que 
a mudans;a real seria uma mudans;a revolucionaria, e a mudan<_;:a revolucio
naria nao esta disponi'.vel, e seria muito perigosa se fosse possi'.vel, somos 
levados a humanizar o inevitavel. Tal e o projeto de um reformismo pessi
mista conformado em suavizar, especialmente por meio da redistribui<;:ao 
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compensat6ria por recursos fiscais, algo sem esperarn;:as de desafio e de 
mudanc;:a. Tal e o projeto do ajuste gradual, em vez da "terapia de choque", 
de um pouco de protec;:ao social auxiliada pelo enfraquecimento inevitavel 
dos direitos dos trabalhadores, de uma versao mais suave do projeto poli
tico do outro lado. 

Assim, o ex-marxista desiludido se tornou o social-democrata institucio
nalmente conservador. Ele jogou fora a parte boa do marxismo, as aspira
c;:6es transformadoras, e manteve sua parte ruim, o determinismo estrutural, 
mudando seu significado polfrico. A falta de ideias logo criou espac;:o para 
a falta de carater. Ele se prostituiu ao destino, e traiu seu pais por sua for
ma de aceita-lo . 

Falsa necessidade e pluralismos alternativos 

Os pressupostos de mudanc;:a social requeridos por essas ideias sao mi
nimos, mas nao sao triviais. Eles excluem bastante: muito nas noc;:6es acer
ca dos limites a transformac;:ao polfrica da sociedade que sao aceitos na 
politica pratica; e muito nas mais famosas tradic;:6es de teoria social e nas 
mais influentes vers6es de ciencia social positiva. 

A imaginac;:ao pratica de alternativas institucionais nos permite reconhe
cer a oportunidade de transformac;:ao e agir sabre ela. Ficamos imobiliza
dos em nossa capacidade de defender a causa do experimentalismo pela 
pobreza de nossas ideias institucionais, especialmente nossas ideias acerca 
das formas institucionais alternativas de democracia representativa, de eco
nomia de mercado e de uma sociedade civil livre. 

Em todo o mundo, pessoas educadas e politizadas se pretendem inte
ressadas em alternativas, e criticam os partidos e politicos por sua incapa
cidade de gera-las. Parece portanto surpreendente que essa declarac;:ao tao 
difundida de interesse por propostas programaticas tenha gerado tao pou
cas ideias, abrangentes ou fragmentarias, especulativas ou praticas. As res
tric;:6es praticas nao bastam para explicar esse vazio. Estilos dominantes de 
pensamento ajudam a barrar o caminho. 

Para desenvolver alternativas como a que se delineia aqui, um modo de 
pensar a sociedade e a polfrica precisa ter dois conjuntos de caracteristicas 
minimas. 0 minimalismo desses atributos deixa aberta uma vasta gama 
de possibilidades, tanto na forma quanto no conteudo das ideias progra
maticas e explicativas. E, portanto, ainda mais impressionante que esses 
dois padr6es minimalistas excluam muitos dos mais influentes discursos 
contemporaneos que tratam de ciencia social, economia politica e filosofia 
polfrica. Tambem excluem grande parte da abordagem de realidades e 
ideais sociais que esta implicita na linguagem comum do debate politico e 
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da ac;:ao politica. Algum trabalho - trabalho intelectual e pratico - sera 
necessario para quebrar o silencio programatico que essas narrativas impor
tantes ajudaram a irtduzir. 

0 pensamento necessario para informar a imaginac;:ao da transformac;:ao 
institucional precisa reconhecer o significado crucial, em qualquer socie
dade, de seu contexto formador de instituic;:6es e crenc;:as. Esse reconheci
mento se op6e a ideia, dominante nas ciencias sociais positivistas, de que 
as praticas e as instituic;:6es nao exigem explicac;:ao especial nem represen
tam problema a parte. Ou representam o residuo de atos passados de 
soluc;:ao de problemas e de acomodac;:ao de interesses (a monotonia da cien
cia social empfrica), ou oferecem aproximac;:6es melhores ou piores da es
trutura democratica e de mercado, supostamente neutra com respeito as 
escolhas feitas por agentes politicos e economicos (a ciencia poHtica de 
direita, ideologicamente agressiva, e a economia poHtica). 

Contudo, o estilo de pensamento social de que necessitamos tern tam
hem de repudiar as premissas deterministas que tradicionalmente acom
panharµ um enfoque estrutural. Tres dessas premissas desempenharam pa
pel especialmente importante no desenvolvimento da teoria social classica 
europeia. 

A primeira dessas premissas foi a ideia de uma lista fechada. De acordo 
com essa ideia, existe uma lista pequena e fechada de sistemas institucionais 
possiveis, tais como feudalismo, capitalismo e socialismo, ou a economia 
regulada de mercado e a economia centralizada. Cada um desses sistemas 
tern condic;:6es predefinidas de realizac;:ao. Geralmente se considera que os 
constituintes dessa lista fechada formam uma seqiiencia evolutiva prede
finida. 

A segunda premissa e a ideia da indivisibilidade: os sistemas institucio
nais que comp6em a lista fechada formam, de acordo com essa premissa, 
conjuntos indivisiveis. Cada um se sustenta ou cai como um todo unico. 
Conseqiientemente, qualquer polfrica pode ser revolucionaria, e substituir 
um sistema indivisivel por outro, ou ser meramente reformista e apenas 
humanizar e reconfigurar um sistema que deixou de contestar. 

A terceira premissa e a ideia determinista. Condic;:6es necessarias e sufi
cientes determinam a concretizac;:ao dos sistemas institucionais indivisiveis. 
Forc;:as determinam sua evoluc;:ao. 

Um pensamento que nega o significado fundamental das estruturas for
madoras da descontinuidade estrutural rouba ao pensamento programa
tico o alvo certo. Em algumas vers6es, tais formas de pensamento ap6iam 
a ideia de que estruturas institucionais tendem a convergir, por um pro
cesso de tentativa e erro, para um conjunto das melhores praticas existentes. 
Em outras vers6es, inspiram a ideia fetichista de que conceitos institucio
nais abstratos, como economia de mercado ou democracia representativa, 
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tern um conteudo unico e necessario, relegando as variac;:6es a condic;ao 
subalterna. 

Por sua parte, as formas tradicionais de pensamento orientadas para a 
estrutura, com sua bagagem de premissas deterministas acerca de uma 
hist6ria com aparencia de lei de sistemas institucionais indivisiveis, limi
tam drasticamente o terreno sobre o qual opera o pensamento programa
tico, ao mesmo tempo que convertem em mito o assunto de seu interesse. 
0 modo padrao de politica transformadora, e portanto tambem de pensa
mento programatico - reforma revolucionaria, entendida como a substi
tuic;ao, componente a componente, do contexto formador de instituic;:6es 
e crenc;as de uma sociedade - se torna impossivel. A necessidade hist6rica 
preenche o espac;o da ac;ao intencional. 

0 exerdcio efetivo da imaginac;ao programatica exige de nos a retenc;ao 
da ideia de mudanc;a estrutural, ao mesmo tempo que afirma a contingen
cia basica das hist6rias institucionais, a divisibilidade e a possibilidade de 
substituic;ao gradual dos sistemas institucionais, e a indeterminac;ao legal -
as multiplas formas possiveis - de conceitos institucioµais abstratos, como 
economia de mercado e democracia representativa. 

Uma pratica de explicac;ao hist6rica e social como essa tern condic;6es de 
reconhecer completamente a tenacidade das ordens institucionais; nao pre
cisa degenerar em uma fantasia voluntarista acerca da maleabilidade ilimi
tada das estruturas sociais. Pois, mesmo quando afirmamos o carater pou
co firme das estruturas institucionais, reconhecemos tambem como, -uma 
vez estabelecidas, elas ganham uma necessidade de segunda ordem. Os 
conceitos de identidade e de interesse de grupo que elas sustentam passam 
a reconfirma-las. Estilos organizacionais e tecnol6gicos se sobrep6em a 
essas estruturas e, uma vez arraigados, s6 se deixam alterar com grandes 
riscos e custos. Doutrinas importantes, apresentadas como vis6es cientifi
cas nas universidades das principais potencias, lhes dao uma aparencia de 
naturalidade e necessidade. Nao sao, porem, nem naturais, nem necessa
nas. 

0 problema e que ainda nao existe uma pratica de explicac;ao hist6rica 
e social como essa que invoquei, sensivel a estrutura, mas consciente da 
contingencia. Temos de construi-la a medida que avanc;amos, reconstruin
do os instrumentos disponiveis da ciencia e da teoria sociais. Sua falta nos 
deixa desprovidos de um entendimento de como sao mudadas as socie
dades. 

A essas pressuposic;:6es da imaginac;ao programatica darei o nome de 
falsa necessidade. Elas ensinam que as estruturas institucionais da socie
dade contemporanea Sao O resultado de muitas seqiiencias frouxamente 
interligadas de conflito social e ideol6gico, e nao imperativos funcionais 
insuperaveis e determinados, que dirigem uma sucessao de sistemas insti
tucionais indivis{veis. 
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Nao obstante, certas qualidades das estruturas institucionais combina
das podem de fato apoiar o desenvolvimento de nossas capacidades prati
cas coletivas, sejam produtivas ou destrutivas, mais que outras. As capaci
dades praticas precisam se desenvolver em um cenario favoravel ao apren
dizado coletivo. 0 aprendizado coletivo exige liberdade para recombinar 
pessoas, praticas e recursos, sem ser restringido pelos ditames de sistemas 
rigidos de papeis sociais e de divis6es e hierarquias sociais arraigadas, so
bretudo quando reproduzidos pela transmissao hereditaria do privilegio 
social. 

Existe forte relas;ao causal entre a capacidade de estruturas institucio
nais gerarem tais divis6es, hierarquias e papeis e a resistencia que as estru
turas imp6em a praticas que as desafiem e transformem. 0 favorecimento 
do experimentalismo anda junto com a hostilidade as hierarquias rigidas 
e as divis6es estanques. Instituis;6es e discursos que facilitam sua pr6pria 
revisao tiram de tais hierarquias e divisores a camada protetora de que pre
cisam para perdurar. 

A posse de tais qualidades, em um grau mais alto que o das estruturas 
imediatamente concorrentes, pode assim ajudar a explicar a emergencia, a 
difusao e a sobrevivencia de certas praticas e instituis;6es. Nesse sentido, 
existe algo na nos;ao de imperativos funcionais que ajuda a dar conta das 
instituis;6es que temos agora, ou que podemos estabelecer. 

Contudo, tais imperativos nao fazem uma seles;ao a partir de uma lista 
fechada de possibilidades institucionais. As possibilidades nao surgem na 
forma de sistemas indivisiveis, que se constroem ou se destroem juntas. 
Sempre existem conjuntos alternativos de estruturas capazes de satisfazer, 
com sucesso, os mesmos testes praticos.4 A seles;ao e a concorrencia ope
ram com o fundo contingente de estruturas e conceps;6es institucionais 
que estao por acaso a disposis;ao, em um lugar OU no mundo. Esse fundo e 
por sua vez o produto de muitas hist6rias, frouxamente ligadas, de confli
to e invens;ao. Constrangimento funcional e contingencia hist6rica traba
lham juntas. Contra esse pano de fundo, podemos entender melhor as 
caracteristicas da as;ao transformadora e de seus agentes que antes enume
rei: dualidade, correspondencia e assimetria. 

0 experimentalismo democratico quer colocar tanto o constrangimen
to funcional quanta a contingencia hist6rica a seu lado. Ele quer ampliar o 
estoque disponivel de instituis;6es e ideias institucionais para facilitar o 
avans;o pela zona em que se reconciliam as condis;6es de progresso pratico 
e as exigencias de emancipas;ao do individuo. 

4 V. Roberto Mangabeira Unger, Plasticity into Power: Comparative-Historical Studies on the
Institutional Conditions of Economic and Military Success. Cambridge University Press,
Cambridge, 1987.
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Pela falsa necessidade, aprendemos a ver alem do fetichismo institu
cional e do fetichismo de estrutura, dois limites a nossa capacidade de ima
ginar e mudar a sociedade. 

0 fetichismo institucional e a identificac;:ao de concepc;:6es institucio
nais, tais como democracia representativa, economia de mercado e socie
dade civil livre, com um conjunto unico de estruturas institucionais. Pal
tam a tais concepc;:6es institucionais abstratas express6es institucionais na
turais e necessarias. Podemos desenvolve-las em diferentes direc;:6es, de acordo 
com a relac;:ao interna entre nossa forma de pensar a respeito de praticas ou 
instituic;:6es e nossa forma de pensar sobre interesses ou ideais. 

0 fetichismo de estrutura apresenta, em grau mais elevado, o mesmo 
defeito do fetichismo institucional. Ele nega nossa capacidade de mudar a 
qualidade e o conteudo de nossas praticas e instituic;:6es: o modo pelo qual 
elas se relacionam com nossa liberdade desafiadora e transformadora da 
ordem social que habitamos. 0 fetichismo de estrutura encontra expres
sao e defesa em uma concepc;:ao, consagrada na hist6ria do pensamento 
social, que op6e interludios de efervescencia, carisma, mobilizac;:ao e ener
gia ao reinado ordinario da rotina institucionalizada, quando, sonolentos, 
continuamos a atuar segundo um roteiro escrito nos intervalos criativos. 
Uma versao extrema de fetichismo de estrutura e a via negativa polfrica 
que celebra a rebeliao contra a vida institucional rotinizada como aber
tura indispensavel a liberdade autentica, enquanto espera que as insti
tuic;:6es sempre cairao, como Midas, sobre o espirito insubordinado. 

Da mesma forma que o fetichismo institucional, o fetichismo de estru
tura representa uma negac;:ao de nossa capacidade de mudar a sociedade e, 
portanto, a nos mesmos. Nao e s6 o conteudo das estruturas que esta 
aberto a mudanc;:a; e sua pr6pria natureza. Ja vimos que a relac;:ao variavel 
entre nossas instituic;:6es e nossa liberdade experimental, inclusive nossa 
liberdade para realizar experimentos com nossas instituic;:6es, e de grande 
interesse pratico. 

Na economia, alguns conjuntos de estruturas podem favorecer, mais do 
que outros, a conciliac;:ao entre cooperac;:ao e inovac;:ao, em parte porque 
eles nos capacitam mais prontamente a compreender e mudar, pouco a 
pouco, o contexto organizacional de produc;:ao e comercio. Na polftica, 
algumas combinac;:6es de praticas e instituic;:6es podem ser, mais do que 
outras, favorecedoras de mobilizac;:ao polfrica sustentada. Ao contrario dos 
preconceitos da ciencia polf tica conservadora e de sua imagem contraria, 
as ilus6es do romantismo politico, nao existe uma relac;:ao inversa e r{gida 
entre institucionalizac;:ao pratica e mobilizac;:ao politica. Nao precisamos 
escolher entre polfrica institudonalizada de baixa energia e polfricas extra
institucionais ou antiinstitucionais de alta energia, com suas lideranc;:as inspi
radas e suas massas ardorosas. 0 pensamento politico do experimentalismo 
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democd.tico comec;:a na rejeic;:ao dessa escolha entre o frio das instituic;:6es 
e o quente da ac;:ao fora das instituic;:6es. 

A visao da falsa necessidade informa a pd.tica do experimentalismo de
mocratico e resulta no conceito de pluralismos alternativos. Esse conceito 
aplica a crfrica contra o fetichismo institucional ao diagn6stico de nossa 
situac;:ao atual. A velha disputa ideol6gica entre estatismo e privatismo, 
comando e mercado, esta morta ou morrendo. Ela esta em processo de 
substituic;:ao por um novo conflito sobre as formas institucionais alternati
vas de pluralismo politico, economico e social. As vers6es da democracia 
representativa, da economia de mercado e da sociedade civil livre estabele
cidas agora nas democracias do Atlantico Norte representam parte de uma 
gama maior de possibilidades institucionais. 

Cada direc;:ao para o aproveitamento dessas oportunidades produziria 
uma civilizac;:ao diferente, desenvolvendo as capacidades e possibilidades 
da humanidade de um modo distinto. 0 papel das nac;:6es em um mundo 
de democracias e representar uma especializac;:ao moral dentro da humani
dade. A liberdade do trabalho para superar fronteiras nacionais e uma das 
exigencias pd.ticas para remodelar a diferenc;:a nacional. As pessoas nao 
devem estar vinculadas pelo acidente do nascimento a sociedade em que, 
por acaso, elas nasceram. Elas devem estar livres para encontrar suas afini
dades, mesmo que poucas escolham procura-las. 

Os grandes paises marginalizados do mundo de hoje - China, fndia, 
Russia, Indonesia e Brasil - representam terrenos ferteis para a explorac;:ao 
dessas possibilidades, embora cada um deles se encontre agora inibido 
para realizar o potencial de divergencia. 0 experimentalismo institucio
nal, amplamente involuntario, ou em parte consciente, que pode ocorrer 
nesses pai'.ses lanc;:a luz sobre as oportunidades ocultas para a transforma
c;:ao institucional nas democracias ricas. 

Plano do livro 

Este livro desenvolve as concepc;:6es e o projeto do experimentalismo 
democd.tico em dois teatros: o contexto das democracias do Atlantico Norte 
e a situac;:ao dos pai'.ses em desenvolvimento, especialmente as grandes so
ciedades marginalizadas. 0 mundo todo esta agora unido por uma cor
rente de analogias: nao existe diferenc;:a fundamental entre problemas e 
possibilidades nas economias mais ricas e nas mais pobres. 

As pessoas falam de "degiocracia radical", ou de reinvenc;:ao da poli'.tica 
progressista, mas normalmente nao conseguem dar conteudo detalhado a 
esses conceitos. Aqui, eu tento isso. Quero mostrar que podemos ter a 
esperanc;:a de algo melhor do que a humanizac;:ao do inevitavel e, particu-
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larmente, de algo melhor - melhor para os interesses materiais e morais 
perseguidos pelo experimentalismo democratico - do que a conciliai;:ao 
das tradii;:6es europeias de protei;:ao social com a flexibilidade de mercado de 
estilo americano. 

A sei;:ao seguinte deste livro discute um problema e uma oportunidade 
importantes para o experimentalismo democratico: as divis6es sociais e 
economicas entre vanguardas produtivas e retaguardas produtivas, e a trans
formai;:ao de uma confederai;:ao de vanguardas produtivas na fori;:a motriz 
da economia mundial. Discuto, entao, contra esse pano de fundo, tres 
projetos de renovai;:ao industrial nas democracias industriais pr6speras. 0 
experimentalismo democratico nao pode se satisfazer nem com o projeto 
conservador de reforma administrativa nem com a convencional resposta 
social-democrata a ele. 

0 raciodnio se volta, entao, com maior profundidade, para um segun
do campo no qual se pode forjar as concepi;:6es e propostas do experimen
talismo democratico hoje: o embate acerca do projeto neoliberal - o pro
jeto ortodoxo de reforma e convergencia institucional - nos pafses em 
desenvolvimento e p6s-comunistas. 

A discussao a respeito de diferentes abordagens a renovai;:ao industrial 
nas economias ricas e de alternativas ao neoliberalismo nos pa{ses em de
senvolvimento prepara o terreno para a elaborai;:ao de um programa. Esse 
programa oferece uma alternativa a social-democracia institucionalmente 
conservadora e ao neoliberalismo. Ele interpreta, para o presente, o que 
significaria aprofundar e radicalizar a democracia, levando um passo adian
te o trabalho do experimentalismo democratico. 

0 programa nao e um plano. E um conjunto de concepi;:6es e propostas 
interligadas, nao definitivas em espfrito e adaptaveis ao contexto. Optei 
por explorar essa direi;:ao programatica em quest6es a um s6 tempo relati
vamente pr6ximas e relativamente distantes das estruturas atuais. A dire
i;:ao e O que importa. 

Se eu propuser algo distante, o leitor pode dizer: interessante, porem 
ut6pico. Se eu propuser algo pr6ximo, o leitor pode responder: poss{vel, 
porem trivial. Nas tentativas contemporaneas de pensar e falar programa
ticamente, todas propostas sao feitas para parecer ou ut6picas ou triviais. 
Perdemos a confiani;:a em nossa capacidade de imaginar a mudani;:a estru
tural na sociedade e recuamos para um criterio substituto: uma proposta e 
realista quando se aproxima do que ja existe. E facil ser realista quando se 
aceita tudo. 

Tentei solucionar esse problema de uma forma rudimentar, porem util. 
0 livro explora, a diferentes distancias das solui;:6es atuais, o projeto que 
oferece. Ele tambem repousa em uma invocai;:ao e em um desenvolvimen-
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to gradual das conceps:6es que nos capacitam a descobrir oportunidades 
transformadoras ocultas e imaginar melhor possibilidades democraticas 
alternativas. Desse modo, procurei permanecer fiel no pensamento a pra
tica experimental que defendo na politica. 

Ap6s discutir uma alternativa progressista, Democracia realizada se vol
ta para algumas ansiedades e aspirac;:6es que ultrapassam o horizonte das 
preocupac;:6es institucionais. A politica de diferenc;:as nacionais e identida
des de grupo pareceu freqtientemente uma ameac;:a invendvel aos compro
missos progressistas de liberais e socialistas. Como deve uma politica pro
gressista entender hoje essa suposta ameac;:a e lidar com ela? 

Um conjunto de treze teses fornece um sumario polemico das alternati
vas progressistas desenvolvidas e defendidas no final deste livro. 
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A nor;ao de distribuir;ao hierdrquica da produr;ao 

Nao ha campo ou instrumento privilegiado para o desenvolvimento de 
pluralismos alternativos. A politica (no sentido mais restrito de luta pelo 
dominio e utiliza<;:ao do poder estatal) pode ser tao relevante quanto a 
economia. Os esfor<;:os para mudar, pouco a pouco, a organiza<;:ao da socie
dade civil fora do Estado podem importar mais que a politica econ6mica e 
a politica governamental. Alem disso, as mudan<;:as institucionais podem 
se revelar tanto ilus6rias em sua execu<;:ao quanto perversas em seus efeitos, 
a menos que casadas com uma micropolitica do pessoal. Tal micropolitica 
reconstr6i e reimagina as rela<;:6es diretas entre indiv{duos. Ela se relaciona 
a recria<;:ao de institui<;:6es de forma muito semelhante aquela em que, de 
acordo com os pensadores sociais dassicos, a religiao se vincula a politica. 

Em uma situa<;:ao de paz prolongada, embora parcial e inquieta como 
aquela na qual vivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a opor
tunidade e a frustrai;:ao econ6mica vem ocupar um lugar central na politi
ca governamental. A rela<;:ao entre constrangimentos econ6micos e ressen
timentos e aspira<;:6es - nacionais, raciais e religiosos - mais intang{veis e 
inacess{veis se torna o grande eixo em torno do qual gira grande parte da 
rivalidade politica interna e externa. Uma dessas quest6es econ6micas ad
quiriu agora suprema importancia em grande parte do mundo: a rela<;:ao 
entre vanguarda e retaguarda. 

As vis6es direitistas e esquerdistas tradicionais da economia mundial 
enfatizaram a distribui<;:ao hierarquica da produ<;:ao em todo o mundo. A 
produ<;:ao mais avan<;:ada tern lugar nos paises ricos; a produ<;:ao mais pri
mitiva, nos pa{ses pobres. De acordo com as vis6es conservadoras e centris
tas, ha muito dominantes na economia, essa distribui<;:ao econ6mica tern 
um carater benigno e evolucionista. Economias em desenvolvimento de
vem, por exemplo, passar por uma fase prolongada de produ<;:ao com bai
xos salarios, orientada para a exporta<;:ao. A distribui<;:ao geografica da van
tagem compativa nos fatores de produ<;:ao e o ritmo de ascensao na escada 
da evolu<;:ao econ6mica seriam supostamente suficientes para moldar a dis
tribui<;:ao mundial das atividades empresariais. 

Essas vis6es conservadoras tiveram contrapartidas esquerdistas influen
tes, que aceitam a ideia da distribui<;:ao hierarquica da produ<;:ao reverten
do seu significado politico. Em muitas vers6es, tais vis6es esquerdistas sao 
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tao fatalistas quanto seus equivalentes direitistas. Elas descrevem um pro
cesso de organiza<;:ao e transforma<;:ao economica global em que as econo
mias "centrais" se tornam palco da maior parte das formas de produ<;:ao 
tecnologicamente sofisticada, com capital concentrado. Formas de produ
<;:ao menos avan<yadas, que absorvem mais mao-de-obra, predominam nas 
economias perifericas. Um sistema entrela<;:ado de restri<;:6es, incluindo 
praticas de comercio, poder militar e autoridade cultural, ajuda a reprimir 
as economias atrasadas. A "world systems theory" e a  "teoria da dependencia'' 
ajudaram a desenvolver express6es alternativas da mesma ideia. 

0 que distingue o pessimismo esquerdista de seu primo otimista e con
servador e a convic<;:ao de que as economias perifericas nao podem escapar 
facilmente de seus nichos na economia mundial: em um sistema de restri
<;:6es multiplas que se refor<;:am mutuamente, uma restri<;:ao compensara as 
deficiencias da outra. Uma iniciativa politica sera derrotada por uma vul
nerabilidade economica, ou um avan<;:o econ6mico por uma rea<;:ao polfti
ca. Se a versao esquerdista da no<;:ao de uma distribui<;:ao da produ<;:ao 
fortemente determinada e hierarquizada pelo mundo difere da versa.a di
reitista, a diferen<;:a mais importante pode residir nos distintos papeis que 
cada uma delas atribui a evolu<;:ao econ6mica e a resistencia politica. Para 
os conservadores, a resistencia e o problema; para os radicais, ela e a solu
<;:ao, se e que ha solu<;:ao. 

Fatos desconcertantes arrebataram agora a ideia de uma hierarquia glo
bal da produ<;:ao. A produ<;:ao vanguardista ganha cada vez mais espa<;:o por 
toda parte, tanto na Malasia, na India e no Brasil, quanto na Alemanha, 
no Japao e nos Estados Unidos. Toda economia nacional importante se 
encontra dividida internamente entre uma vanguarda e uma retaguarda: 
uma divisao economica emaranhada em uma divisao mais ampla de for
mas de vida e estilos de percep<;:ao. A for<;:a motriz da economia mundial 
esta rapidamente se tornando uma confedera<;:ao global de vanguardas pro
dutivas. As vanguardas estabelecidas em diferentes partes do mundo im
pulsionam-se umas as outras. Comercializam entre si. Transferem entre si 
pessoal, tecnologia e praticas organizacionais. Acima de tudo, elas rivalizam 
umas com as outras. As organiza<;:6es internacionais publicas e privadas, ou 
as agencias reguladoras e associa<;:6es comerciais dentro dos pa{ses, ocasio
nalmente produzem codifica<;:6es parciais dos padr6es que os produtores 
vanguardistas esperam que se alcance. 

A mobilidade global do capital, tao freqi.ientemente descrita como o 
fenomeno central da economia mundial contemporanea, permanece as
sunto secundario. Por um lado, suas dimens6es quantitativas continuam a 
ser modestas: o estudo empfrico mostra que os n{veis de investimento 
nacional continuam se relacionando estreitamente a n{veis de poupan<;:a 
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nacional; a vasta maioria do capital de investimento fica, ate hoje, em casa. 
Por outro lado, o capital hiperm6vel trabalha amplamente a servis;o da 
confederas;ao mundial de vanguardas, quando nao se limita a desfrutar de 
oportunidades de arbitragem para ganho especulativo a curto prazo. 

De.finindo a produr;ao vanguardista 

Antes de tratar de uma tipologia simples das principais vers6es do con
traste entre vanguardas e retaguardas, e importante especificar de maneira 
mais clara a natureza do vanguardismo. Por produs;ao vanguardista enten
do uma forma de produs;ao que combina certas caracterfsticas fisico-eco
n6micas e espirituais-organizativas. Os atributos fisico-econ6micos freqiien
temente estao presentes sem os espirituais-organizativos. Os ultimos estao 
desacompanhados dos primeiros mais raramente. Nao obstante, o van
guardismo no metodo pode prescindir, e as vezes o faz, das tecnologias de 
capital concentrado e de habilidade concentrada com que ele normalmen
te conta. 

As caractedsticas ffsico-econ6micas da produs;ao vanguardista sao am
plos compromissos de capital por trabalhador, tecnologia pr6xima a fron
teira de desenvolvimento tecnol6gico existente e acesso a amplos mercados 
regionais ou globais, hem como as principais fontes de capital, tecnologia 
e conhecimento. Devemos distinguir o acesso a larga escala da pr6pria 
larga escala, assim abrindo a possibilidade - crucial para o desenvolvimen
to da produs;ao avans;ada - para que empresas pequenas e flexfveis possam, 
pela mescla de cooperas;ao e competis;ao, se valer de recursos e mercados 
de larga escala. 

As caractedsticas espirituais-organizativas da produs;ao vanguardista sao 
aquelas que aproximam a produs;ao do aprendizado e fazem com que boas 
empresas pares;am boas escolas. A razao pratica e uma dialetica entre tare
fas e execus;6es, entre conceps;6es e experimentos. A produs;ao se torna 
vanguardista na medida em que esse ideal experimental vem instruir as 
praticas do trabalho. A especializas;ao em conhecimento e em habilidade 
deve permanecer fluida. Ela deve subordinar-se ao desenvolvimento de 
um fundo comum de capacidades genericas praticas e conceituais. 0 con
trole hierarquico deve ser minimizado: seus aspectos disciplinares e seu 
vinculo com o direito de propriedade devem ser diferenciados das exigen
cias reais de coordenas;ao. Rotinas de trabalho devem se tornar provis6rias 
e facilmente abertas a revisao. 

Se a assimilas;ao do trabalho em equipe a dialetica da razao pratica e um 
modo de definir o cerne da produs;ao vanguardista, outro modo e a conci-
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liac;:ao das exigencias de cooperac;:ao e inovac;:ao. Esses dois imperativos e 
sua relac;:ao redproca se encontram no corac;:ao do progresso material da 
sociedade. Junto com o nfvel de poupanc;:a e as estruturas pelas quais a 
poupanc;:a se torna investimento, eles moldam o contexto e estabelecem os 
limites do crescimento economico. Inovac;:ao exige cooperac;:ao: no local de 
trabalho, na empresa, dentro de um conjunto de empresas e dentro de 
uma economia e de uma sociedade. Ainda assim, a inovac;:ao sempre p6e 
em risco a cooperac;:ao, ao ameac;:ar romper as relac;:6es contfnuas, as expec
tativas estabelecidas e os direitos adquiridos em que qualquer sistema es
pedfico de cooperac;:ao esta encerrado. Pois a inovac;:ao sempre ira OU tomar 
diretamente a forma de uma mudanc;:a no carater das relac;:6es sociais, ou 
mudar o espectro de recursos e oportunidades disponfveis para as grupos 
em cooperac;:ao. A tarefa e, portanto, desenvolver estruturas cooperativas 
que minimizem as restric;:6es a inovac;:ao. A produc;:ao vanguardista nao e 
simplesmente a produc;:ao que concilia de forma mais eficaz cooperac;:ao e 
inovac;:ao; e a produc;:ao organizada em torno de procedimentos delibe
rativos que tomam tal conciliac;:ao coma um projeto. 

As caracterfsticas espirituais da produc;:ao vanguardista podem prece
der seus instrumentos materiais rotineiros: o aprendizado contfouo e o 
experimentalismo revisor de rotinas podem ajudar a estabelecer a base de 
um refinamento tecnol6gico e de um investimento profuµdo. Uma reta
guarda que aprendeu a se comportar como parte da vanguarda tern hons 
argumentos para ser considerada parte da vanguarda. Por outro lado, as 
acumulac;:6es irracionais de capital e escala, desacompanhadas de um ex
perimentalismo vivo, ficam aquem do vanguardismo. A empresa pobre, 
mas que e flexfvel e aprende, e a empresa rica, porem rfgida e fordista, 
representam duas tfpicas posturas ambfguas que complicam o contraste 
entre vanguarda e retaguarda. 

De algumas maneiras, a distinc;:ao entre vanguarda e retaguarda e mera
mente relativa: uma forma de produc;:ao e mais vanguardista do que outra. 
Em outros sentidos, contudo, a diferenc;:a tern um carater absoluto: au a 
inovac;:ao permanente se torna um objetivo central por meio de procedi
mentos deliberativos institufdos para esse prop6sito, ou nao. Poderia ha
ver um mundo em que as caracterfsticas da produc;:ao de vanguarda e de 
retaguarda fossem dispostas em um continuum. Esse nao e, contudo, o 
mundo das economias contemporaneas. Neste mundo, a maioria das em
presas pertencem au a vanguarda ou a retaguarda. 

A participac;:ao em cada um desses dais mundos implica formas distin
tas de beneHcio e de experiencia social. Trabalhar na vanguarda como um 
trabalhador vanguardista (dado que se pode trabalhar foicamente na van
guarda como mao-de-obra servil) nao e simplesmente desfrutar de mais 
salario e maiores possibilidades de consumo. E tambem se beneficiar de 
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maior confiarn;:a e influencia no trabalho. E possuir, em um aspecto cen
tral do dia-a-dia, um sentimento de ingerencia efetiva. E atuar de acordo 
com uma visao do trabalho que medeia entre a antiga concep<;:ao de uma 
especializa<;:ao honrosa e a  ideia moderna de uma voca<;:ao transformadora. 

Quatro situar;oes tipicas 

0 contraste entre vanguarda e retaguarda se apresenta agora em todo o 
mundo sob quatro modos tipicos. Esses modos diferem segundo dois crite
rios: se a divisao entre vanguarda e retaguarda tern lugar no contexto de 
um pats relativamente rico ou relativamente pobre, e se ela e compensada 
por um dispositivo compensat6rio ou pode operar livremente. Um pats 
em particular pode exemplificar cada uma das quatro situa<;:6es tipicas, 
embora devamos sempre lembrar a diferen<;:a entre uma sociedade real e 
um tipo ideal. 

A primeira situa<;:ao e aquela de um pals rico como a Suecia, em que um 
Estado de bem-estar socialmente includente e redistributivo compensa 
parcialmente as conseqiiencias sociais da distin<;:ao entre vanguarda e reta
guarda. Uma parte cada vez menor da popula<;:ao trabalha na produ<;:ao 
industrial e em servi<;:os profissionais e financeiros conexos. Uma parte ain
da menor da fon;:a de trabalho detem empregos no que pode ser apropria
damente descrito como uma vanguarda. Aqueles com lugares fora da van
guarda, contudo, recebem tanto prote<;:ao de renda indireta por meio de 
transferencias fiscais redistributivas, quanto prote<;:ao indireta por meio da 
cria<;:ao de empregos no setor publico. Toda pessoa tern direito a um paco
te substancial de prote<;:6es e recursos sociais, resguardada dos caprichos 
do mercado. 0 governo promove a cria<;:ao de empregos como contraparti
da indireta de seus esfor<;:os em dire<;:ao a redistribui<;:ao compensat6ria. 0 
novo emprego tipico e o emprego para uma mulher na presta<;:ao de servi
<;:os soc1a1s. 

A fraqueza fundamental de tal regime e a separa<;:ao entre o mecanismo 
de compensa<_;:ao e as exigencias de crescimento. As capacidades produtivas 
da sociedade se beneficiam do Estado de bem-estar compensat6rio e redis
tributivo: primeiro, porque a paz social, embora cara, nao e tao cara quan
to a luta de classes; segundo, porque o Estado de bem-estar universalista 
ajuda a formar uma for<;:a de trabalho treinada em habilidades genericas. 

Contudo, nao existe qualquer conexao direta e sintonizada entre cresci
mento economico e crescimento do bem-estar social. Cada qual se desen
volve de acordo com uma l6gica e um programa pr6prios. 0 crescente 
numero de pessoas excluidas da vanguarda produtiva espera a prote<;:ao do 
Estado contra as conseqiiencias de sua exclusao. 0 n{vel de direitos de 
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bem-estar, que costuma se elevar quando um surto de prosperidade coin
cide com um periodo de hegemonia social-democrata, passa a ser visto 
como um conjunto de direitos adquiridos. Ele exibe a caracter.fstica "ri
gidez para baixo" dos salarios nas democracias industriais, e nao pode ser 
reduzido quando surgem dificuldades economicas. Por essas raz6es, o Es
tado de bem-estar compensat6rio e universalista influencia as capacidades 
produtivas da sociedade. Elevado deficit publico, altas taxas de juros e 
pesados onus tributarios poem em perigo O crescimento economico conti
nuado. 

Em uma segunda situac;:ao tipica, de um pa{s rico como os Estados 
Unidos, a divisao entre vanguarda e retaguarda aparece relativamente mais 
condicionada que na primeira situac;:ao. 0 Estado de bem-estar permane
ce ao mesmo tempo menos desenvolvido e menos igualitario do que na 
Suecia. Programas voltados para os pobres sao separados daqueles que vi
sam a populac;:ao em geral e se tornam, por essa razao, mais vulneraveis ao 
ressentimento e a reac;:ao. A carga tributaria fica mais baixa e o potencial 
redistributivo do gasto publico se dissipa. Paradoxalmente, o pr6prio sis
tema tributario pode ser mais progressista na aparencia. (Discuto posterior
mente as causas e conseqiiencias desse aparente paradoxo.) 

Em tal sociedade, muitos se sentem abandonados, enquanto outros acre
ditam serem autodestrutivos os mecanismos de compensac;:ao. Um sistema 
mais parcimonioso de politicas de bem-estar pode aliviar o onus da redis
tribuic;:ao compensat6ria sobre o crescimento, mas produz seus pr6prios 
onus, desde as deficiencias educacionais da fon;:a de trabalho ate as agita
c;:6es da injustic;:a dolorosa, expressa obliquamente na violencia criminal, 
na desorientac;:ao politica e na luta de classes e rac;:as. Nao e de surpreender 
que o estudo comparativo indique que as democracias industriais menos 
generosas em politicas de bem-estar nao mostram qualquer vantagem pro
dutiva continuada sobre as democracias pr6digas em politicas de bem
estar. 

Em uma terceira situac;:ao, de um pais pobre como a India, o contraste 
entre vanguarda e retaguarda e compensado menos por um Estado de bem
estar redistributivo e universalista do que pela difusao politica e socialmente 
sustentada da propriedade de pequena escala. A proeminencia da pequena 
propriedade agraria e simplesmente a forma mais importante dessa difusao. 
A grande maioria dos pequenos empreendimentos rurais e urbanos que se 
beneficiam desse apoio nao pertence a vanguarda: sao fazendas e lojas, po
bres em capital e tecnologia. Nao obstante, ajudam a manter a base material 
e espiritual de uma vida independente. Para milh6es de pessoas, evitam os 
extremos da desigualdade. Uma vez estabelecidos, viram o esteio de partidos 
politicos e movimentos sociais que ajudaram a desenvolve-los. 
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Contudo, o que ajuda a limitar a desigualdade pode nao ajudar a evitar 
o atraso. 0 problema em relas;ao a difusao da propriedade de pequena
escala na forma tradicional que ela normalmente assume e que ela mitiga a
desigualdade sem evitar a pobreza. Como contrapeso do pals rico ao con
traste entre vanguarda e retaguarda - o Estado de bem-estar redistributivo
universalista -, ela carece de uma relas;ao intima com as condis;6es de cres
cimento economico e inovas;ao cultural. 0 significado dessa separas;ao tor
na-se mais claro ao compara-la com as modernas experiencias e discuss6es
na Europa a respeito das formas alternativas de sociedade industrial.

A ideia de uma economia de mercado descentralizada, baseada na com
petis;ao e na cooperas;ao entre pequenos proprietarios e empresarios, foi a 
alternativa apresentada com mais persistencia para substituir a concentra
s;ao de poder economico com que se associa o "capitalismo moderno" e 
suas formas caractedsticas de organizas;ao em larga escala. Diferentes me
didas de apoio politico para a propriedade agraria de pequena escala -
mais na Frans;a, na Holanda e na Dinamarca, por exemplo, do que na 
Inglaterra e na Alemanha - moldaram as distintas hist6rias sociais dos 
pal'.ses europeus. 

Em nenhum pais, contudo, uma alternativa completamente artesanal e 
cooperativista foi bem-sucedida. Ela nao poderia ter obtido sucesso sem 
um distanciamento maior do governo em relas;ao aos interesses de classe 
que o de fato ocorrido em todos os lugares. Tivesse triunfado, ela nao 
poderia ter sobrevivido sem solus;6es para dois problemas: o problema do 
acesso ao capital, mercados de massa e tecnologia avans;ada; e o problema 
de como conter a instabilidade interna de um sistema de pequenos pro
prietarios (os bem-sucedidos compram os fracassados), sem sacrificar a 
descentralizas;ao a autoridade de uma agencia redistributiva centralizada. 
Esses dois problemas permanecem sem solus;ao no estilo indiano de apoio 
a propriedade de pequena escala. As pequenas empresas rurais e urbanas 
de um pais permanecem amplamente desligadas das fors;as motrizes do 
crescimento economico e do dinamismo tecnol6gico. 0 resultado e mo
derar os efeitos sociais desestabilizadores da divisao entre vanguarda e reta
guarda sem superar a divisao em si. 

Em uma quarta situas;ao ti'.pica, de um pais pobre como Brasil ou Me
xico, o contraste entre vanguarda e retaguarda surge, uma vez mais, incon
dicional. Nao existe uma tradis;ao politica de apoio efetivo para a proprie
dade de pequena escala. A prestigiada linguagem da compensas;ao social e 
das redes de segurans;a social exerce poucos efeitos praticos em um contexto 
de profundo dualismo e extrema desigualdade. A redistribuis;ao compen
sat6ria de recursos da economia favorecida e organizada para a economia 
desfavorecida e desorganizada teria de ser macis;a para tratar dos proble
mas da multidao de pessoas aprisionada na segunda economia. lnteresses 
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politicos e economicos dominantes nunca tolerariam tal redistribui<;:ao. Alem 
disso, se ela fosse algum.a vez tentada, come<;:aria por desorganizar a econo
mia favorecida muito antes de come<;:ar a mudar significativamente a vida 
dos trabalhadores da segunda economia. A interven<;:ao redistribuidora amea
<;:aria matar a galinha dos ovos de ouro. Nao e de surpreender que a social
democracia do terceiro mundo seja tao facil de professar; freqiientemente 
e impossivel de executar. 

Essa classifica<;:ao simples, em quatro partes, das formas tipicas de con
traste entre vanguarda e retaguarda chama a atern;:ao para um fato descon
certante. Nenhum dos dois meios estabelecidos para a modera<;:ao do con
traste - o Estado de bem-estar universalista e redistribuidor (para os pai
ses ricos) ou a difusao de propriedades de pequena escala (para os paises 
pobres) - possui vinculo intimo o bastante com inova<;:ao e crescimento 
economicos para fazer com que o beneficio proporcionado supere o onus 
impasto. Em um caso, e o onus da tributa<;:ao pesada, do baixo nivel de 
poupan<;:a publica e das altas taxas de juros. No outro, e o onus de um esti
lo de iniciativa economica ansioso de eficiencias de escala, ao qual e nega
do o fortificante da liga<;:ao com os centros de inova<;:ao econf>mica. Como 
resultado dessas tens6es, o progresso material da sociedade parece inevi
tavelmente ter lugar por meio de uma vanguarda tambem inevitavelmente se
parada da retaguarda. Os mecanismos moderadores vao comprar paz social 
a um pre<;:o, e o pre<;:o sera toleravel somente se restringirmos seu uso. 
Assim, os democratas, subjugados, acabam por abandonar grande parcela 
da esperan<;:a que os definia: a esperan<;:a de identificar e realizar, no por
menor institucional, a zona de coincidencia entre as condi<;:6es de progres
so material e as condi<;:6es de emancipa<;:ao do individuo. 

Compensar ou superar a distini;ao entre vanguarda e retaguarda 

Nenhum problema se tornou mais importante na politica economica 
do que a questao: podemos superar a divisao entre vanguarda e retaguarda, 
ou devemos nos resignar meramente a reconstrui-la? Tanto o neoliberalismo 
quanto a social-democracia institucionalmente conservadora - os dois pro
gramas politicos mais influentes no mundo - negam implicitamente a 
possibilidade de superar o contraste entre vanguarda e retaguarda. Ambos 
diferem principalmente em sua enfase relativa na redistribui<;:ao niveladora. 
Esse consenso por falta de escolha voluntaria nao e nem antigo, nem s6li
do. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele data da transforma<;:ao dos con
flitos e controversias do New Deal que ocorreram imediatamente antes e 
durante a Segunda Guerra Mundial, concentrando o foco no consumo 
maior e mais equilibrado, sustentado por tributa<;:ao progressiva, gastos 
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publicos e programas de transferencia, no lugar de tentativas mais ambicio
sas de reconstruir a relac;:ao entre governos e empresas. Em algumas demo
cracias industriais do Ocidente, o estreitamento teve lugar lentamente, no 
periodo posterior a Guerra, e nunca foi tao inequ{voco em seu resultado 
como havia sido nos Estados Unidos. Hoje, as conseqiiencias sociais e eco
nomicas desse consenso parecem mais claras e perturbadoras. Contudo, 
porque nenhuma alternativa factivel e atraente se apresenta, e porque o 
colapso do socialismo de Estado parece ter aprofundado o ceticismo quan
ta 'a possibilidade de qualquer alternativa, arriscamos encarar essas conse
qiiencias como se fossem destino inevitavel. Uma preocupac;:ao deste livro e 
sustentar que elas nao o sao. Tai argumentac;:ao deve combinar a reinter
pretac;:ao do contexto politico com o desenvolvimento de um programa 
institucional. 

Dois conjuntos de debates e experiencias, melhor que quaisquer outros, 
servem hoje como os cenarios mais importantes para testar os limites da 
divisao mundial entre vanguardas e retaguardas. Um conjunto de debates 
e o embate, especialmente nos pa{ses ricos, entre diferentes programas 
para a reestruturac;:ao da industria e a reorganizac;:ao das relac;:6es entre em
presas, governos e trabalhadores. Outro conjunto de debates e a busca 
persistente, especialmente nos pa{ses pobres e, sobretudo nas grandes so
ciedades continentais de China, fndia, Indonesia, Russia e Brasil, de uma 
alternativa aci neoliberalismo. Na primeira situac;:ao, prevalece a visao no 
n{vel micro, que ve a economia e suas possibilidades transformadoras sob 
a perspectiva da empresa. Na segunda situac;:ao, predomina o angulo do 
macro, com seu foco principal sobre o quadro institucional da economia 
como um todo, hem como sobre as responsabilidades dos Estados. Ainda 
assim, as lic;:6es a extrair <lesses pontos de vista conflitantes do rico e do 
pobre, do macro e do micro, sao convergentes. 
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0 projeto gerencial de renovarao industrial 

Nas democracias industriais ricas, dois importantes programas para a 
reorganizac;ao das empresas e de suas relac;:6es com o Estado e com os traba
lhadores competem agora: um programa gerencial de renovac;ao industrial 
conservadora e um programa social-democrata de amplo reconhecimento 
dos participantes na empresa. Nenhum desses programas satisfaz a exigen
cia do experimentalismo democratico. Como alternativa, um programa 
radical-democratico mudaria as formas institucionais da economia de mer
cado. Os outros dois programas a deixariam relativamente intocada. 

0 programa gerencial de renovac;ao industrial identifica conflito e rigi
dez excessivos como enfermidades gemeas do sistema industrial estabele
cido. Essas enfermidades manifestam-se mais completamente no mundo 
industrial tradicional, da produc;ao em massa fordista. Contudo, elas tam
hem chegaram a distinguir uma grande parte do sistema de produc;ao, 
incluindo os setores nao industriais da economia. A resposta ao conflito 
excessivo e mais cooperac;ao no trabalho: a reorganizac;ao do trabalho em 
trabalho de equipe. Dentro dos limites do projeto gerencial, nao se sup6e 
que a reorganizac;ao exija qualquer transferencia da propriedade, ou da 
autoridade gerencial exercida em seu nome. A resposta a rigidez excessiva 
esta em mais poder ao capital, para recombinar fatores de produc;ao, livre das 
restric;:6es impostas pelos trabalhadores e outros pretensos detentores de in
teresses na empresa, e livre tambem dos limites impostos pelo governo 
sobre a mobilidade do capital. A hipermobilidade do capital - sua liberdade 
para viajar pelo mundo em busca de oportunidades - e o ideal superior. 
Contudo, a medida que o capital adquire essa possibilidade de se mover 
livremente, o trabalho permaneceria prisioneiro do Estado-nac;ao, ou de 
blocos relativamente homogeneos de Estados-nac;ao, como a Uniao Euro
peia. Espera-se que uma combinac;ao de imperativos praticos, abrangen
do desde as exigencias de paz social ate as condic;:6es de formac;ao de capital 
humano, necessite desse contraste nitido entre os tratamentos dados ao 
capital e ao trabalho. 

As duas propostas da plataforma do projeto gerencial - competic;ao e 
flexibilidade - conflitam. A reivindicac;ao aberta do direito de o capital se 
mover como hem entender - por exemplo, fechando fabricas e reinstalando-

, ' 



UMAARGUMENTAQ,.0 

as no exterior,· para se beneficiar de mao-de-obra mais barata ou de subsi

dios locais - e c;apaz de provocar uma resistencia que seu efeito in terrorem

pode ser incapaz de conter. Essa resistencia coloca um problema que exem
plifica a tensao geral entre cooperac;:ao e inovac;:ao, tao fundamental para as 
exigencias .do crescimento economico. Assim, os defensores do projeto bus
cam meios para conciliar tais compromissos. Um desses dispositivos e a 
segmentac;:ao da forc;:a de trabalho. Uma parte central e estavel da forc;:a de 
trabalho se torna beneficiaria de iniciativas cooperativistas, com subcon
tratac;:ao e trabalho temporario, ou trabalhadores estrangeiros suportam o 
custo de fortalecer o capital. 

Toda onda de reconstruc;:ao industrial e acompanhada por um discur
so de reforma tipico e caracteristicamente ambiguo. Tal e, hoje, a lin
guagem do p6s-fordismo; da especializac;:ao flexivel e da participac;:ao 
do trabalhador na organizac;:ao do trabalho. Essa linguagem freqtiente
mente enfatiza a influencia autonoma da evoluc;:ao tecnol6gica sobre as 
estruturas de produc;:ao. Ela encontra nessa influencia um pretexto para 
calar sobre a reconstruc;:ao institucional da economia de mercado, bem 
como sobre a tarefa da imaginac;:ao programatica. Esta entao pronta para ser 
atraida pelo projeto gerencial, ao qual serve como uma ret6rica apologetica. 

Nao obstante, existem temas no discurso do p6s-fordismo que poem 
. em duvida as divis6es entre atividades de definic;:ao de tarefas e de execuc;:ao 
de tarefas e entre cooperac;:ao e competic;:ao. Esses temas insinuam a supe
rioridade das estruturas que moderam os dois contrastes. A questao crucial, 
contudo, permanece sem resposta e mesmo inarticulada dentro do discurso 
de flexibilidade. Por quais caminhos de mudanc;:a institucional cumulativa 
nas formas do mercado e, mais amplamente, da democracia e da socieda
de civil livre, podemos fazer avanc;:ar o experimentalismo pratico, concilian
do melhor as exigencias de cooperac;:ao e inovac;:ao? 

A solur;ao social-democrata 

A resposta social-democrata convencional a esse projeto gerencial de 
renovac;:ao industrial toma como seu compromisso primario a multiplica
c;:ao de interesses e detentores de interesses em empresas e a defesa de po
sic;:6es e direitos dos trabalhadores - a traduc;:ao de vantagens e beneficios 
em direitos adquiridos. A multiplicac;:ao de interesses e de detentores de 
interesses significa que a muitos grupos, alem dos proprietarios, deveria 
ser permitido exercer influencia nas empresas: trabalhadores, fornecedo
res, consumidores e comunidades e governos locais. Quer essa influencia 
se expresse ou nao na eventual aquisic;:ao de participac;:ao na propriedade, 
ela deve receber reconhecimento formal, por exemplo, por meio de parti-
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cipac;:ao no conselho supervisor da empresa. A traduc;:ao de vantagens em 
direitos adquiridos significa negar ao capital o poder de aproveitar oportu
nidades economicas de formas que destruam empregos, desorganizem co
munidades e rompam o elo que vincula um aparato produtivo a um mun
do local, com suas formas de associac;:ao e suas praticas de confianc;:a. 

A multiplicac;:ao de interesses e detentores de interesses e, ela pr6pria, 
um modo de impor restric;:6es ao capital hiperm6vel. Ela ajuda a criar o 
mecanismo institucional, para garantir como direitos adquiridos as posic;:6es 
dos grupos que reconhece. Quer humanizar o que seria de outra forma a 
selvageria do capital hiperm6vel. 

Essa resposta social-democrata convencional ao projeto gerencial corre 
o risco de agravar os problemas de rigidez e conflito que motivaram o
projeto. Ela importa para dentro do sistema de produc;:ao algo como o
esquema de pesos e contrapesos do governo presidencialista america
no. Da mesma maneira que aquele esquema foi concebido para mo
derar a politica (pelo bem da liberdade e da propriedade), esse constitu
cionalismo tornaria necessario alcanc;:ar o consenso entre os membros da 
empresa para toda decisao importante. Uma coisa e forjar tal consenso em 
um contexto em que um longo costume de condescendencia atenuou a
distinc;:ao entre compromisso e sujeic;:ao, outra e perpetuar o consenso em
um ambiente de direitos adquiridos, ciosamente protegidos.

Pode parecer menos veross{mil ver na execuc;:ao do programa social-de
mocrata uma ameac;:a de crescente conflito industrial. Afinal, sua preocu
pac;:ao predominante e reconhecer e respeitar uma diversidade mais ampla 
de detentores de interesses do que os representados efetivamente na distri
buic;:ao de direitos da propriedade estabelecida. Nao obstante, o programa 
social-democrata de fato aceita e agrava precisamente a forma de conflito 
que deveria ser de maior preocupac;:ao para um defensor do experimenta
lismo democratico: o conflito entre inclu{dos e exclu{dos, arraigado na 
divisao entre vanguarda e retaguarda. 0 programa social-democrata para a 
empresa representa um esforc;:o para assegurar aos trabalhadores suas po
sic;:6es atuais, defendendo-os da melhor forma do oportunismo do capi
tal e da volatilidade dos mercados. Ele faz mais do que pressupor a atual 
divisao entre os setores da economia; em nome da defesa dos trabalhadores 
e das comunidades, ele torna difkil desafiar essas divis6es. Ajuda a conge
lar a divisao herdada de privilegios economicos em seu lugar, beneficiando 
a maioria dos trabalhadores que detem empregos nos setores mais ricos e 
produtivos da economia. 

Vista sob esse angulo, a resposta tradicional da social-democracia ao pro
jeto gerencial de renovac;:ao industrial e simplesmente uma expressao par
ticular de uma das pontas do que se tornou o dilema dos partidos de es-
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querda nas democracias industriais ocidentais: defender a todo custo a 
clientela hist6rica do trabalho organizado, aquartelada nas industrias de 
produc;:ao em massa e capital intensivas, amarrando seu destino politico a 
uma parte decrescente da forc;:a de trabalho, presa em um setor decadente 
da economia, ou cortar esse vinculo, apoiar a vanguarda de neg6cios em 
seu projeto de renovac;:ao industrial, e ajudar as pessoas excluidas da van
guarda. Ajuda-los menos a se juntar a vanguarda do que a sobreviver fora 
dela. 0 programa do experimentalismo democratico rejeita ambas as pon
tas desse dilema. Ele deve, portanto, rejeitar os projetos que o pressu
p6em. 

Da mesma maneira que o projeto gerencial de renovac;:ao industrial con
servadora guarda um vinculo ambiguo, porem revelador, com o discurso 
do p6s-fordismo, a resposta social-democrata convencional tern uma rela
c;:ao especial com as praticas de corporativismo social adotadas de uma 
forma por paises europeus como Alemanha e Austria, e de outra pelo Ja
pao. Nessa economia politica corporativista, a maneira de as empresas se 
relacionarem com o trabalho e o capital incorpora uma pratica de nego
ciac;:ao ativa entre o governo nacional, as grandes empresas e o trabalho 
organizado. Um trac;:o do corporativismo social nesse nivel microsc6pico e 
a proeminencia conferida a investidores relacionais, como bancos ou ou
tras empresas, no lugar do mercado de capitais, para vigiar a administra
<;:ao das empresas. Outra caractedstica e a manutern;:ao de relai;:6es estaveis 
'entre empresas e bancos interligados. Outra ainda e o uso dos lucros reti
dos para dar respaldo a uma forc;:a de trabalho e um pessoal de gerencia 
estaveis, com ou sem estabilidade no emprego e participac;:ao nas estrutu
ras de autoridade da empresa. Diz-se, com maior ou menor razao, que a 
essas caracteristicas algumas outras costumam se seguir: uma taxa mais 
elevada de lucros retidos e uma disposic;:ao para investir, com base nesses 
rendimentos, com um horizonte estrategico a longo prazo. Em todas as 
democracias industriais, e independente da proeminencia de investidores 
relacionais ou de vinculos estaveis entre as empresas, os lucros retidos per
manecem de longe a fonte mais importante de fundos de investimento 
para as empresas (por volta de 80 por cento). A existencia de um horizonte 
estrategico mais amplo das empresas no contexto do corporativismo social 
e duvidosa, mesmo porque a estrategia paciente pode ser dificil de distin
guir da estupidez rotinizada. 0 significado da semelhanc;:a entre estrategia 
paciente e estupidez rotinizada para as limitac;:6es intrinsecas a economia 
politica do corporativismo social logo ficara patente. 

Praticas de coordenac;:ao ostensiva da economia pelo governo consti
tuem o lado macrosc6pico do corporativismo social. Essas praticas podem 
enfatizar, como freqiienterrtente o fizeram nas economias corporativistas 
europeias, a negociac;:ao de acordos salariais e de renda entre os sindicatos 
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e as grandes empresas, com o estimulo do governo central. Elas tambem 
podem incluir o compromisso com um pacote de beneHcios que, traduzi
do em um conjunto de direitos, proporciona a parte estavel da forc;:a de 
trabalho defesas contra a inseguranc;:a economica. Alternativamente, po
dem privilegiar, como ocorreu no Japao, o desenvolvimento conjunto por 
empresas e governo de estrategias nacionais de comercio e produc;:ao. Elas 
podem delegar as praticas gerenciais das grandes empresas a responsabili
dade de dar suporte a uma mao-de-obra estavel e segura. 

0 corporativismo social desfruta de uma estreita afinidade com a res
posta social-democrata convencional ao projeto gerencial - nao porque as 
preocupac;:6es social-democratas tenham controlado seu desenvolvimento 
e seus efeitos, mas porque ela descreve uma politica economica maior, 
dentro da qual os imperativos de produc;:ao e crescimento parecem conci
liados com a protec;:ao social, a intensificac;:ao economica e a participac;:ao 
administrativa da maior parte da mao-de-obra. 0 corporativismo social, 
contudo, enfrenta problemas e seus problemas lanc;:am luz sobre as limita
c;:6es da resposta social-democrata ao projeto gerencial. Os problemas sur
gem da combinac;:ao do oportunismo dos incluidos com a resistencia dos 
excluidos aos acordos favoraveis e as protec;:6es seletivas da economia poli
tica corporativista. 

No nivel microsc6pico, a forma exemplar de problema e o oportunismo 
dos incluidos: a empresa mais eficiente no keiretsu japones, por exemplo, 
pode descobrir que e capaz de obter capital mais barato ou de investi-lo 
com mais lucro fora de seu grupo de empresas e bancos ligados. Esse opor
tunismo subversivo nao e uma anomalia; e a linha divis6ria entre engenho 
e invenc;:ao. Seus atrativos devem crescer constantemente, a medida que os 
mercados se tornam tanto maiores quanto mais volateis e os acordos cele
brados em uma economia nacional competem com aqueles que podem ser 
concluidos em algum outro lugar. Se o oportunismo dos incluidos debili
ta o corporativismo social no nivel da empresa, a inquietac;:ao dos excluidos 
o p6e em risco no nivel da economia politica coma um todo. Algumas das
pessoas desorganizadas - pequenos neg6cios e trabalhadores nas partes caren
tes de capital da economia - podem pertencer a retaguarda. Algumas - em
presas pequenas e flexiveis - podem pertencer a vanguarda. Todas, cedo ou
tarde, buscarao nas politicas nacional e local defesa contra os interesses
organizados. Nessa campanha, a democracia parecera o aliado natural da
eficiencia. 0 oportunismo dos incluidos trabalha rumo a mais flexibilida
de; a inquietac;:ao dos excluidos, com muito menos certeza, rumo a inclusao.

0 corporativismo social tern dois futuros, dependendo de a primeira 
dessas forc;:as subversivas operar sozinha ou em concerto com a segunda 
forc;:a: mais flexibilidade sem mais inclusao, ou mais flexibilidade com mais 
inclusao; mais flexibilidade dentro do quadro da divisao entre vanguarda e 
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retaguarda, ou mais flexibilidade para transpor o hiato entre vanguarda e 
retaguarda. 0 primeiro caminho implica um lento desvanecimento do 
que foram muitas das caracterJ'.sticas singulares das economias de mercado 
de estilo alemao e japones. E impossJ'.vel trilhar, ou mesmo descrever o 
segundo caminho, sem as inova<;:6es institucionais que os pretensos defen
sores dos excluJ'.dos foram ate agora incapazes de propor. 

lmaginar esse caminho e se mover em dire<;:ao a um terceiro programa 
para a reconstru<;:ao das empresas. Tal programa ofereceria uma alternativa 
tanto ao projeto gerencial conservador de renova<;:ao industrial quanto ao 
programa social-democrata de defesa do trabalhador. 

A alternativa radical-democrdtica 

Vou dar a este terceiro programa o nome de programa radical-democra
tico. Ele representa o compromisso com o experimentalismo democratico 
da forma que proponho realiza-lo no dominio da organiza<;:ao industrial. 
0 experimentalismo democratico para o conjunto da sociedade avan<;:a 
generalizando as oportunidades de experimenta<;:ao, enquanto capacita o 
indiv{duo. Essa mesma combina<;:ao deve marcar um programa de reforma 
empresarial sens{vel as ambi<;:6es do experimentalista democratico. 

Duas ideias animam essa alternativa radical-democratica, ligando os 
problemas praticos que soluciona com o espfrito democratizante e experi
mentalista que expressa. A primeira ideia e que o regime herdado de pro
priedade, contrato e direito corporativo imp6e restri<;:6es desnecessarias e 
injustificadas ao acesso a recursos e oportunidades produtivas. Esse regime 
de propriedade nao e, como geralmente insinuam seus defensores, um 
idioma em que se possa dizer tudo que se queira, desde que justificado por 
uma boa razao pratica. 0 regime existente de propriedade imp6e algumas 
escolhas restritivas: por exemplo, interessa-se mais pela incondicionalidade 
do direito de propriedade que pelo numero de agentes economicos com 
acesso a recursos produtivos, ou pela variedade de formas em que esse 
acesso e oferecido. Mais particularmente, tolera uma liga<;:ao fraca entre 
poupan<;:a e produ<;:ao, finan<;:a e industria, permitindo que grande parte 
do potencial produtivo da poupan<;:a se perca no cassino financeiro, exi
gindo que os agentes financeiros busquem ser independentes (por meio 
do recurso as reservas de lucro), e sufocando muitas empresas no nascedouro. 
Pretendemos ampliar os mecanismos e beneficiarios da aloca<;:ao descen
tralizada de recursos produtivos: inicialmente pelo uso dos instrumentos 
legais e institucionais ja existentes; depois, forjando outros instrumentos. 
Regimes alternativos de propriedade poderao coexistir dentro da mesma 
econom1a. 



TRES PROJETOS PARA A REORGANIZA(J,.O DAS EMPRESAS 

A segunda ideia que informa a alternativa radical-democratica e que OS 

trabalhadores podem ser mais bem-defendidos por solus;6es que aumen
tam sua capacidade do que por poli'.ticas que defendem posis;6es enttin
cheiradas. 0 objetivo e ajuda-los a se desenvolver em meio a inovas;ao, nao 
resguarda-los, e a seu modo de vida habitual, das conseqiiencias deses
tabilizadoras da inovas;ao. Essa ideia exemplifica o compromisso geral de 
desenvolver as estruturas cooperativas que sao mais prop.kias a inovas;ao. 
Somente uma forma de defesa social como essa pode ser abrangente, e 
evitar os contrastes entre os induidos e os exdui'.dos, contrastes ainda acei
tos pelas formas conhecidas do projeto social-democrata. 

Dois componentes do programa radical-democrata resultam de cada 
uma dessas duas ideias orientadoras: a multiplicas;ao das formas de acesso 
a recursos e oportunidades produtivos, e o desenvolvimento de capacidades 
e garantias que ajudem as pessoas a reagir a inovas;ao economica acelerada. 
Em uma fase inicial de seu desenvolvimento, o programa deve trabalhar 
dentro dos limites das estruturas institucionais herdadas e estabelecidas. 
Mais tarde, ele precisa ultrapassar os limites definidos por essas estruturas. 

A diversificas;ao das formas de acesso a recursos e oportunidades produ
tivos tern tres elementos: um ni'.vel alto de poupans;a, tanto publica quan
to privada, para fortalecer a capacidade nacional de rebelar-se contra, os 
caprichos do mercado internacional de capitais; uma realizas;ao mais eficaz 
do potencial de investimento da poupans;a privada, que hoje e desviada 
pelas estruturas em vigor para um cassino esteril; e a organizas;ao de um 
novo conjunto de agentes economicos para investir, com independencia 
empresarial e responsabilidade financeira, na poupans;a publica e na pri
vada. Podemos imaginar, alem disso, que cada um desses tres elementos se 
desenvolve em dois estagios: um interno aos limites do atual regime de 
propriedade; o segundo alem desses limites, por meio da crias;ao e coexis
tencia, dentro da mesma economia, de varios regimes de propriedade que 
trabalham com instrumentos diferentes pela descentralizas;ao do acesso ao 
capital. 

0 desenvolvimento do programa radical-democrata nesse segundo es
tagio, mais inventivo, depende de dois conjuntos associados de inovas;ao 
institucional: um conjunto destinado a redistribuis;ao de recursos por meio 
de impostos e transferencias; o outro, a aceleras;ao da poli'.tica por meio da 
recrias;ao das instituis;6es poli'.ticas. 

Imaginemos um sistema tributario que trabalhe com tres impostos ba
sicos: um imposto abrangente, de ali'.quota unica, sobre o valor agregado, a 
principal fonte das receitas publicas na primeira etapa do programa, acom
panhado por impostos redistributivos diretos; um imposto progressivo do 
consumo pessoal (imposto de Kaldor), taxando de maneira fortemente 
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progressiva a diferenc;:a entre a renda, definida de forma abrangente, e a 
poupanc;:a comprometida com o investimento; e um imposto progressivo 
sobre doac;:6es e heranc;:as. A enfase na taxac;:ao do consumo, que comp6e a 
primeira parte do programa, continua a moderar o conflito inibidor entre 
as demandas de acumulac;:ao de receita e a necessidade de incentivar a 
poupanc;:a e o investimento. Teremos entao condic;:6es de completar essa 
enfase por meio de um sistema tributario que nao mais precise dar priori
dade absoluta ao ni'.vel de gasto publico e a redistribuic;:ao do produto do 
gasto publico. Por meio desse sistema de tres impostos atingimos, de for
ma dara e independente, os dois alvos principais da tributac;:ao - a hierar
quia de padr6es de vida, ou a absorc;:ao pelo indivi'.duo dos recursos sociais, 
e a acumulac;:ao de riquezas sob a forma de poder economico, especialmen
te ao longo de gerac;:6es. 

Podemos entao dar a cada um desses tres impostos uma destinac;:ao prima
ria e espedfica. 0 imposto pessoal progressivo manteria o nudeo das opera
c;:6es do governo, ligando assim o interesse do aparelho poli'.tico-burocratico 
com o avanc;:o da taxac;:ao redistribuidora e concretizando a proposta do 
governo democratico de evitar as desigualdades extremas de condic;:ao. 0 
imposto abrangente, de ali'.quota unica, sobre o valor agregado, sempre o 
imposto com menos distorc;:6es e o mais confiavel, seria destinado ao fi
nanciamento dos fundos sociais e dos centros de apoio, representando 
assim um encargo sobre o consumo destinado a produc;:ao. Os impostos 
sobre doac;:6es e heranc;:as se destinariam ao financiamento das comas de 
dotac;:ao social, limitando a heranc;:a familiar em favor da heranc;:a social. 
Essas ligac;:6es representam mais que simetrias vazias; invocam e ajudam a 
manter uma nova maneira de compreender as relac;:6es pr6prias entre enri
quecimento individual e solidariedade social. 

Instituic;:6es como essas dependem de um Estado mais capaz e mais 
democratizado do que as democracias representativas atuais; uma forma 
de organizar o conflito em torno do domi'.nio e dos usos do governo que 
mantenha, ao longo do tempo, um ni'.vel mais alto de mobilizac;:ao poli'.tica 
do que esperam as instituic;:6es e praticas das democracias industriais oci
dentais atuais; e uma organizac;:ao da sociedade civil que permita as pessoas 
se organizar de forma mais completa e uniforme do que a permitida pelos 
instrumentos estabelecidos de direito societario e contratual. A alternativa 
radical-democrata no manejo das relac;:6es entre empresas, trabalhadores e 
governos aponta para uma alternativa radical as formas herdadas de plura
lismo economico e politico. A busca de uma alternativa ao neoliberalismo 
em escala mundial leva-nos de volta aos mesmos problemas discutidos nas 
paginas anteriores. Oferece oportunidades de desenvolver ainda mais essas 
propostas institucionais. 



0 NEOLIBERALISMO E SEUS DESCONTENTES 

Definii;ao do neoliberalismo 

Nossa principal oportunidade de prom0<;:ao do projeto democratico esta 
no esforc;:o de veneer, em cada economia nacional, a divisao entre vanguar
da e retaguarda associada a um contraste maior e mais vago entre os indui'.
dos e os exclui'.dos. 0 cenario mais significativo para desafiar a divisao entre 
vanguarda e retaguarda esta na busca de uma alternativa as ideias econo
micas dominantes no mundo atual. 

Esse programa dominante, freqiientemente chamado de neoliberalismo, 
ou "consenso de Washington", e patrocinado pela maior potencia - os 
Estados Unidos -, bem como pelas organizac;:6es de Bretton Woods e pelos 
principais especialistas academicos. Esses especialistas o imp6em incansa
velmente aos pai'.ses em desenvolvimento. A oposic;:ao a esse programa con
tinuou mais significativa nos grandes pai'.ses marginalizados - China, Russia, 
India, Indonesia e Brasil. Em cada uma dessas sociedades, um importante 
partido de opiniao se agarra a esperanc;:a de um caminho diferente e iden
tifica nas circunstancias de um pai'.s continental os meios de resistencia e 
os materiais da originalidade. Entretanto, mesmo nesses pai'.ses, assim como 
em grande parte do resto do mundo, a oposic;:ao ao programa nao conse
guiu desenvolver uma alternativa aceitavel a ele. 0 programa dos inimigos 
do neoliberalismo tern sido com freqiiencia o programa neoliberal com 
um desconto: e mais lento, e limitado por uma enfase mais forte na assis
tencia social. 0 resultado e que o contraste subjacente entre a vanguarda e 
a retaguarda continua sem contestac;:6es e o repert6rio de estruturas insti
tucionais herdadas continua quase sem mudanc;:as. 

Em sua forma mais abstrata e universal, o neoliberalismo e o programa 
comprometido com a estabilizac;:ao macroeconomica ortodoxa, especial
mente por meio do equili'.brio fiscal, obtido mais pela contenc;:ao do gasto 
publico do que pelo aumento da receita de impostos; pela liberalizac;:ao, 
sob a forma de integrac;:ao crescente com o sistema de comercio mundial e 
com suas regras estabelecidas; pela privatizac;:ao, entendida de forma mais 
estreita como a retirada do governo da produc;:ao e, de forma mais ampla, 
como a adoc;:ao dos padr6es da legislac;:ao privada ocidental; e pelo desdo
bramento de poli'.ticas sociais compensat6rias (as "redes de seguranc;:a so
cial") criadas para se contrapor aos efeitos geradores de desigualdade. Quan
do transposto para as condic;:6es de pafses como o Brasil ou o Mexico, nos 
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quais ainda nao existem meios de compensac;:ao das desigualdades extre
mas, esse programa ajuda a manter um discurso politico organizado em 
torno de dois temas: o tema da adesao as estruturas baseadas no mercado, 
que se provaram tao espetacularmente bem-sucedidas nas economias ri
cas, e o tema da correc;:ao redistribuidora por meio da transferencia fiscal e 
das atividades sociais do governo. A linguagem da eficiencia do mercado se 
une a linguagem da consciencia social. Assim, a social-democracia institu
cionalmente conservadora se torna parte integrante da visao neoliberal. 

Embora esse programa s6 aparec;:a associado a um conjunto espedfico 
de estruturas institucionais, ele nao vive na imaginac;:ao de seus seguidores 
como apenas um caminho viavel de mudanc;:a institucional, entre outros. 
Seus proponentes em geral aceitam a tese da convergencia: a crenc;:a de que 
as sociedades contemporaneas convergem gradualmente para um conjun
to inter-relacionado das melhores praticas e instituic;:6es disponiveis no 
mundo atual. Entao, eles identificain esse conjunto com instituic;:6es poH
ticas e econ6micas das democracias industriais ricas e rejeitam, conside
rando passageiras e sem importancia, as variac;:6es entre as instituic;:6es des
sas democracias, como o contraste entre os estilos de controle empresarial 
nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japao. Como toda ideologia po
derosa, a tese da convergencia se torna uma profecia autocomprovadora, 
desacreditando o esforc;:o de explorac;:ao de estruturas alternativas. Entre
tanto, a forc;:a real da profecia autocomprovadora continua implicita nessa 
formulac;:ao abstrata do neoliberalismo: implicita no que esse programa 
quer fazer ao Estado e com o Estado. 

A implicac;:ao e seu significado se tornam mais claros quando considera
mos qual tern sido, em tempos recentes, a formula operacional do neoli
beralismo em muitos paises em desenvolvimento - a forma pela qual os 
paises mais pobres colocaram em pratica a mensagem neoliberal. Vemos 
essa versao operacional exemplificada com maior clareza nas polfricas ado
tadas por alguns dos principais paises latino-americanos, especialmente o 
Mexico e a  Argentina nos anos 90. 0 atual governo da fndia se moveu no 
sentido proposto por essa versao. Ela influenciou decisivamente as poHti
cas econ6micas adotadas, em nome da reforma do mercado, por muitas 
economias p6s-comunistas. De fato, depois do colapso do comunismo na 
U niao Sovietica e na Europa Central, de seu declinio na China e do des
credito de polfricas protecionistas e populistas associadas a "industrializa
c;:ao por substituic;:ao de importac;:6es" e ao financiamento pela inflac;:ao, 
somente as economias do nordeste da Asia - Japao, Coreia do Sul e Taiwan, 
tal como foram organizadas nas duas gerac;:6es posteriores a Segunda Guer
ra Mundial - representaram uma alternativa energica, mesmo que imper
feita, a essa variante pratica do neoliberalismo. 



0 NEOLIBERALISMO E SEUS DESCONTENTES 

Tres dogmas caracterizam a versao operacional do neoliberalismo. 0 
primeiro dogma e a aceitac;ao pelo governo de um baixo nivel de poupanc;a 
interna, publica ou privada, e a correspondente confianc;a em entradas 
importantes e persistentes de capital estrangeiro para financiar o desenvol
vimento nacional. Nao somente a taxa de poupanc;a e baixa (abaixo de 20 
por cento, em vez dos quase 35 por cento obtidos pelos "tigres" asiaticos e, 
mais recentemente, pela China), mas o governo tambem se vale dos mer
cados tradicionais de capital para mobilizar poupanc;as para investimento. 
Os governos que impuseram uma "repressao financeira'', a ponto de tornar 
negativa a taxa real de juros, agora sao obrigados a tolerar taxas reais astro
nomicas e eles pr6prios precisam pagar essas taxas para garantir a aceitac;ao 
da divida publica, se quiserem atrair o capital externo impaciente e cetico. 
Descobrem muito tarde que o capital estrangeiro e tao mais util quanta 
menos um pais precisa dele. Por um lado, e raro que os influxos de capital 
sejam suficientemente altos ou duradouros, em um mundo em que a maior 
parte do capital continua a permanecer no pr6prio pais, para saciar a sede 
de capital de uma sociedade que esta consumindo e investindo alem de 
suas posses. Por outro lado, os influxos ameac;am aquecer a inflac;ao e redu
zir a capacidade de o governo orientar efetivamente a economia, quando 
mais nao seja, porque o banco central e forc;ado a "esterilizar" os novas 
recursos com O aumento da custosa divida interna. 

0 segundo dogma do neoliberalismo e a renuncia pelo Estado a qual
quer estrategia afirmativa de desenvolvimento que nao seja a estrategia 
implicita em uma adesao submissa a ordem economica mundial. De acor
do com o conceito que inspira essa adesao, o progresso economico ha de 
resultar da imposic;ao dos direitos tradicionais de propriedade, combinada 
com os beneficios enriquecedores e esclarecedores da associac;ao com os 
setores mais avanc;ados das economias mais avanc;adas. 

Duas negac;:6es sao fundamentais para a renuncia a uma estrategia na
cional de desenvolvimento. Uma e a  negac;ao do poder de iniciativa gover
namental de mudar a influencia dos fatores preexistentes da produc;ao (as 
vantagens e desvantagens de que goza cada pais) sabre a direc;ao, o ritmo e 
as conseqiiencias do crescimento economico do pais. Os governos podem 
exercer essa influencia nao apenas pela enfase em alguns fatores de produ
c;ao - o desenvolvimento da competencia da forc;a de trabalho ou a trans
ferencia de novas tecnologias -, mas tambem pela mudanc;a do contexto 
institucional em que esses fatores se combinam. A ac;ao governamental 
pode promover a convergencia de certas estrategias que permitam uma 
economia cumulativa em escala e em objetivos. A segunda negac;ao e a renun
cia a capacidade de distinguir entre diferentes niveis de protec;ao contra a 
competic;ao estrangeira (protecionismo seletivo), taxas de cambio (por exem
plo, uma taxa para hens de consumo, e outra para tecnologias de ponta), e 
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de taxas de juro (para socializar alguns dos riscos e encargos dos investi
mentos produtivos de prazo mais longo). 

E caracterfatica de grande parte da discussao de polfrica economica atual 
a sugestao de que o protecionismo seletivo pode, em prindpio, ser melhor 
do que o comercio absolutamente livre, e taxas de juro e de cambio dife
renciadas melhores que taxas unificadas. Porem, de acordo com esse ponto 
de vista, a seletividade certamente sed. pior na pd.tica, por servir a favore
cimentos e preconceitos. Trata-se de uma opiniao que se ap6ia sobre pre
missas negativas acerca do governo; exclui a possibilidade de que mudan� 
das formas institucionais do Estado e da economia de mercado possam 
tornar melhor, tambem na pratica, o que e melhor em prindpio. Dessa 
forma, as duas nega<;:6es subjacentes a renuncia a um projeto nacional de 
desenvolvimento tiram sua for<;:a de um ou outro aspecto de fetichismo 
institucional: a incapacidade de imaginar toda a gama de varia<;:ao institu
cional possivel. 

0 terceiro dogma dessa versao operacional do neoliberalismo e um esti
lo de estabiliza<;:ao monetaria que depende pesadamente de uma ancora na 
taxa de cambio e de altissimas taxas de juros. Os arquitetos do programa 
neoliberal de estabiliza<;:ao apresentam esses instrumentos como expedien
tes temporarios, mas necessarios, seguidos pela conquista do equilfbrio ou 
do superavit fiscal, por meio da reforma tributaria, da privatiza<;:ao e de 
cortes dos gastos publicos. A esse plano de enfraquecimento do governo 
nacional eles dao o nome elogioso de "ajuste estrutural". 

0 programa de ajuste estrutural logo enfrenta um dilema insoluvel: 
levado as ultimas conseqiiencias, ele gera um enorme desemprego (acima 
de 20 por cento, na Argentina dos anos 90), e acelera o dualismo interno, 
ou seja, a divisao do pais entre uma minoria de beneficiarios e uma maio
ria de vitimas. De forma mais geral, deixa o governo sem os recursos e a 
capacidade de investir no povo ou na infra-estrutura. A medida que as 
necessidades sociais e deixam de ser atendidas, come<;:am a aparecer pontos 
de estrangulamento no sistema de produ<;:ao. Alem disso, a politica dra
coniana pode se demonstrar autodestruidora, ja que solapa a confian<;:a 
que deveria inspirar, suscitando da parte dos investidores nacionais e estran
geiros a preocupa<;:ao com os efeitos politicos da agita<;:ao social corrente. 
Por todas essas raz6es, a menos que governos anteriores tenham atendido 
as necessidades mais urgentes de investimento social e de infra-estrutura 
(Chile dos anos 80 e 90), o ajuste estrutural provavelmente nao sera leva
do ao extremo. Isso provoca uma sobrevida das taxas de juros punitivas e 
de taxas de cambio supervalorizadas (supervalorizadas de acordo com qual
quer criteria convencional), negando sua condi<;:ao de instrumentos transi
t6rios. Haved. necessidade de capital externo e de concess6es inflacionarias 
para aliviar o peso da divida e do desemprego sob re as vfrimas do "ajuste". 
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Entao, o neoliberalismo operacional combina esses tres dogmas: um 
baixo n{vel de poupanc;:a publica e privada e de mobilizac;:ao da poupanc;:a 
para investimento; a renuncia a qualquer projeto rebelde de desenvolvi
mento nacional; e a estabilizac;:ao por meio de altas taxas de juros e de 
cambio, bem como de cortes her6icos do gasto publico. Essas taxas e res
tric;:6es deixam o governo sem capacidade de investir no povo nem nos 
instrumentos fisicos do desenvolvimento, como transporte e comunica
c;:6es. 

A versao operacional goza de uma unidade que falta as formulac;:6es 
mais abstratas e doutrinarias do programa neoliberal. Essa unidade e social 
e politica, e nao estritamente econ6mica e tecnica. E a unidade negativa 
representada pela incapacitac;:ao do governo: tira do Estado a capacidade 
de intervir na ordem estabelecida da sociedade. Solapa a capacidade de o 
governo trabalhar contra o destino aparentemente irresistivel de assimila
c;:ao as instituic;:oes das grandes potencias e dos paises ricos, instituic;:6es que 
passam a representar a face necessaria do progresso. 

Do micro ao macro; dos pafses ricos para o resto do mundo 

A cdtica ao neoliberalismo parece nos trazer a um mundo de preocupa
c;:6es muito diferentes das apresentadas quando da discussao de programas 
alternativos para a reconstruc;:ao de empresas. E um debate acerca de paises 
pobres, e nao dos ricos. Alem disso, e um debate acerca de todo o mundo 
social e nao apenas da empresa e de suas relac;:6es com trabalhadores e go
vernos. Cada uma dessas diferenc;:as, no entanto, e superficial e disfarc;:a uma 
unidade mais profunda. 

Os problemas e as oportunidades estruturais centrais dos paises ricos e 
dos pa{ses pobres se tornaram convergentes. A tese da convergencia, falsa 
como descric;:ao de uma conseqiiencia institucional unica para a hist6ria con
temporanea, passa a ser verdadeira como o retrato de um dilema e o pressa
gio de uma conversa. A discussao anterior, relativa a recorrencia global da 
distinc;:ao entre a vanguarda e a retaguarda e ao papel fundamental de uma 
rede de vanguardas, ja sugeriu a universalidade das forc;:as que fazem mover a 
economia mundial. Pois e uma distinc;:ao que nada tern a ver com as diferen
c;:as entre pa{ses ricos e pobres. 0 debate a respeito de empresas e de suas 
negociac;:6es com trabalhadores e governo talvez seja mais agitado nos paises 
ricos, nos quais as instituic;:6es basicas nao sao contestadas, mas e igualmente 
importante nos paises pobres: se existe uma alternativa ao neoliberalismo, 
ela deve demonstrar sua efidcia na capacidade de estender as praticas de van
guarda ate o que e hoje a retaguarda econ6mica e de sustentar as vanguardas 
produtivas onde elas ja prosperam. 
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E menos 6bvio, mas nao menos verdadeiro, que os paises ricos, assim 
como os pobres, tern interesse no desenvolvimento de uma alternativa 
pratica ao neoliberalismo. Dentro dos limites impostos pelas instituic;:6es 
polfricas e economicas aceitas nao ha soluc_;:ao - COffiO YOU demonstrar -
para as ansiedades persistentes acerca da relac;:ao inversa entre bem-estar so
cial e emprego, ou da relac;:ao entre crescimento economico e inclusao social. 
A lic;:ao mais importante a ser tirada das discuss6es politicas dos ultimos 
anos e que os debates politicos se transformam em charadas inevitaveis quan
do nao conseguimos nos mover, seja na pratica ou na imaginac;:ao, das 
escolhas politicas conhecidas para o quadro institucional que define a gama 
de soluc;:6es possiveis. 

De um ponto de vista mais inclusivo, o desenvolvimento de uma alter
nativa ao neoliberalismo e hoje em dia simplesmente a variac;:ao mais re
cente do problema mais arnplo e mais duradouro de pluralismos alternati
vos: a diversificac;:ao das formas institucionais de democracia representativa, 
economias reguladas de mercado e sociedades civis livres. Uma alternativa 
eficaz ao neoliberalismo, assim afirmam as partes finais deste livro, exige 
inovac;:6es institucionais ligadas e sucessivas. 0 efeito cumulativo dessas ino
vac;:6es seria dar conteudo pratico a ideia de pluralismos alternativos. 

A discussao de alternativas ao neoliberalismo difere tambem do debate 
acerca das empresas ao tratar diretamente do grande mundo das institui
c;:6es sociais e de suas ligac;:6es, em vez do mundo menor das empresas 
privadas e de suas relac;:6es com trabalhadores e governos. Aqui vemos a 
estrutura basica da sociedade, e nao as maneiras pelas quais fragmentos 
dessa estrutura moldam a atividade economica. Entretanto, trata-se de 
pouco mais do que uma diferenc;:a de pontos de vista. Muitos elos interme
diarios ligam os dois conjuntos de problema. 

Entre tais vfoculos, um dos mais reveladores e problematicos e a cone
xao entre financ;:as e trabalho, entre poupanc;:a e investimento. A fraqueza 
dessa ligac;:ao e a mais significativa entre as deficiencias das formas institu
cionais de economia de mercado. Sua transformac;:ao e essencial se tiver
mos de suavizar as divis6es entre vanguardas e retaguardas e de desenvol
ver uma alternativa democratica e produtiva ao neoliberalismo e a social
democracia convencional. Consideremos cada uma dessas proposic;:6es. 
Juntas, elas ajudam muito a perceber a unidade das perspectivas micro e 
macro dos problemas deste ensaio. 

A passagem da poupanc;:a ao investimento produtivo seria a responsabi
lidade social mais importante do setor financeiro. E essa responsabilidade, 
em grande parte, e descumprida. Comparemos, por exemplo, a importan
cia relativa do financiamento interno e externo das empresas na Gra
Bretanha e na Alemanha atuais. lmagina-se geralmente que esses dois pa{
ses representam exemplos contrastantes de relac;:6es entre empresas e ban-
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cos ou outros investidores institucionais. Na Alemanha, de acordo com 
esse ponto de vista, o compromisso a longo prazo dos investidores institu
cionais para com as empresas favorece um alto nivel de lucros retidos. 
Lueras retidos, por sua vez, incentivam o investimento estrategico de Ion
go prazo, hem como o aprimoramento das habilidades e tecnologias a 
disposi<;:ao da for<;:a de trabalho. Na Inglaterra (assim como nos Estados 
Unidos), o desinteresse dos investidores institucionais de longo prazo e a 
ditadura do mercado de a<;:6es supostamente focalizam a aten<;:ao nos re
sultados de curto prazo, que se manifestam nos pre<;:os das a<;:6es, e preju
dicam o investimento de longo prazo. 

Os fatos nao ap6iam esses estere6tipos. A questao mais importante a ser 
entendida aqui e que na lnglaterra, tal como na Alemanha, as empresas 
obtem dos lucros retidos a maior parte de seu financiamento. Lueras reti
dos - lucros nao distribuidos como dividendos aos acionistas - represen
tam hoje cerca de 80 por cento dos recursos para investimento nos dois 
paises. Todo o sistema financeiro - bancos e balsas de valores - continua 
isolado do que seria sua fun<;:ao primordial, a oferta de recursos para inves
timento na produ<;:ao. Os investidores institucionais, mesmo nas econo
mias em que mais se destacam, pouco exercem a vigilancia de que sao in
cumbidos. Mais importante, porem, e que, mesmo nesses paises, desem
penham papel secundario no financiamento da produ<;:ao. 

Se os banqueiros sobrevivem em um mundo de sombras, entre a conta
bilidade e o jogo, nas balsas de valores o jogo reina sem os embara<;:os das 
responsabilidades ou das oportunidades dos investimentos produtivos. Su
p6e-se que as balsas de valores sejam a mola mestra do movimento das 
poupan<;:as para o investimento produtivo. Na realidade, sao mais seme
lhantes a cassinos do que as institui<;:6es em que, segundo a teoria financei
ra padrao, n6s deverfamos acreditar. As trocas de posi<;:ao tornam alguns 
mais ricos e outros mais pobres. No entanto, a liga<;:ao de grande parte 
dessa atividade comercial com as necessidades da produ<;:ao continua limi
tada e obliqua. 

As balsas executam duas outras fun<;:6es importantes. Criam um local 
para as ofertas publicas iniciais de a<;:6es de empresas. Tambem estabele
cem um mercado de controle empresarial que aumenta a liquidez do pro
prietario e a responsabilidade da administra<;:ao. Por mais importantes que 
sejam essas contribui<;:6es, nenhuma delas reverte a deficiencia basica do 
mercado financeiro na mobiliza<;:ao da poupan<;:a para a produ<;:ao. Nao 
somente as empresas ja instaladas tern de se defender sozinhas, mas tam
hem os novas empreendimentos tern de tirar agua de pedra, como campo
neses desassistidos, tendo de se valer da poupan<;:a da familia ou da explo
ra<;:ao de si mesmos. Apesar de todo o "risco moral" criado pelos sistemas 
publicos de seguro de dep6sitos no sistema bancario e de todo o glamour 
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efemero de algumas formas de aventureirismo empresarial, o capital de 
risco ocupa uma parcela minuscula da atern;:ao do mercado financeiro, em 
qualquer economia contemporanea. 

A escassez de apoio financeiro para o investimento produtivo e o imen
so desperd{cio de potencial produtivo do consumo diferido da sociedade 
deixaram de excitar o interesse de publicistas e te6ricos. Onde est:i o 
Chayanov da industria? Onde o Hilferding com esperan<;:as de transfor
mac;:ao mas sem ilus6es de fatalidade? 0 keynesianismo - a heresia econo
mica de maior influencia no seculo 20 - explorou um aspecto da dissociac;:ao 
entre poupanc;:a e investimento produtivo ao enfatizar os efeitos destrutivos 
da acumulac;:ao nao-produtiva sabre a transformac;:ao de uma no outro. 
Contudo, o risco da acumulac;:ao e um caso especial de um problema mais 
geral, para o qual ainda nao temos explicac;:ao adequada. 0 marxismo re
presentou a sociedade de classes como o instrumento funcional de extra
c;:ao coercitiva de excedentes - a mobilizac;:ao da poupanc;:a social para o 
investimento produtivo - em condic;:6es de escassez. Explicou a ascensao e 
a queda dos modos de produc;:ao como o resultado final da necessidade 
premente de desenvolver o uso produtivo da poupanc;:a social. Com o mar
xismo e o keynesianismo desacreditados, ficamos sem condic;:6es de enten
der e criticar o desperdkio pela jogatina, que caracteriza as formas estabe
lecidas de economia de mercado. 

J:i sugeri de que maneira uma alternativa democr:itica radical, tanto ao 
programa gerencial de renovac;:ao industrial como a resposta social-demo
crata convencional, exigiria a reorganizac;:ao do sistema financeiro median
te a diversificac;:ao das formas de acesso a recursos e oportunidades produ
tivos, primeiro dentro e depois alem dos limites do atual regime de pro
priedade. A medida que avanc;:amos em direc;:ao a n{veis sucessivos de ma
nipulac;:ao desse regime, desaparece a distinc;:ao entre as quest6es mais es
pedficas levantadas na discussao das alternativas para a reconstruc;:ao das 
relac;:6es entre governos, trabalhadores e empresas e os problemas mais 
gerais suscitados pelo esforc;:o de substituir o neoliberalismo. Reciproca
mente, nenhuma alternativa ao neoliberalismo ha de ter sucesso sem o 
apoio do progresso economico da sociedade que resulte da reorganizac;:ao 
da pQupanc;:a para o investimento. 

A falsa necessidade da vantagem comparativa 

Normalmente, o neoliberalismo produz dois grupos de descontentes, 
cada um dos quais cria uma oportunidade de transformac;:ao. 0 primeiro 
descontentamento e a relutancia em aceitar para a economia nacional um 
lugar determinado pela distribuic;:ao comparativa de riquezas e capacida-
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des preexistentes. Pela ortodoxia economica, os pafses em desenvolvimen
to subiriam, vagarosa e pacientemente, por uma escada evolutiva prede
terminada. Os degraus iniciais dessa escada sao caracterizados pela produ
<_;:ao orientada para o mercado externo e realizada a baixos custos, com 
emprego de mao-de-obra semi-especializada. 

Na hist6ria moderna, porem, nunca houve casos de desenvolvimento 
nacional bem-sucedido que fossem marcados pela presen<_;:a de um Estado 
passivo presidindo um sistema de direitos de propriedade definidos e trans
parentes. As instancias tipicas de exito foram aquelas em que o governo 
nao apenas investiu em pessoal e infra-estrutura, mas tambem entrou em 
ativa parceria com empresas privadas. Tanto os instrumentos institticio
nais quanto o conteudo dessa parceria variaram amplamente: de empreen
dimentos burocraticos centralizados a cooperativas descentralizadas, e da 
assistencia tecnica e credito facilitado ao apoio tecnol6gico e educacional 
direto. Um exemplo do seculo 19 e o desenvolvimento da agricultura fa
miliar nos Estados Unidos com o financiamento do governo federal. Um 
exemplo atual e a formulas;ao de poli'.ticas industriais e comerciais, a impo
sis;ao de incentivos a poupan<_;:a e ao investimento e o paciente treinamento 
de quadros tecnicos e empresariais pelos governos do nordeste da Asia. 

Os economistas ortodoxos gostam de contrastar a indubitavel impor
tancia dos investimentos publicos fundamentais e das reformas niveladoras 
(tais como a reforma agraria) com os exitos irregulares do intervencionismo 
burocratico no desenvolvimento do comercio e da industria. Mas nao ha 
explica<_;:ao plausi'.vel para os paises em desenvolvimento bem-sucedidos de 
hoje, assim como para o J apao e a Alemanha antes deles, que deixe de levar 
em conta o papel central do Estado em reformular os aparentes ditames da 
vantagem comparativa ricardiana. 

Nessas experiencias de ativismo governamental recompensado, a efica
cia das polfricas governamentais freqiientemente dependeu da existencia 
de um Estado duro - um Estado capaz de formular e implantar poli'.ticas 
com uma medida substancial de independencia em relas;ao aos interesses 
das elites empreendedoras. Um tal Estado pode iniciar algumas das refor
mas estruturais, como a reforma agraria, necessarias ao desenvolvimento 
nacional. Tambem pode dar a uma poli'.tica economica ativista uma dose 
de prote<_;:ao contra as pervers6es da corrup<_;:ao clientelista, evitando que a 
parceria entre governo e empresas privadas degenere em mera coalizao 
entre elites empresariais e burocraticas. 

0 autoritarismo poli'.tico oferece um atalho para o rigor do Estado. E 
um atalho caro. Ele nao apenas suprime o interesse coletivo na liberdade 
poli'.tica, como tambem limita e distorce o alcance do experimentalismo 
economico. 0 aparato poli'.tico-burocratico, ansioso para sobreviver, toma
ra entao apenas aquelas medidas que pare<_;:am compativeis com a preserva-
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i;:ao de sua pr6pria posii;:ao de poder, e buscara atingir um entendimento 
com os poderes economicos estabelecidos da sociedade. Alem disso, o pro
gresso em direi;:ao a uma democracia polfrica pode, a curto prazo, aumen
tar a distori;:ao clientelista da polfrica publica; as coisas amea<_;:am se tornar 
piores antes de melhorarem. 

Assim, a parceria entre governo e empresas privadas parece necessaria 
para escapar ao determinismo evolutivo das estrategias de crescimento que, 
ainda que implicito no projeto neoliberal, foi rejeitado pelos lideres poli
ticos e empresariais das mais bem-sucedidas economias. Nao obstante, o 
exemplo de parceria entre governo e empresas privadas oferecido pelos 
tigres do Leste Asiatico aos outros paises em desenvolvimento continua 
sendo falho; precisamos corrigi-lo antes de imita-lo. 

A forma institucional e o conteudo economico da parceria precisam se 
tornar mais descentralizados e experimentalistas; menos vulneraveis a seus 
tipicos defeitos de cartelizai;:ao, dogmatismo economico e subordinai;:ao 
do crescimento a estabilidade. Uma tal abertura da parceria entre gover
nos e empresas nao pode se deter na insistencia em respeitar as prerrogati
vas dos neg6cios de pequena escala, seguindo em uma direi;:ao tomada por 
exemplo pela Tailandia, em contraste com a Coreia do Sul. Muitas econo
mias, ricas e pobres, permanecem oneradas por alguma forma de dualismo 
economico, que separa a vanguarda de empresas capital-intensivas inte
gradas ao mercado de uma retaguarda de empresas pequenas e medias, 
que tern acesso precario a mercados, capitais e tecnologias. Uma abertura 
da parceria entre governo e empresas somente exerce uma influencia ple
namente democratizante e experimentalista se tambem tiver sucesso em 
franquear o hiato social e economico do dualismo. As inovai;:6es institucio
nais necessarias para que se atinja essa meta antidualista podem incluir a 
uniao de diversas empresas em redes de competii;:ao e cooperai;:ao; o desen
volvimento de formas mistas, publicas e privadas, de apoio tecnol6gico e 
financeiro a essas redes, conduzido par organizai;:6es com consideravel in
dependencia do governo e lai;:os estreitos com as empresas com as quais 
negociam; e, mais tarde, a inveni;:ao de alternativas aos direitos de proprie
dade tradicionais, unificados e plenos. 

Democratizar a parceria entre empresas e governos e uma condii;:ao ne
cessaria para adequar o exemplo dos tigres asiaticos aos pafaes em desen
volvimento do mundo contemporaneo. Mas nao e uma condii;:ao suficien
te: ela nao apenas deixa de ir longe o bastante para corrigir as falhas do 
modelo, como tambem tern poucas probabilidades de ser atingida, a me
nos que seja realizado mais trabalho de correi;:ao. Uma estrategia de desen
volvimento nacional capaz de levar adiante a parceria de neg6cios e gover
no requer um Estado duro. Entretanto, e incompativel com esse rigor na 
forma de autoritarismo. Que a ideia de um Estado ao mesmo tempo duro 
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e radicalmente democratico nos atinja quase como um paradoxo apenas 
mostra o quao inadequado e pobre continua sendo nosso repert6rio herda
do de estruturas institucionais. 

Uma condiyao-chave para reconciliar rigor e democracia e uma ruptura 
decisiva com formas constitucionais favoraveis ao surgimento de impasses 
entre ramos do governo. Outra condiyao e a exaltayao sustentada e institu
cionalizada do comprometimento dvico. A organizayao constitucional do 
governo precisa tornar possivel a execuyao de programas partidarios niti
damente definidos. 0 continuo envolvimento politico do povo deve evitar 
que a politica descambe para a defesa preferencial de interesses facciosos es
treitamente definidos. 

0 populismo oferece um atalho para o envolvimento politico abran
gente tanto quanta o autoritarismo oferece um atalho para a dureza do 
Estado. Ele estabelece uma ligayao direta entre os lideres e as massas, ou 
seja, as pessoas que permanecem fora de organizay6es formais. A fraqueza 
congenita do populismo e precisamente sua suscetibilidade ao desmonte 
pelas mares e ressacas da energia politica do povo. A tarefa de um movi
mento democratizante consiste em desenvolver instituiy6es que favoreyam 
a manifestayao dessa energia. Tais instituiy6es se tornam, como e possivel 
apenas as atividades institucionalizadas, uma segunda natureza. 

Em geral as pessoas falam do nivel de mobilizayao politica como se fosse 
um fato natural em cada sociedade, profundamente enraizado em trayos 
inalteraveis de cultura. Ha, no entanto, muitas evidencias de que o nivel 
de mobilizayao politica em uma sociedade e altamente suscetivel a regras e 
praticas particulares, como aquelas que regulam o regime eleitoral, o uso 
do dinheiro na politica e o acesso aos meios de comunicayao de massa. 
Quando nos damos conta do carater construido da mobilizayao politica 
tambem nos livramos de uma das ilus6es centrais da ciencia politica con
servadora: a ideia de uma simples relayao inversa entre institucionalizayao 
e mobilizayao, como se as instituiy6es politicas fossem por sua pr6pria 
natureza desmobilizadoras e como se a mobilizayao fosse naturalmente ex
tra e antiinstitucional. 

A coexistencia de um modelo constitucional favoravel a acelerayao de 
reformas estruturais por meio da rapida resoluyao de impasses, e de um 
aumento institucionalizado da mobilizayao politica, capacita os agentes a 
usar a ferramenta indispensavel da politica transformadora: a alianya entre 
as mudanyas patrocinadas de cima e as mudanyas realizadas a partir de 
baixo. 

Dessa forma, as tarefas praticas do desenvolvimento e a pressao para que 
se imite e melhore os exemplos disp<5niveis de desenvolvimento bem-suce-

' 

dido criam uma opqrtunidade para a inovayao nas formas institucionais 
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do Estado e da economia. Esse imperativo pratico para que se recombine e 
renove em prol do sucesso mundano e a principal fors;a que opera para 
alterar o foco do conflito ideol6gico no mundo atual, dirigindo-o para as 
formas institucionais alternativas de pluralismo economico e politico. 

As relar;oes instdveis entre a economia e a polftica neoliberais 

Nao ha politica capaz de manter uma politica economica neoliberal, 
nao pelo menos se interpretarmos as prescris;6es desse projeto de um pon
to de vista literal e, portanto, radical. Para encontrar a politica que corres
ponda ao projeto neoliberal em economia, ou temos de nos submeter a 
uma implementas;ao altamente seletiva e restritiva do programa liberal, ou 
precisamos redesenhar o programa e volta-lo em dires;ao a reformas estru
turais que seus defensores tradicionais preferem evitar. 

Consideremos o que ocorre quando tentamos impor completamente o 
projeto neoliberal, nas condis;6es de uma sociedade hem hierarquizada e 
dividida, com forte concentras;ao de riqueza, poder e renda, e uma classe 
empresarial acostumada a crescer em meio a conluios com politicos e bu
rocratas. A aplicas;ao literal e irrestrita das ideias neoliberais nessas circuns
tancias levaria o neoliberalismo para alem dos limites dos compromissos 
que definem sua verdadeira atuas;ao. Poderia ameas;ar interesses vitais das 
classes abastadas e das elites empresariais, por meio da retirada sistematica 
de subs{dios encobertos, de elevas;ao da competis;ao estrangeira, da vigoro
sa implementas;ao de normas antitruste, do decl{nio do equilibrio entre 
grandes e pequenos neg6cios, ou, ainda mais dramaticamente, da redistri
buis;ao das oportunidades educacionais e da participas;ao polftica. Pode-se 
por certo contar com a resistencia vigorosa das elites empresariais diante 
de uma investida tao patente contra seus privilegios, mesmo que elas rea
firmem sua devos;ao aos prindpios liberais. 

0 efeito previsfvel dessa resistencia e a interpretas;ao e implementas;ao 
seletivas do projeto neoliberal. A conseqiiencia da seletividade e a transfor
mas;ao do programa em instrumento para o realinhamento e a renovas;ao 
das elites. 0 sacrificio dos interesses elitistas corresponde, sob o regime de 
seletividade, a compensas;6es adequadas. Por exemplo, uma disponibilida
de para tolerar maior competi<;:ao estrangeira nos mercados domesticos 
pode ser compensada pela oportunidade de se beneficiar com a privatiza

s;ao subsidiada de empresas estatais: investidores privados podem obter 
permissao para compra-las barato, ou com papeis do governo com valor 
nominal e nao real, com pres;os de mercado secundarios, ou mesmo com 
emprestimos fornecidos, em termos amigaveis, pelo pr6prio governo. 
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A forma de polftica preferida por esse neoliberalismo truncado e uma 
democracia relativa: democracia, mas nao tanto. Um Estado duro autori
d.rio, no modelo estabelecido pelos tigres asiaticos, nao somente apresenta 
oportunidades para mais acordos favorecidos do que o neoliberalismo pre
cisa, ou quer; ele tambem incentiva o aparato burocratico a perseguir uma 
politica industrial e comercial agressiva, segundo sua pr6pria formula<_;:ao. 
Tal polftica pode servir em alguns aspectos aos interesses das elites empre
sariais existentes, mas tambem e provavel que ofenda esses interesses de 
outras maneiras. De fato, os comandantes do Estado autoritario duro po
dem ate mesmo ter um papel - como tantas vezes tiveram nas economias 
do norte asiatico - na reforma da composi<_;:ao das elites empresariais. 

Democracia demais, no entanto, pode tambem se mostrar um embara
<_;:o para o neoliberalismo seletivo. A massa mobilizada e rebelde e seus 
lfderes demag6gicos nao vao esperar pelo lento calendario da incorpora<_;:ao 
dos marginalizados a moderna economia de capital-intensivo, sobre a qual 
o projeto neoliberal repousa. Eles exigirao uma alternativa ao projeto neo
liberal, ou ao menos uma maneira alternativa de compreende-lo: uma que
consiga maior incorpora<_;:ao dos exclufdos, e que a realize mais rapidamen
te. Se, como em geral tern sido o caso, eles falham em apresentar ou mesmo
vislumbrar tal alternativa, persistirao em eleger lideres e partidos presos a
um populismo economico que derrota a si pr6prio. Entao, a oscila<_;:ao
pendular entre populismo economico e ortodoxia economica come<_;:ara
novamente.

A democracia limitada e ao mesmo tempo um antfdoto e uma profilaxia 
empregada pelos defensores do neoliberalismo seletivo diante desse peri
go. Essa estrategia se expressa na preferencia por normas constitucionais, 
estruturas eleitorais e sistemas de comunica<_;:ao que ajudam a manter a 
popula<_;:ao em um nfvel baixo de engajamento politico. Esse instinto de 
temor as massas pode tomar formas tao variadas quanto a preferencia pelo 
regime parlamentarista (para evitar as surpresas desestabilizadoras das elei
<_;:oes presidenciais plebiscitarias enquanto interaliza o poder politico na 
dasse politica), ou a tolerancia diante da concentra<_;:ao da propriedade dos 
meios de comunica<_;:ao de massa (estabelecendo uma classe de magnatas 
da mfdia que se curva aos politicamente poderosos). Ou, em outras cir
cunstancias, a.quele instinto pode inspirar uma preferencia por uma pre
sidencia forte, criando espa<_;:o para um pequeno Bonaparte em cujos ouvidos 
atentos os tecnocratas locais e estrangeiros podem sussurrar as prescri<_;:oes 
da ciencia economica. Qualquer tipo de organiza<_;:ao de massa sera desfa
vorecida como luxo dispendioso e perigoso, em um pafs que tenta se erguer 
da pobreza e do atraso. 

Essas medidas preventivas e tranqiiilizadoras podem funcionar, no me
lhor dos casos, indiferentemente. Se tiverem sucesso em desencorajar as 
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organizac;:6es de massa e as militancias coletivas, sera a custa de por O pro
jeto neoliberal em desacordo com o interesse coletivo pelo aprofundamen
to da democracia. Alem disso, o antidoto provavelmente se mostrara mais 
efetivo em suprimir as alternativas ao projeto neoliberal que em evitar a 
recorrencia da oscilac;:ao entre ortodoxia e populismo. E preciso organiza
c;:ao social para gerar alternativas sociais. Assim, medidas que tendem a 
desorganizar o povo, ou a mante-lo desorganizado, podem de fato frustrar 
a formac;:ao de alternativas coerentes. Para evitar o retorno do populismo 
economico, no entanto, seria tambem necess:irio negar a parte da socieda
de exclu{da e desfavorecida os instrumentos de revanche contra suas cir
cunstancias economicas e, portanto, se arriscar a cruzar a fronteira entre 
democracia relativa e falsa democracia. 

Voltemo-nos agora da hip6tese do neoliberalismo seletivo, com sua cor
respondente politica de democracia relativa, para a hip6tese contrastante 
do neoliberalismo total. Para que o programa neoliberal escape a interpre
tac;:ao seletiva, ele precisaria de uma base popular de apoio. Suponhamos 
que tal base pudesse ser reunida nas condic;:6es espedficas de uma sociedade 
muito desigual. Ela nao se submeteria ao calend:irio lento de incorporac;:ao 
da economia atrasada a economia desenvolvida. Nern, portanto, aceitaria 
passivamente uma fase protelat6ria de produc;:ao a custo baixo e orientada 
para a exportac;:ao como prec;:o inevit:ivel da evoluc;:ao economica. Insistiria 
em polfricas e arranjos que livrassem os pequenos neg6cios de orbitar em 
torno dos grandes. Exigiria a execuc;:ao de uma economia polfrica antidua
lista. Clamaria por uma rebeliao nacional contra o fatalismo evolutivo que 
condena os paises mais pobres a aceitar os estilos de organizac;:ao industrial 
que as economias mais ricas estao comec;:ando a abandonar. 0 neoliberalismo 
radicalizado resultante da satisfac;:ao de tais demandas dificilmente seria 
reconhedvel pelos defensores do consenso de Washington. 

0 ponto essencial do argumento e que a formulac;:ao convencional do 
neoliberalismo sofre de instabilidade interna, enraizada nas relac;:6es entre 
economia e polfrica. Para uma politica de cooptac;:ao conservadora e de 
democracia relativa, a formulac;:ao convencional e por demais radical; para 
se tornar politicamente realista, precisa ser adaptada e restringida. Mas, 
em um mundo social de elevado engajamento politico, a formulac;:ao con
vencional nao e suficientemente radical. Diz muito pouco ou nada a res
peito dos assuntos mais importantes. 

Submetido a critica, a luz das formas reais e possiveis de democracia 
politica, o neoliberalismo mostra sofrer de um defeito que e geralmente 
comum as posic;:6es program:iticas usuais da politica contemporanea. Para 
funcionar politicamente, ele precisa ser ajustado, ou radicalizado. Por se 
basear no repert6rio herdado de estruturas institucionais das democracias 
representativas e das economias de mercado e por se manter em silencio, 
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ou ambi'.gua, diante das complexas transac;:6es entre poli'.tica e economia, a 
formulac;:ao convencional encobre as vis6es restritivas e conservadoras da 
ortodoxia economica e poli'.tica. Assim, ela se resume a uma reduc;:ao de 
fato do neoliberalismo, assim como as formulac;:6es convencionais da social
democracia contemporanea se resumem a uma reduc;:ao de fato dos com
promissos social-democratas. 

Por certo o paradoxo politico da instabilidade interna na implementa
c;:ao do programa neoliberal nao se aplica igualmente a todos os pai'.ses em 
desenvolvimento. Ele se aplica na medida em que esses pai'.ses se mantem 
desiguais. Se uma sociedade foi nivelada de maneira mais completa por 
uma longa seqilencia de conflitos sociais e ideologicos, a aplicac;:ao do neo
liberalismo convencional sera menos injusta e menos ambi'.gua. A escolha 
entre o entricheiramento e a radicalizac;:ao para executar o programa sera 
menos urgente. Entretanto, o pai'.s tera evitado esses dilemas somente por 
meio de uma parceria nao intencional entre neoliberalismo no final e al
guma coisa muito diferente no comec;:o, um breve e tranqiiilo epi'.logo 
neoliberal para uma longa e dolorosa historia de conflito sabre a desigual
dade. Retornarei em breve ao significado dessa inaceitavel evasao do para
doxo politico do neoliberalismo. 

A busca de alternativas ao neoliberalismo nos paises ricos 

A oportunidade para o experimentalismo institucional nao se limita aos 
pai'.ses que sao ao mesmo tempo grandes e pobres. As potencias li'.deres e as 
economias centrais sofrem hoje, como seus predecessores sofreram antes 
delas, de uma serie de problemas estruturais nao resolvidos. Os ceticos a 
respeito da transformac;:ao podem crer que todos os problemas reais no 
mundo se enquadram em uma ou outra de duas categorias: sao insohiveis, 
ou se resolvem a si proprios. A rotina poli'.tica das democracias industriais 
contemporaneas se desenrola como se essa maxima fosse verdadeira. No 
entanto, o custo, em sofrimento humano e involuc;:ao nacional, continua a 
crescer. A dificuldade em administrar a transic;:ao para uma economia in
dustrial pos-fordista e em assegurar sua base na vida das associac;:6es e na 
continuidade da educac;:ao; o conseqilente fracasso em influenciar o cresci
mento da produtividade; a inabilidade em basear de maneira bem-sucedi
da as promessas distributivas do Estado de bem-estar em um programa 
produtivista de reconstruc;:ao industrial; a reemergencia, em novas formas, 
de divis6es hierarquicas rigidas entre segmentos da forc;:a de trabalho, sus
tentadas por fios entremesclados de classe, rac;:a e genero; o desenvolvi
mento de uma classe baixa substancial, de desempregados ou empregados 
temporarios, que se afastam de sua sociedade ou entram em conflito com 
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ela; e o alijarnento de operarios e funcionarios de escrit6rio, a grande classe 
media assalariada, dos rnecanisrnos de solU<;:ao coletiva para problernas 
coletivos - tudo isso resulta ern urna pesada carga sobre as pretens6es das 
dernocracias industriais bern-sucedidas para que de fato sejarn bern-suce
didas. 

Quando o debate e planejado, corno freqilenternente continua a ser, 
corno urna disputa entre reivindica<;:6es por urn intervencionisrno estatal 
rnaior ou rnenor ern urna ordern econornica supostarnente pre-polfrica, 
esses problernas estruturais perrnanecern sern solu<;:ao estrutural. Depois 
de certo tempo, as pessoas - tanto as cultas e ernpregadas quanto as rnar
ginalizadas e pobres - perdern a esperarn;:a nos poderes transforrnadores da 
politica. 0 ataque ao governo e a suas responsabilidades assistenciais se 
torna urna segunda alternativa ideol6gica, creditada rnenos corno doutri
na efetiva e legfrirna que corno rota de escape aos repetidos desapontarnen
tos: porque nao podernos esperar nada de born da politica, deverfarnos ao 
rnenos rninirnizar o pre<;:o pago. 

Nao pode haver e nao havera solus;6es reais aos problernas estruturais 
ate que a politica nacional assurna corn rnais ernpenho a tarefa da reforrna 
institucional e reconhe<;:a a cadeia de analogias que liga as dificuldades das 
econornias avans;adas e das atrasadas. Os pa{ses ricos tarnbern precisarn se 
rebelar contra o fatalisrno da vantagern cornparativa herdada e superar o 
h.iato social, cultural e economico do dualismo intemo. Para esses fins, eles
precisarn tarnbem desenvolver a parceria entre governos e ernpresas ao rnes
rno tempo que dao a essa parceria forrnas descentralizadas e experirnentalistas
que evitem sua degenera<;:ao ern conluios entre as elites empresariais e as
burocratico-polfricas. As forrnas descentralizadas e experirnentalistas de
parceria entre autoridade publica e ernpresa privada podern corne<;:ar por
requerer o desenvolvirnento de institui<;:6es sociais de interrnedia<;:ao entre
governo e ernpresas, independentes de arnbos. Elas podern terrninar por
requerer a progressiva desativa<;:ao dos direitos de propriedade tradicionais
e a investidura dos elernentos cornponentes desses direitos ern diferentes
tipos de privilegio, cada urn dos quais desfrutando de parte do que ainda
charnarnos propriedade.

Para que tais rnudan<;:as econornicas sejarn executadas e rnantidas, e pre
ciso algo mais, alern da transforrna<;:ao econornica. Os governos das derno
cracias industriais precisarn tarnbern adquirir rnais tra<;:os de dureza do 
Estado, de rnodo que as polfricas sociais e econornicas possarn sair da tute
la dos grandes interesses organizados. Mas o Estado nao pode se tornar 
mais duro - pelo rnenos nao sobre a base da dernocracia polfrica -, sern 
rnudans;as institucionais posteriores. Entre essas rnudan<;:as estao reforrnas 
na organiza<;:ao constitucional do governo que favore<_;:arn a rapida resolu-
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c,:ao do impasse, bem como a implementac,:ao decisiva de programas politico
partidarios. As mudanc,:as incluem tambem reformas nos dispositivos da 
politica eleitoral, elevando o nivel de engajamento politico e promovendo 
a auto-organizac,:ao da sociedade civil. 

Os agentes de tais mudanc,:as estao em falta. 0 mesmo ocorre com as 
ideias institucionais e estrategicas que possam lhes dar informac,:ao e inspi
rac,:ao. A nac,:ao politica nos paises avanc,:ados aprendeu uma falsa lic,:ao com 
os reveses da hist6ria do seculo 20 e, mais recentemente, com o colapso do 
comunismo: que a ideia de alternativas nacionais - ou seja, de mudanc,:a 
no contexto institucional formador da sociedade - e uma irrelevancia ro
mantica. Na melhor das hip6teses, tal mudanc,:a se interp6e no caminho 
da pratica politica. Na pior, ela abre a porta para o despotismo politico e 
economico. Os que tern informac,:ao politica veem a experiencia hist6rica 
pelas lentes de uma ma ideia, comparrilhada por liberais conservadores e 
por marxistas ortodoxos: a ideia de que a mudanc,:a estrutural e necessaria
mente uma mudanc,:a total e que toda politica precisa ser ou de reformismo 
conservador, ou revolucionaria. Tendo desprezado a revoluc,:ao como im
possivel e indesejavel, eles entao abandonam, com ela, as praticas de repe
tida e cumulativa reconstruc,:ao institucional. 

No entanto, eles poderiam inferir de maneira mais razoavel, de sua 
experiencia contemporanea, uma lic,:ao diferente: que sem mobilizac,:ao po
litica permanente e experimentalismo institucional persistente, os proble
mas da pratica politica - como reorganizac,:ao industrial, desemprego, edu
cac,:ao e saude - nao podem ser resolvidos de maneira efetiva. 0 deslize da 
politica para um estagio anterior de calculo dos, beneficios grupais a curto 
prazo, em um mundo de grupos desigualmente organizados e de cidadaos 
ceticos, impede que sejam adotadas e mesmo formuladas propostas realis
tas. 0 que a tempera antiideol6gica e antiestrutural da politica rotJneira 
despreza como um obstaculo a resoluc,:ao de quest6es praticas e na verdade 
sua condic,:ao essencial. Temos de ser visionarios para nos tornar realistas. 

Tudo isso pode parecer distante da presente discussao sobre politica e 
administrac,:ao nas democracias industriais avanc,:adas. No entanto, ha uma 
clara passagem da atual conversa para a discussao ausente e indispensavel. 
Consideremos uma controversia tipica da atualidade. Estudantes de poli
tica, ao comparar os Estados Unidos com a maiorias dos paises da Europa 
ocidental, observam que nos EUA, em contraste com a Europa, menos 
seguranc,:a no emprego e menos beneficios previdenciarios coexistem com 
um desemprego relativamente mais baixo. Os trabalhadores europeus usu
fruem de seguranc,:a e beneficios maiores, mas o desemprego permanece 
teimosamente mais alto, mesmo ao longo dos altos e baixos do ciclo em
presarial. 
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Todos desejam saber como moderar essa rela<;:ao aparentemente inversa 
entre bem-estar e emprego. Uma abordagem popular p6e foco na compe
titividade da economia nacional dentro da economia mundial, e identifica 
como instrumento mais poderoso de competitividade a educas;ao da mao
de-obra. Entao, os crfricos come<;:am a demonstrar que a competitividade 
internacional tern apenas um impacto marginal na prosperidade econo
mica da maioria dos paises. Mesmo a famosa supressao de empregos in
dustriais semi-especializados nas economias avan<;:adas pela competi<;:ao dos 
paises em desenvolvimento se mostra um fenomeno de dimens6es quanti
tativas relativamente modestas. Os crfricos da abordagem popular prosse
guem para demonstrar que a educa<;:ao, seja generica ou especializada, e 
incapaz de redirecionar uma economia, a menos que encontre um repert6-
rio adequado de metodos experimentais no mundo das empresas peque
nas e grandes. 

Por meio de tais crfricas chegamos a uma visao mais profunda. De acor
do com ela, o exito em elevar a produtividade e em moderar a rela<;:ao 
inversa entre emprego e bem-estar depende de algo mais que investimen
tos educacionais. Depende tambem da amplia<;:ao de um conjunto de pra.
ticas inovadoras nas empresas e nas escolas e da cria<;:ao de uma densa rede 
de vida associativa por tras e alem das escolas e das empresas. Tal tecido de 
associa<;:6es e necessario para manter uma cultura solidaria, favoravel ao 
investimento publico e a divisao das responsabilidades. E tambem vital 
para nutrir a cultura de confian<;:a, na qual pode prosperar a aceita<;:ao 
experimental de riscos na educa<;:ao e na produ<;:ao. Isso leva as pessoas a 
um mundo comum, no qual elas podem compreender e direcionar seus 
problemas comuns. 

Esse ponto de vista mais profundo tern uma rela<;:ao ambigua com a 
estrutura institucional da sociedade. Ele nos convida meramente a ocupar 
e operar as atuais institui<;:6es com um espfrito diferente? Ou ele nos con
voca a mudar as institui<;:6es? Passamos da conversa atual para um necessa
rio debate quando chegamos a compreender que devemos preferir a se
gunda resposta a primeira. 

Para tomar um exemplo, as normas legais e as praticas institucionais po
dem dar a produ<;:ao industrial de massa em estilo fordista uma vantagem 
na competi<;:ao com seus rivais mais flexiveis, ao lhe permitir certa imuni
dade as instabilidades em seus mercados de produto e de trabalho, por 
meio da contrata<;:ao de uma for<;:a de trabalho em dois escal6es: um nucleo 
de trabalhadores estaveis e uma periferia de trabalhadores tempora.rios ou 
terceirizados. Para tomar outro exemplo, a intensifica<;:ao dos investimen
tos em pessoal e em sua educa<;:ao vai permanecer limitado enquanto ti
ver de ser financiado sem os metodos tradicionais de transferencia fiscal, 
que a primeira vista aparecem como fardos para o capital produtivo. Tal 
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intensifica<;:ao apenas pode ocorrer por meio de uma equipara<;:ao mais 
completa dos direitos basicos, modificando os regimes de propriedade e 
heran<;:a. Para tomar ainda um terceiro exemplo, o potencial para a auto
organiza<;:ao generalizada da sociedade civil, e assim para praticas mais den
sas de asso6a<;:ao, sera influenciada pela estrutura legal disponivel para os 
organizadores; os instrumentos tradicionais de direitos societario e contra
tual podem se mostrar insuficientes. Esses sao uns poucos exemplos toma
dos de um milhar. A totalidade da ordem social, observada mais de perto, 
se mostra como o resultado inimaginavel de uma infinidade de escolhas 
institucionais semiconscientes. E por causa delas que a politica e sorte. 

No entanto, ao responder e mesmo formular tais quest6es institucio
nais, continuamos inibidos por uma supersti<;:ao. Essa supersti<;:ao e a cren<;:a 
em que a mudan<;:a institucional significa a antiga ma ideia de total substi
tui<;:ao de um sistema institucional por outro. Falhamos em colocar nossas 
institui<;:6es publicas totalmente sob controle de nosso credo experimenta
lista. 

Os partidos progressistas, trabalhistas e social-democratas das econo
mias mais ricas enfrentam um dilema aparente. Pela primeira ponta do 
dilema, esses partidos mantem sua liga<;:ao privilegiada e definidora com 
um setor-chave da massa operaria: o sindicalismo organizado, que se anco
ra na industria de produc,:ao em massa. Ao fazer essa escolha, a esquerda se 
descobre amarrada a um setor decadente da economia e a  uma parcela da 
populac,:ao que esta se reduzindo. Cada vez mais, essa minoria e vista pelo 
resto da sociedade, e acaba por se ver a si mesma, como apenas mais uma 
facc,:ao que exige a satisfa<;:ao de interesses faccionarios, em vez de defender 
interesses universais. 0 conteudo programatico da politica progressista 
tende entao a se transformar na defesa da apropria<;:ao, por meio de subsi

dios, protecionismo e beneficios sociais dirigidos, dessa parte da forc,:a de 
trabalho e da economia. 

Pela segunda ponta do dilema, o partido progressista quebra a alian<;:a 
privilegiada com seu tradicional segmento da classe industrial e se torna 
um partido voltado para a "qualidade de vida'', com uma base social aberta 
e indistinta. Um partido como esse se resigna as quest6es que passaram a 
dominar a politica social das democracias industriais: a busca do equili
brio entre a conten<;:ao do gasto do governo e a satisfa<;:ao das necessidades 
minimas de seguridade social, educac,:ao e assistencia a saude; 0 reconheci
mento simb6lico de diferentes culturas e identidades de grupo, hem como 
a rela<;:ao dessas variedades diferentes de vida em grupo com a ideia nacio
nal; e a tentativa de limpar a politica da corrup<;:ao e do privilegio. Nern 
mesmo se garante para essa politica a superac,:ao keynesiana da solidez fi
nanceira e dos equivalentes funcionais do padrao ouro. Um partido que 
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aceitou um destino como esse s6 pode realmente aspirar a Uma posii;:ao 
majoritaria a custa da renuncia a missao radical da reforma pela reconstru
i;:ao institucional. 

Para quebrar esse dilema, os partidos progressistas precisarn realizar duas 
tarefas inseparaveis: cada uma e o reverso da outra. A primeira consiste em 
forjar uma alian<_;:a popular majoritaria, superando a segmentai;:ao dos inte
resses populares por meio de uma estrategia politica solidarista. A segunda 
consiste em formular e promover um prograrna de reconstrui;:ao que fun
darnente as reivindicai;:6es distributivas em uma visao produtivista e asso
cie a libertai;:ao do mercado ao aprofundamento da democracia. 

Os progressistas precisariam propor e implantar um plano de recons
n:ui;:ao industrial que ajudasse a lani;:ar as bases de uma aliani;:a popular 
mais abrangente, mediante a redui;:ao das barreiras que, por um lado, se
param a industria de produi;:ao em massa da vanguarda flexivel da indus
tria intensiva de capital, e por outro, da retaguarda sem qualificai;:ao e desca
pitalizada. A evolui;:ao e a redefinii;:ao do plano ao longo do tempo criariam 
a necessidade e a oportunidade de sucessivas reformas institucionais. 

No primeiro caso seriam introduzidas inovai;:6es nas formas institucio
nais da economia de mercado: entidades intermediarias entre o Estado e a 
empresa, para assegurar que a parceria entre governo e empresa assumisse 
um carater experimentalista e descentralizado; estruturas cooperativo-com
petitivas para conciliar escala com flexibilidade; e, finalmente, alternativas 
aos direitos de propriedade tradicionais para ampliar o acesso aos recursos 
produtivos. A apresenta<_;:ao e a operai;:ao dessas instituii;:6es economicas, 
por sua vez, exigiriam uma acelerai;:ao do experimentalismo na polftica, 
que demandaria alternativas ao constitucionalismo tradicional para a solu
i;:ao do impasse politico; alternativas ao direito societario e contratual tradi
cional para a auto-organizai;:ao da sociedade civil; e alternativas as praticas 
eleitorais tradicionais que atualmente favorecem a permanente desmobi
lizai;:ao polftica do povo. 

Somente com base em um programa como esse, os partidos progressis
tas poderao criar estruturas dentro das quais os interesses divididos de suas 
bases eleitorais possam de alguma forma ser convergentes. Uma alian<_;:a 
popular abrangente deve ser um projeto politico, perseguido por meio da 
mudani;:a institucional, antes que possa se tornar uma realidade social. A 
cada seqiiencia de aliani;:as estrategicas corresponde uma seqiiencia de re
formas estruturais que transformam acordos transit6rios em casamentos 
duradouros de interesses e de identidades de grupo. 
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A busca de atternativas ao neo!ibera!ismo nos paises 
em desenvolvimento 

Um dilema estrategico semelhante aflige os liberais progressistas, social
democratas e esquerdistas democraticos em muitos pafaes em desenvolvi
mento. Esse dilema pede uma decisao semelhante. Os progressistas se 
baseiam na parte organizada da sociedade civil: sindicatos de trabalhado
res na industria e funcionarios publicos; associac;:6es de bairro e igrejas; e o 
pr6prio aparelho das organizac;:6es partidarias de base. No entanto, nas 
condic;:6es reais de muitos pafaes em desenvolvimento - especialmente os 
que estao na margem mais adiantada do mundo em desenvolvimento, 
como Brasil, Mexico e Indonesia - essas bases eleitorais representam uma 
minoria relativamente privilegiada dentro das classes trabalhadoras. Por 
mais substanciais que sejam os interesses que os colocam contra seus em
pregadores, esses trabalhadores tambem partilham dos interesses de seus 
patr6es, contra os interesses dos desorganizados. Em uma economia dua
lista, coma sao muitas economias, tanto adiantadas quanta atrasadas, os 
habitantes do setor adiantado tern em comum certas atitudes poHticas e 
certos interesses econ6micos. Esses interesses e atitudes os separam da massa 
da populac;:ao que continua prisioneira no segundo setor, desorganizado e 
desprotegido, carente de capital e apartado do poder. 

Nessas circunstancias, a esquerda e os partidos de tendencia esquerdista 
serao tentados a erros que tern definido em grande parte sua identidade 
politica e sua mensagem programatica. 0 primeiro erro na seqiiencia his
t6rica padrao, e de longe o mais comum, foi o compromisso com uma 
politica econ6mica populista: deficit financeiro descontrolado, usado para 
o financiamento da assistencia social direta e para subsidiar bens de con
sumo, bem como de nucleo operacional das atividades de governo.

No centro desse populismo econ6mico se ergue uma politica econ6mi
ca pseudokeynesiana. 0 keynesianismo fortaleceu o Estado. Libertou os 
governos nacionais das restric;:6es de uma doutrina de solidez financeira, 
em troca do abandono, pelo trabalhismo e pela esquerda, de qualquer 
reivindicac;:ao de reconstruc;:ao radical do regime de produc;:ao e proprieda
de, ou de redistribuic;:ao drastica da riqueza e do poder. Contrariamente, o 
populismo economico, ate recentemente apoiado por muitos governos do 
Terceiro Mundo, trafa a fraqueza do Estado: em vez de impor os custos do 
investimento em pessoas, bem coma em transporte e comunicac;:6es, dire
tamente sabre os interesses ricos da economia adiantada, a politica econ6-
mica pseudokeynesiana distribuiu esses custos por toda a sociedade por 
meio de inflac;:ao alta e cr6nica. 

0 financiamento publico pseudokeynesiano com freqiiencia acompa
nhou uma estrategia nacionalista autarquica de crescimento econ6mico. 
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Os economistas tern tradicionalmente dado a essa estrategia o nome de 
industrializac;:ao por substituic;:ao de importac;:6es. Todavia, sua substancia 
estava menos na orientac;:ao tecnico-economica do que em um acordo po
litico e economico. Os senhores do Estado - geralmente nacionalistas 
bonapartistas e populistas - acertaram um acordo com os industrialistas e 
os sindicatos que ajudaram a criar e controlar. A industria mantida por 
esse acordo, dependente de subs{dios e protec;:ao, foi uma boa reprodutora 
de bens de consumo ja desfrutados pela populac;:ao dos paises ricos. Entre
tanto, nao podia competir efetivamente no exterior sem se valer da com
pressao de salarios. E muito menos era capaz de produzir, por encomenda, 
os insumos e o maquinario necessarios para erguer e transformar uma eco
nomia atrasada. 

0 elo fundamental entre o financiamento pseudokeynesiano publico e 
a estrategia nacionalista autarquica da industrializac;:ao por substituic;:ao de 
importac;:6es e que ambas eram simultaneamente criadores e criaturas do 
dualismo economico e social. Trabalhando em conjunto, as duas ajudaram 
a enraizar os privilegios e diminuir as responsabilidades de uma economia 
organizada favorecida. Os governos nacionais passaram entao a ser refens 
dos grupos cujos poderes e privilegios haviam ajudado a estabelecer. 

0 financiamento publico pseudokeynesiano tern repetidamente segui
do um curso de autodestruic;:ao, que comec;:a pela desorganizac;:ao do setor 
publico e termina com a inibic;:ao da economia privada. Com a degenera

c;:ao do dinheiro vem O triunfo da especulac;:ao sobre a produc;:ao e da astu
cia sobre a perseveranc;:a. A ultima gota pode ser uma crise no balanc;:o de 
pagamentos, a sombra da hiperinflac;:ao, ou a pr6pria hiperinflac;:ao. No 
fim, os excessos do populismo economico podem parecer o ultimo estertor 
antes da volta inevitavel a ortodoxia financeira e a rendic;:ao providencial ao 
FMI. 

Por sua parte, a estrategia autarquica de crescimento economico por 
substituic;:ao de importac;:6es aprofunda o dualismo economico e social, ao 
mesmo tempo que perpetua, sob barreiras protecionistas, a infancia tec
nol6gica e organizacional de industrias infantis. Por ter comec;:ado como 
instrumento de uma rebeliao nacional contra a l6gica de vantagens com
parativas, e por ter tido algum sucesso em atingir esse objetivo, ela sobre
vive a sua capacidade e se transforma em uma restric;:ao a inovac;:ao e a 
eficiencia. 

Ao redor de todo o mundo em desenvolvimento existe um acordo quanto 
a necessidade de superar o populismo economico e a industrializac;:ao nacio
nalista autarquica. As instituic;:6es de Bretton Woods, as principais poten
cias economicas e as correntes dominantes da economia, todas impelem os 
paises em desenvolvimento a imitac;:ao de estruturas existentes no mundo 
do Atlantico Norte, como seqi.iencia necessaria ao programa fracassado de 
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nacionalismo e populismo economico. Contudo, nas circunstancias reais 
em que for adequado, e provavel que esse neoliberalismo seja compreendi
do e seja posto em pratica da forma seletiva descrita anteriormente. 

Nessa versao mutilada, o programa neoliberal representa um reali
nhamento das praticas economicas compativel com os interesses da maio
ria das elites preexistentes. Ele sofre paradoxalmente dos mesmos defeitos 
fundamentais do programa economico que deve substituir: a perpetuas;ao 
do dualismo economico e social e o foco na produs;ao semiqualificada, de 
baixos salarios, orientada para a exportas;ao. A maior parte da sociedade -
os trabalhadores da segunda economia - continuarao excluidos, em paises 
como Brasil, Mexico, Indonesia e Russia, dos beneficios imediatos da nova 
ortodoxia. Os defensores daquela doutrina esperam que os excluidos aguar
dem sua incorporas;ao a economia moderna, depois de varias geras;6es, de 
forma que, finalmente, possam subir a escada da evolus;ao economica. En
tretanto, os excluidos nao podem esperar. Contra-atacarao pela politica, 
especialmente pela eleis;ao de lideres populistas, ameas;ando reiniciar a 
oscilas;ao do pendulo entre O populismo economico e a ortodoxia econo
m1ca. 

Com uma exces;ao reveladora, a forma radical e nao-mutilada de refor
ma liberal e uma impossibilidade politica. 0 amplo eleitorado popular 
necessario para mante-la exigiria sua transformas;ao. A exces;ao acontece 
quando a sociedade ja esta relativamente nivelada e amplamente educada 
por longa hist6ria de lutas praticas e ideol6gicas. Consideremos a distri
buis;ao dos paises latino-americanos ao longo de um espectro que descreva 
o grau em que escaparam de desigualdades extremas e asseguraram uma
educas;ao abrangente. Partindo dos mais distantes ate os mais pr6ximos,
esse espectro comes;aria pelo Brasil e Mexico. Passaria depois pela Argenti
na, Bolivia e Chile. Poderia, entao, chegar a Costa Rica e terminar em
Cuba. Paradoxalmente, Cuba e o pais que teria mais condis;6es de receber
o neoliberalismo com maximo beneficio e minimo risco. 0 problema e
que ninguem ha de escolher tal combinas;ao de uma longa serie de lutas
violentas com um final neoliberal, assim como ninguem haveria de esco
lher uma guerra total (com os Estados Unidos) e subseqiiente derrota e
ocupa<;:ao pelo vencedor como o caminho para a prosperidade nacional no
seculo 20. Essas podem ser formas comprovadas de mudans;a, mas nao sao
exemplos aceitaveis de transformas;ao deliberada.

Em nenhum pais do mundo em desenvolvimento os progressistas for
mularam, e muito menos executaram, uma seqiiencia alternativa para o 
populismo economico e para a industrializas;ao autarquica. Somente nos 
grandes paises marginalizados existe a convics;ao de que deveriam tentar 
ou poderiam ter sucesso. A resposta mais comum - o caminho de resisten-
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cia minima - tern sido simplesmente ratear a diferenc;a entre neoliberalismo 
e populismo economico e afirmar que a acomodac;ao resultante, manifes
tamente irrealista e instavel, representa de alguma forma a extensao da 
democracia social as condic;:6es de atraso relativo. 

Olhando para alem desse equilibrio ad hoc, alguns partidos de esquerda 
(como o Partido dos Trabalhadores, no Brasil) propuseram um programa 
bilateral que reflete, mais do que desafia, as restric;:6es persistentes do dua
lismo. Para a economia organizada eles propuseram uma economia politica 
corporativa: a negociac;ao de acordos entre os grandes interesses organiza
dos da industria e do sindicalismo. Para a economia desorganizada eles 
oferecem assistencia social compensat6ria. No entanto, nas condic;:6es de 
uma economia dualista, a democracia social compensat6ria, realizada por 
meio de programas de transferencia fiscal, sera sempre um empreendi
mento sem esperanc;as. S6 tern condic;:6es de funcionar como acess6rio de 
uma mudanc;a estrutural democratizante, e apenas na medida em que res
peitar as prioridades do gasto social que possam dar a maior contribuic;ao 
potencial possivel para O futuro: educac;ao e apoio a infancia. 0 volume de 
recursos a ser transferido - por meio de impostos e de seguridade social -
da primeira economia para a segunda precisaria ser enorme, para ter exito 
em solucionar os problemas da maioria das pessoas retidas na segunda 
economia. A ligac;ao entre o poder politico e o economico evitaria que essas 
transferencias atingissem magnitude necessaria. Se pudessem atingir o ta
manho necessario, o resultado seria a desorganizac;ao da primeira econo
mia, matando a galinha dos ovos de ouro. Nao e de admirar que a demo
cracia social compensat6ria seja adotada quase universalmente por todas as 
forc;as politicas nas democracias de massa mais desiguais: nessas democra
cias e impossivel executa-la. 

Um programa eficaz para os progressistas nas condic;:6es dos paises em 
desenvolvimento contemporaneos precisa satisfazer tres condic;:6es mini
mas. Em primeiro lugar, precisa apresentar uma economia polfrica consis
tentemente antidualista, que consolide, tanto em maos publicas quanto 
privadas, uma vanguarda economica e tecnol6gica que possa se reorientar 
para as necessidades produtivas e de consumo da retaguarda economica. 
Em segundo lugar, deve mostrar o caminho para continuar a resistencia 
nacional a l6gica da vantagem comparativa determinada e da evoluc;ao 
economica unilinear. Para tanto, precisa rejeitar o confinamento do Esta
do a responsabilidades meramente sociais e regulat6rias. Precisa encontrar 
formas de realizar uma versao menos centralizada e cartelizada da parceria 
entre governos e fomas do que as que ja vimos realizadas entre os moder
nos desenvolvidos. Em terceiro lugar, o programa precisa ancorar essas 
soluc;:6es economicas em estruturas politicas propiciadoras da pratica repe
tida de reforma estrutural e aumento organizado do engajamento dvico. 
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Cada uma dessas direc;:6es exige uma seqiiencia de inovac;:6es institucio
nais, informadas por ideias legal-institucionais. A deficiencia fatal do pen
samento progressista contemporaneo foi o fato de ter proposto tao poucas 
ideias como essas. 

As sedes de resistencia: os grandes paises marginalizados 

Rebeliao nacional e organizarao internacional. Os grandes pa{ses margina
lizados do mundo - China, Russia, fndia, Brasil e Indonesia - desfrutam 
de uma condic;:ao especial como contextos para o desenvolvimento de uma 
alternativa progressista. Sao menos dependentes do comercio exterior e 
menos vulneraveis ao desfavor dos mercados internacionais de capital e das 
organizac;:6es de Bretton Woods. Vantagens espirituais acompanham essa 
independencia pratica: cada um desses paises pode se imaginar como algo 
semelhante a um mundo em si, e nao como um satelite de algum outro 
sistema. Em tres desses cinco (China, Russia e fndia), a nac;:ao polfrica ja se 
acostumou ha muito a se voltar para dentro, por ressentir as restric;:6es 
impostas pelo mundo externo. Em dois deles (China e fndia), a auto
referencia se ap6ia na hist6ria de uma grande civilizac;:ao, antiga e peculiar, 
que possui ideais espirituais capazes de sobreviver tanto a conquista es
trangeira quanta a revolta interna. 

Para que a alternativa progressista tenha uma oportunidade, precisa en
contrar uma base em pelo menos alguns desses pa{ses. Sua rebeliao contra 
a ortodoxia da convergencia pode intensificar o esforc;:o de desviar as orga
nizac;:6es internacionais de seu servic;:o unico a essa mesma ortodoxia. As 
mais importantes dessas organizac;:6es sao as agencias de Bretton Woods: o 
Fundo Monetario Internacional, o Banco Mundial e seu novo rebento, a 
Organizac;:ao Internacional do Comercio. Elas buscam hoje promover o 
neoliberalismo. Para que uma alternativa como as que exploramos aqui 
avance para alem de seus estagios iniciais, e necessario quebrar esses lac;:os. 

A unica tarefa que as organizac;:6es internacionais poderiam justificada
mente assumir em unissono seria o trabalho minimalista de administrar as 
regras de compensac;:ao do sistema internacional de comercio. Nesse traba
lho, sua posic;:ao seria semelhante a dos que, em qualquer mercado, admi
nistram o instrumental de compensac;:ao. Elas agiriam, por exemplo, para 
evitar que as conseqiiencias da volatilidade ou da inconversibilidade da 
moeda limitem o movimento mundial de mercadorias, servic;:os e capitais. 
Entretanto, o desempenho da func;:ao compensat6ria precisa continuar 
sujeito ao autocontrole necessario para incentivar a liberdade de os estados 
buscarem projetos alternativos de desenvolvimento nacional. 
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Duas outras responsabilidades das organizac;:6es economicas internacio
nais - ajudar os paises a resolver crises temporarias de liquidez e oferecer 
assistencia de longo prazo para o desenvolvimento - devem ser investidas 
em organizac;:6es multiplas e paralelas, a servic;:o de diferentes estrategias de 
desenvolvimento, e nao em organizac;:6es unitarias sob o comando de um 
credo unico. Se organizac;:6es unitarias, como o Fundo Monetario Interna
cional e o Banco Mundial, forem preservadas, deveriam se transformar em 
confederac;:6es de equipes tecnicas que tenham uma ampla independencia 
de julgamento e financiamento. Um sistema de financiamento regulamen
tado para as organizac;:6es internacionais, baseado, por exemplo, em uma 
pequena sobretaxa do imposto domestico sobre consumo, ou no seu equi
valente mais pr6ximo, pode oferecer a essas organizac;:6es os recursos neces
sarios. As regras que definirem o fluxo internacional de mercadorias, servi

c;:os e capitais deveriam respeitar o poder de os paises decidirem seletiva
mente se desligar do regime geral, sem ser banidos ou punidos por sua 
temeridade. 

Descrever uma tal diversificac;:ao da economia mundial equivale a ver 
por que ela poderia ocorrer apenas por meio da pressao da rebeliao dos 
principais paises contra a ordem mundial. Precisaria ser os primeiros si
nais de uma alternativa pratica ao caminho mapeado pela tese da conver
gencia - e a persistente aplicac;:ao do poder para alcanc;:a-la - antes que as 
pessoas possam esperar fugir da imposic;:ao internacional da convergencia. 
0 pluralismo nas politicas das organizac;:6es internacionais pode, por sua 
vez, ajudar a alargar o espac;:o para a rebeliao nacional. A dissidencia dos 
grandes paises e a diversificac;:ao das organizac;:6es internacionais se combi
nariam para dar aos paises menores a cobertura de que necessitam. Sem 
essa cobertura, eles podem descobrir ser impossivel reverter a alianc;:a de 
superstic;:ao ideol6gica com coerc;:ao politica e financeira. 

Nas pr6ximas paginas, considero as restric;:6es e oportunidades que as 
situac;:6es de tres desses cinco paises - China, Russia e Brasil - apresentam 
para o desenvolvimento de um programa como o que exploro aqui. Muda
rao as circunstancias, mas as preocupac;:6es e ideias que animam a proposta 
sobreviverao a elas por muito tempo. Cada situac;:ao lanc;:a uma luz diferen
te sobre a relac;:ao entre sociedades divididas, forc;:as economicas e compro
missos democraticos. Porem, dois temas se repetem em todas as discuss6es 
regionais, ligando-se entre si, bem como a discussao programatica deste 
livro. 

0 primeiro tema e a necessidade de que qualquer alternativa que se 
queira produtivista e democratizante inove o regime de propriedade, me
diante a organizac;:ao de um sistema de interesses multiplos nos recursos 
produtivos, ao mesmo tempo que preserva a capacidade de iniciativa em
presarial decisiva. Os incluidos - gerentes e trabalhadores - tern de ser 
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protegidos, com um sistema que seja propkio ao investimento de longo 
prazo no desenvolvimento de suas capacidades. No entanto, precisam tam
bem sofrer um choque ocasional por meio de estruturas que permitam aos 
investidores externos decidir, por rotatividade seletiva, quais empresas pro
blematicas vale a pena tentar salvar e quais nao merecem tal esfon;:o. 

0 repert6rio institucional das economias de mercado estabelecidas ad
ministra essas tens6es por meio de instrumentos a um tempo rudes e uni
laterais. As vezes essas estruturas protegem os interesses de uma classe 
favorecida, como nas formas tradicionais japonesas e alemas de corporati
vismo social. Outras vezes, alternam entre a concentra<;ao do poder em 
uma elite administrativa, apoiada pela reten<_;:ao de lucros, e dar a ultima 
palavra aos investidores estrangeiros. Esses investidores entao exercem a 
responsabilidade vital de uma ruptura ocasional, sob a nuvem de um inte
resse impaciente no curto prazo. Precisamos ampliar esse repert6rio, se 
quisermos acelerar a inova<_;:ao produtiva enquanto atenuamos o contraste 
dispendioso entre os insiders favorecidos e os outsiders desamparados. 0 
desenvolvimento da coordena<_;:ao estrategica descentralizada entre governos 
e empresas, a cria<_;:ao de entidades intermediarias entre governos e empre
sas como agentes de tal associa<_;:ao, a desagrega<;ao dos direitos reunidos de 
propriedade, a coexistencia, dentro da mesma economia, de diferentes re
gimes de contrato e propriedade, e o aumento dos poderes do individuo 
por meios tais como contas de dota<_;:ao social disponiveis para todos, sao 
aspectos desse aumento necessario das formas institucionais de economia 
de mercado. 

0 segundo tema recorrente nessa discussao das restri<_;:6es e oportunida
des encontradas pelos grandes paises marginalizados e a rela<_;:ao entre re
forma economica e politica. As inova<_;:6es institucionais exigidas por um 
programa como o que se apresenta aqui sao menos uma solu<_;:ao definitiva 
do que uma pratica corrente. Essa pratica exige estruturas que favore<_;:am a 
expressao permanente da energia politica popular, constitui<_;:6es que resol
vam o impasse enquanto descentralizam o poder e regras que promovam a 
organiza<_;:ao geral e independente da sociedade civil. 

Uma s6 onda de inova<_;:6es institucionais pode ser obra de uma elite 
esclarecida e autoritaria. Entretanto, a capacidade coletiva continua de 
descobrimento e realiza<_;:ao de futuros sociais alternativos exige uma socie
dade organizada e uma politica acelerada. Restri<_;:6es a mobiliza<_;:ao politi
ca institucionalizada, concess6es a um estilo de constitucionalismo que 
associe a dispersao do poder mediante a desacelera<_;:ao da politica e impe
dimentos legais a organiza<_;:ao independente da sociedade civil fortalecem 
a mao do destino e fazem com que a inova<_;:ao bem-sucedida dependa de 
crises e catastrofes. 
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AB democracias representativas, as economias de mercado e as socieda
des civis livres estabelecidas no mundo do Atlantico Norte sao as unicas 
vers6es de pluralismo politico, economico e social existentes hoje em dia. 
Por isso, bem como por sua longa associa<;:ao com o enorme sucesso mun
dial das sociedades em que surgiram, as estruturas institucionais daqueles 
paises continuam a gozar de inegavel autoridade por todo o mundo. Os 
defeitos dessas vers6es de pluralismo se multiplicam, enquanto se apagam 
seus pontos fortes, quando as transportamos para sociedades mais dividi
das, desesperadas ou hierarquicas do que aquelas em que tais estruturas 
prosperam. 

Essas institui<;:6es politicas, economicas e sociais ap6iam uma medida 
pequena mas real de democracia e experimentalismo democratico em lu
gares em que a hist6ria coincide com a do mundo do Atlantico Norte. 
Mas pouco podem fazer pela concilia<;:ao de liberdade e democracia nas 
circunstancias dos grandes paises marginalizados de hoje. No entanto, ao 
contrario do que sup6em as elites reformistas <lesses paises, a solu<;:ao e 
mais democracia, nao menos. Entender a liga<;:ao entre essa solu<;:ao e os 
problemas praticos da economia politica e reinterpretar o futuro dessas 
sociedades continentais e desordenadas. 

Russia. Com o colapso do comunismo em toda a antiga Uniao Sovietica e 
em todo seu imperio, uma velha ideia acerca da hist6ria contemporanea 
ganhou novas for<;:as. Essa ideia representa o grau mais elevado e o exemplo 
mais influente da tese da convergencia. Ela nos ensina que as sociedades 
modernas seguiram (e, nas vers6es mais fortes da ideia, so poderiam ter 
seguido) um de dois caminhos: a estrada para uma sociedade democratica 
de mercado ou a estrada para uma economia centralizada autoritaria. A 
segunda rota terminou em um beco sem saida: ao sacrificar a liberdade, 
ela tambem levou ao desastre economico da produ<;:ao estagnada e da pro
du<;:ao mal dirigida. 

0 fracasso da "segunda via'' foi tao inequivoco que trouxe consigo o 
repudio a todas as "terceiras vias". De acordo com essa visao dominante, 
qualquer promessa dessas "terceiras vias" ou "socialismos de mercado" so 
pode ser atingida de melhor forma pela primeira e unica via: a via tomada 
pelas sociedades de mercado democraticas existentes. A democracia polfri
ca ap6ia tanto uma descentraliza<;:ao da oportunidade economica quanto 
um grau moderado de redistribui<;:ao corretiva, tornando possivel a redu
<;:ao da desigualdade sem sacrificar a liberdade pessoal nem o crescimento 
economico. Essa via unica admite varia<;:6es. Entretanto, as varia<;:6es tern 
significado menor e parecem estar se reduzindo continuamente em abran
gencia. (Observemos o desaparecimento de muitas das caractedsticas su
postamente distintivas do "capitalismo" japones ou alemao.) 
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Os paises que tomaram a via da economia centralizada tern agora de 
voltar a encruzilhada na qual tomaram o caminho errado. A retifica<;:ao e 
tao inevitavel quanto dolorosa. Contudo, se executada de forma decidida, 
a dor sera mais curta e o peso mais leve do que seria o caso se os reformadores 
se enganassem com meias medidas. Mais importante, nao ha duvidas quan
to a natureza basica da unica via, embora a mudan<;:a propriamente dita 
exija engenho e paciencia (por exemplo, as estrategias unicas de privatiza
<;:ao em massa da industria estatal discutidas abaixo). 

Duas grandes for<;:as empurram para diante o pais em reforma. A pri
meira e o esclarecimento dos direitos de propriedade, especialmente quando 
seu efeito e unir direitos de controle sabre recursos produtivos com direi
tos sobre os fluxos financeiros gerados por esses recursos. A segunda e a 
integra<;:ao da economia nacional a economia mundial, multiplicando exem
plos e oportunidades para as empresas domesticas. 

Essa cren<;:a - hoje a versao mais influente da doutrina politico-econo
mica mais autorizada no mundo - enfrenta na Russia uma oposi<;:ao que 
nao oferece qualquer alternativa real. Essa oposi<;:ao desanimada oscila entre 
a defesa, por meio de subsidios fiscais e financeiros, do sistema industrial 
herdado, e a tentativa de desacelera<;:ao de uma transforma<;:ao que se ad
mite inevitavel. Assim, ganha espa<;:o um discurso que contrasta uma "te
rapia de choque" com a modera<;:ao e o meio termo, na busca da unica via 
verdadeira. 0 programa dessa oposi<;:ao e o programa de seus adversarios, 
com um desconto. 

Na Russia, assim como em grande parte do mundo, uma oposi<;:ao coma

essa pede uma resposta de reafirma<;:ao da ortodoxia: e provavel que uma 
transi<;:ao lenta e equivocada seja mais dispendiosa, em termos sociais e 
financeiros, do que uma rapida e decidida. Alem disso, continua a respos
ta, a execu<;:ao decidida do programa de reforma exige e torna possivel o 
desenvolvimento de uma "rede de seguran<;:a nacional". 0 seguro social 
alivia a dor inevitavel da reestrutura<;:ao industrial. Ao faze-lo, ajuda a evi
tar a interrup<;:ao politica da reforma por um populismo voltado para o pas
sado. Ajuda tambem a formar e preparar pessoas que acabarao por se unir 
aos centros dinamicos da parte da economia internacionalmente orienta
da. Contudo, o desenvolvimento desse programa de investimento social 
preparat6rio e compensat6rio nao e uma alternativa ao programa de refor
ma. Pelo contrario, somente um Estado que tenha se livrado do peso da 
produ<;:ao ineficiente e que ja tenha come<;:ado a se financiar pela taxa<;:ao 
de uma vibrante economia privada tera condi<;:6es de se desincumbir efi
cazmente de sua responsabilidade regulat6ria e social. 

Uma ideia restritiva da politica mantem e perpetua o contraste entre o 
programa de reforma e seu desconto populista. De acordo com essa ideia, 
embora a democracia possa ser a condi<;:ao e o resultado de uma reforma 
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economica bem-sucedida, a democracia em excesso ameac;a sufocar o pro
cesso de reforma com expectativas a que nao pode atender. Instituic;6es 
polf ticas que aumentam o nfvel de mobilizac;ao polftica, estruturas consti
tucionais que aceleram as polfticas transformadoras por meio da soluc;ao 
rapida do impasse e pelo fortalecimento da base de organizac;ao indepen
dente da sociedade civil podem parecer luxos inacessiveis para um pafs que 
precisa passar rapidamente do mau caminho para o born. Assim, as elites 
liberais-legais temem que se possa abrir o caminho para o autoritarismo 
populista e demag6gico, solapando tanto a reforma economica quanto a 
democracia polf tica. 0 horror ao bonapartismo pode parecer, paradoxal
mente, justificar as restric;6es a intensidade e ao alcance do auto-governo 
popular e a organizac;ao de massas. 

Entretanto, essa restric;ao deliberada a forc;a organizacional e aos pode
res politicos da sociedade tern efeito duplo. Cria a oportunidade - ate 
mesmo a necessidade - para o surgimento do autoritarismo personalista 
temido pelos liberais legalistas, que entao se transformam nos arquitetos 
do destino politico a que pretendiam fugir. Os pequenos Bonapartes en
tram no vacuo criado pela desorganizac;ao da sociedade e pela falta de 
firmeza polftica. Para a polftica nada resta como linguagem, exceto a diale
tica ameac;adora entre as imagens mfticas das necessidades da nac;ao e os 
apelos desavergonhados aos ressentimentos dos perdedores. 

A desacelerac;ao deliberada da polftica e a aceitac;ao fatalista da desorga
nizac;ao social negam ao pafs os meios de formular vis6es alternativas - e de 
agir sobre elas. 0 resultado e o estabelecimento de condic;6es praticas e 
simb6licas dentro das quais a unica oposic;ao e aquela que se resigna a 
humanizar o inevitavel. Esses dois efeitos - a criac;ao paradoxal das bases 
para a polftica de um homem forte por meio da destruic;ao das bases para 
a criac;ao de uma polf tica de forc;a; e a negativa a sociedade civil de meios 
para formular futuros alternativos e agir sobre eles - se combinam para 
criar as condic;6es de uma oscilac;ao pendular entre a ortodoxia e o populis
mo economicos. Essa oscilac;ao expressa e reforc;a a impotencia da polf tica 
transformadora. 0 prindpio exemplificado por esse estreitamento da ca
pacidade de reconstruc;ao reaparece em toda situac;ao hist6rica. 

As ideias exercem seu poder decisivo de demarcac;ao da fronteira entre o 
real e o poss{vel quando comec;am a animar as formas dispon{veis de ac;ao 
social. Um mundo social institucionalizado se entrincheira contra as con
testac;6es e acaba por assumir uma aparencia mentirosa de necessidade e 
autoridade, quando as formas diarias de ac;ao pratica e discursiva roubam 
das pessoas a oportunidade de tentar conserta-lo. 

0 conflito em torno da privatizac;ao e sua relac;ao com a reestruturac;ao 
de empresas nas economias p6s-comunistas oferece um contexto no qual 
procurar os limites dessa visao ortodoxa e sugerir uma alternativa produ-



0 NEOLIBERALISMO E SEUS DESCONTENTES 

tivista e democratizante a ela. Para entender a forma da controversia e 
importante lembrar alguns fatos elementares relativos ao carater do siste
ma industrial que a Russia herdou da Uniao Sovietica. A estrategia da 
industrializac;:ao her6ica resultou no desenvolvimento fortemente desequi
librado da industria pesada, quase toda ela organizada sob a forma do mais 
dgido e tradicional estilo fordista de produc;:ao em massa. 

0 crescimento econ6mico organizado em torno dessa industria avan

c;:ou par meio de acumulac;:6es forc;:adas de capital e trabalho, mas se mos
trou incapaz de um avanc;:o sustentado da produtividade. Muitas dessas 
industrias produziam mercadorias mal-acabadas ou indesejadas. Pane dessa 
produc;:ao consumia mais valor do que o produzido. Acumulac;:ao de esto
ques, racionamentos e substituic;:6es forc;:adas se tornavam medidas violen
tas em conseqtiencia do sistema centralizado de planejamento e execuc;:ao. 
Muitas grandes empresas eram produtoras quase monopolistas. Apesar disso, 
para reduzir a dependencia de alguns insumos necessarios, elas se lanc;:a
ram em uma integrac;:ao vertical desenfreada. Assim, a concentrac;:ao 
anticompetitiva da produc;:ao coexistiu com uma dispersao igualmente cus
tosa da capacidade produtiva. A industria de defesa tinha elementos da 
produc;:ao experimental de vanguarda. Todavia, suas ligac;:6es com o resto 
do sistema industrial eram tenues; era o dualismo industrial com uma 
vinganc;:a. Alem disso, a agricultura, largamente coletivizada e mostrando 
grande ineficiencia, fracassou, depois do pedodo de formac;:ao das decadas 
de 20 e 30, na tarefa de dar a contribuic;:ao espetacular ao financiamento e 
a operac;:ao da industria, tal coma ocorrera nas economias contemporaneas 
mais bem-sucedidas. 

Esses sinais conhecidos de fracasso econ6mico tern um significado me
nos conhecido. Qualquer economia enfrenta o problema do saneamento 
seletivo (selective turnaround). Nao existe um ponto 6bvio para trac;:ar a 
linha vermelha que separa as empresas que se deve deixar morrer e as que 
devem ser salvas por meio de investimentos e reorganizac;:ao. A linha nao e 
menos arbitraria quando trac;:ada de forma a transformar qualquer dificul
dade passageira de pagamento em morte econ6mica instantanea e defini
tiva. Como as regras legais que definem as obrigac;:6es para com credores, 
empregados e acionistas podem assumir muitas formas diferentes, nenhum 
conjunto de tais regras expressa as regras inevitaveis de falencia de uma 
economia de mercado. 

Sustentar toda empresa fracassada e fazer uma promessa impossivel de 
se cumprir, impondo simultaneamente um encargo enorme sobre o futu
ro. Par outro lado, deixar morrer qualquer empresa com problemas - e na 
Russia de hoje praticamente toda empresa antiga enfrenta problemas - e 
um convite ao desperdfcio e ao sofrimento, em uma escala que nenhuma 
sociedade suporta por muito tempo. As economias de mercado estabeleci-
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das colocam a responsabilidade de saneamento seletivo nos mercados de 
capital, moderando a impaciencia de curto prazo dos investidores com 
epis6dicas intervenc;:6es governamentais em apoio a uma grande empresa 
com problemas. Quando nao existe esse mecanismo, ou quando ele e in
suficiente, e quando o problema que ele deve resolver se generaliza, o cara
ter aleat6rio das estruturas tradicionais de saneamento coletivo passa a 
brilhar. Essas estruturas deixam inativo grande parte do potencial produ
tivo da poupanc;:a e levam as empresas a se financiar com recursos dos lu
cros retidos. 

Decis6es hem informadas a respeito do saneamento seletivo exigem dois 
tipos de conhecimento interno: conhecimento fntimo dos mercados e das 
oportunidades produtivas e percepc;:ao detalhada do mundo social em que 
se da a atividade economica. As estruturas para saneamento seletivo que se 
baseiam apenas na ganancia ou na prudencia de quern controla grandes 
volumes de capital sao instrumentos cegos. Satisfazem de forma epis6dica 
e desigual esses criterios de conhecimento. Como sempre, a questao passa 
a ser: quais sao as alternativas, e sera poss{vel que elas provoquem mais 
dano do que as estruturas que substituem? 

Em uma condic;:ao como a da economia p6s-sovietica, o saneamento 
seletivo deixa de ser uma tarefa oculta e se torna um problema aberto e 
importante. E a alternativa indispensavel a duas formas de catastrofe eco
n6mica: o abandono de todo o sistema de produc;:ao (a politica de terra 
arrasada) e a distribuic;:ao indiscriminada de favores para preservar a pro
duc;:ao existente (por exemplo, por meio de subsfdios a importac_;:ao OU a

exportac;:ao, creditos subsidiados e favores fiscais). 
Qualquer caminho promissor em direc;:ao ao crescimento economico 

precisa comec;:ar por estruturas que ajudem a evitar esses dois desastres. 
Depois de ter ajudado a enfrentar o problema do saneamento seletivo, elas 
devem tambem lanc;:ar as bases do crescimento economico continuado. 
Devemos entao julgar o regime de propriedade contemplado por sua ca
pacidade de promover o experimentalismo da produc;:ao, ao mesmo tempo 
que aprofunda o experimentalismo da democracia. 

A doutrina do unico caminho verdadeiro tern implicac;:6es diretas para a 
privatizac;:ao. Essas implicac;:6es nos obrigam a construir um regime conhe
cido de propriedade privada. Se tivessemos de considerar por um momen
to a ideia falsa de que a propriedade privada tern uma unica forma basica, 
teriamos ainda de decidir como ligar - ou como separar - direitos de con
trole sobre a empresa com reivindicac;:6es sobre o uso dos fluxos de caixa 
gerados pela empresa. A versao mais estreita da doutrina do unico caminho 
verdadeiro sugere que esses dois conjuntos de direitos devem se combinar 
nas maos das mesmas pessoas, para melhor incentivar a responsabilidade 
gerencial com recompensa ou punic;:ao economica. A corporatizac;:ao - o 



0 NEOLIBERALISMO E SEUS DESCONTENTES 

estabelecimento da personalidade legal independente e da iniciativa eco
n6mica da empresa - pode entao passar rapidamente a ser vista como pri
vatizac;:ao, entendida como o casamento do poder com a propriedade na 
corporac;:ao. 

No entanto, a experiencia comparativa com formas alternativas de co
mando empresarial nao ap6ia esse dogma; somente onde firmas familiares 
muito fechadas continuam a ser comuns, tanto nas grandes quanto nas 
pequenas empresas, encontramos essa combinac;:ao de direitos de controle 
com direitos sobre o fluxo de caixa. Apesar disso, o dogma expressa, de for
ma muito estreita, uma ideia importante para ensinar o t'.tnico caminho 
verdadeiro: a crenc;:a de que a atividade gerada pelo mercado se desenvolve 
melhor quando direitos de propriedade nitidamente demarcados dao ao 
empresario-gerente uma zona livre de ac;:ao. Eles entao liberam o empresario
gerente de qualquer restric;:ao da comunidade e das imposic;:6es do gover
no, colocando a ganancia ao lado da competencia. 

Suponhamos que o objetivo, assim ampliado, fosse tao claro quanto 
indica essa lic;:ao. A rota pela qual chegar a ele, em circunstancias seme
lhantes as da Russia, ainda continuaria obscura. Usar meios ortodoxos 
para chegar ao objetivo ortodoxo, leiloando as indt'.tstrias do Estado, seria 
dar a empresa publica para o capital estrangeiro e para os cidadaos russos 
que tivessem maior probabilidade de reter grandes volumes de dinheiro: a 
nova classe de aventureiros e a velha classe de dirigentes locupletadores de 
empresas publicas. 0 resultado desse procedimento seria tao inaceitavel 
para o pafa quanto o pr6prio procedimento. A doutrina complacente, de 
acordo com a qual a economia de mercado, uma vez estabelecida, acabaria 
por transferir ativos produtivos a quern melhor os utilizasse, s6 oferece 
consolo para os que estao mais determinados a encontra-lo, ate mesmo nos 
recessos mais obscuros do auto-interesse. Segundo Piaget, "imitar e inven
tar". Mesmo o esforc;:o mais determinado para importar as instituic;:6es 
econ6micas estabelecidas nas principais potencias forc;:a os imitadores po
tenciais a inovar, apesar de si pr6prios. 0 experimentalismo institucional 
involuntario se torna, entre os pafaes em desenvolvimento, o maior indutor 
de inovac;:ao e a principal oportunidade de rebeliao. E o caso da privatiza
c;:ao. 

A politica de privatizac;:ao surgiu na Russia no inkio dos anos 90, como 
um compromisso entre o que exigia a doutrina do t'.tnico caminho verda
deiro e o que desejavam os interesses estabelecidos. Foi tambem um com
promisso entre o que exigiam esses interesses e o que o pa{s, exausto e 
desmoralizado, estava disposto a aceitar. A "privatizac;:ao em massa'', reali
zada por meio de uma combinac;:ao de leil6es limitados com a distribuic;:ao 
generalizada de certificados de valor entre a populac;:ao, admitia muitos 
caminhos para a privatizac;:ao. 0 preferido foi uma opc;:ao que permitiu aos 
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administradores dentro das empresas, associados a nova oligarquia nacio
nal e a s6cios estrangeiros, adquirir o controle das maiores empresas, her
dando da noite para o dia grande parte da riqueza produtiva da antiga 
Uniao Sovietica. Assim, sob a sombra da superstic;:ao ideol6gica e da nego
ciac;:ao corrupta em proveito pr6prio, uma velha elite lutou para se trans
formar em uma nova, atraindo os intrusos mais audazes, mais afortunados 
e mais desavergonhados. 

Quando julgada pelos padr6es mais relevantes de sua utilidade para o 
trabalho urgente de saneamento seletivo, essa soluc;:ao demonstra sofrer 
um paradoxo incuravel. Se o objetivo for deixar a industria estatal ruir, 
para mais facilmente erguer sobre suas ruinas um outro sistema produti
vo, orientado para os mercados domestico e mundial, entao a privatizac;:ao 
para os que contam com informac;:ao privilegiada foi excessiva. Ela perpe
tua e entrincheira um lobby pela continuac;:ao dos subsi'.dios ao sistema 
industrial herdado. 0 novo Estado precisa servir aos interesses dessa elite 
renovada, ou ataca-la em nome da maioria exclui'.da e silenciosa. A longo 
prazo, a incorporac;:ao dos novos empresarios e s6cios estrangeiros ao neg6-
cio pode mudar o carater dessa carga permanente sobre o Estado. Entre
tanto, durante esse longo prazo, a poli'.tica ultrapassara a economia e o 
movimento pendular entre ortodoxia econ6mica e populismo econ6mico 
provocara o desastre completo. 

Por outro lado, se o objetivo dessa privatizac;:ao, feita no interesse dos 
membros privilegiados do grupo, for criar uma estrutura para o trabalho 
urgente de saneamento seletivo, entao o programa realiza muito pouco, e 
esse pouco mais frustra aquele trabalho do que o executa. Se for dominado 
pelos mesmos interesses que comandam a privatizac;:ao e lucram com ela, 
nenhum mercado de capitais tern condic;:6es de julgar e distinguir quando 
reverter os bens privatizados. Nenhum governo tera recursos, poder e auto
confianc;:a necessarios para apoiar as instituic;:6es sociais capazes de formu
lar e implementar uma estrategia industrial inovadora, depois de ter trans
ferido suas principais empresas a um grupo de homens e mulheres cuja 
nova riqueza ele nem mesmo consegue taxar. Comunidades de trabalha
dores, organizac;:6es sociais, governos locais e pequenas empresas nao tern 
condic;:6es de participar das responsabilidades, benefi'.cios e encargos de 
um saneamento seletivo depois de terem sido violentamente exclui'.dos por 
um governo sob a influencia de elites gerenciais corruptas e seus novos 
s6cios nacionais e estrangeiros. 

Pode haver, e havera, uma reestruturac;:ao industrial nessas circunstancias. 
No entanto, sera predominantemente uma reestruturac;:ao que prepara o 
pai'.s para se unir a economia mundial nos termos da ordem estabelecida. 
Nessa ordem, uma rede mundial de vanguardas se mantem relativamente 
isolada das retaguardas internas de seus pai'.ses. Nessa ordem, a nova dis-
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tirn;:ao hierarquica entre paises passa a ser a diferern;:a entre os paises mais 
ricos, nos quais uma significativa minoria desvalida, embora substancial, 
se mantem isolada da vanguarda, e os paises mais pobres, nos quais apenas 
uma minoria pertence a vanguarda. Mais uma vez, no entanto, a discussao 
critica conduz inexoravelmente a questao programatica: qual e a alternati
va? A critica tern pouca fon;:a, a menos que haja uma alternativa que possa 
ligar o experimentalismo produtivo ao democratico, enquanto apela a uma 
alians;a abrangente de grupos e fors;as. 

0 nucleo dessa alternativa esta na relas;ao entre as estruturas de sanea
mento seletivo e as estruturas que aumentam a capacidade autonoma de o 
pais imaginar e explorar futuros alternativos por meio de uma politica 
democratica acelerada. A primeira tarefa determina o reordenamento da 
produs;ao - pela chegada a uma economia de mercado democratizada; a 
segunda, um reordenamento da politica democratica - pela crias;ao das 
condis;6es de uma democracia de alta energia. 0 t6pico central deste livro 
e o repert6rio institucional do experimentalismo democratico e produti
vo. Os paragrafos a seguir descrevem algumas varias;6es desse repert6rio 
especialmente ajustadas a circunstancias como as da Russia p6s-sovietica. 
0 mundo tern sido ligado por uma cadeia de analogias: problemas, opor
tunidades e solus;6es analogos. A tese da cadeia mundial de analogias se 
agarra ao residua de verdade nas ilus6es da tese da convergencia. 

A atividade economica se basearia amplamente em complexos regionais 
- nos niveis republicano e sub-republicano -, com um carater misto de
politica e economia. Uma serie de empresas holding superpostas e concor
rentes, que representem tanto os interesses dos insiders (trabalhadores e
gerentes) quanto os dos outsiders (governos locais, organizas;6es sociais, acio
nistas minoritarios e investidores estrangeiros) reuniriam as cotas de pro
priedade das empresas privatizadas. Esse e um aspecto comum a muitas
propostas de privatizas;ao alternativa. Um de seus esdmulos e o reconheci
mento do carater impraticavel e desigual da venda direta pelo maior lance:
as empresas cairiam nas ma.as do capital estrangeiro ou de pessoas dentro
do pais com a maior probabilidade de ter capital flutuante: a antiga
nomenklatura e os especuladores do mercado negro. Por vezes essas holdings
tern sido apresentadas como agencias transit6rias de privatizas;ao, que se
rao desligadas quando as empresas normais, de acordo com o estilo oci
dental, ja estiverem em operas;ao. Entretanto, podemos imaginar que essas
holdings nao sao temporarias nem secundarias. Elas ajudam a encontrar
solus;6es para varios problemas: como combinar, nao apenas os direitos de
propriedade amplamente distribuidos, mas tipos diferentes de direitos de
propriedade, com controle efetivo da administras;ao; como tornar a ativi
dade economica responsavel perante as autoridades democraticas, sem en
fraquecer a iniciativa ou a concorrencia; e como assegurar um local de
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trabalho organizado sem dar aos gerentes, em nome dos direitos de pro
priedade, um poder disciplinar exorbitante sobre os trabalhadores. 

As cotas de propriedade das empresas produtivas seriam distribu{das 
entre as holdings de forma a assegurar que qualquer uma dessas companhias 
teria uma participas;ao importante, mas nao dominante, em cada empre
sa. Essa participas;ao importante poderia estar em qualquer ponto da faixa 
entre 10 e 30 por cento, conforme as circunstancias. Participas;6es meno
res seriam distribu{das entre outras holdings, garantindo-se adequadamen
te seus direitos minoritarios. 

Os diretores dess,:1s holdings seriam indicados conjuntamente pelas au
toridades regionais responsaveis pela execus;ao do plano inicial de recons
trus;ao industrial, ouvidos os s6cios nacionais e estrangeiros. Esses admi
nistradores de holdings sairiam inevitavelmente dos quadros das atividades 
produtivas de primeira linha e dos setores mais independentes da intelligentsia 
tecnica. Assim que o sistema alternativo de mercado estivesse em opera
s;ao, os diretores das holdings seriam eleitos pelos acionistas, cujas iden
tidades eu descrevo abaixo. 

Nao ha solus;ao satisfat6ria para o problema da seles;ao inicial dos dire
tores. Alguma fors;a interna da sociedade tera de escolhe-los; qualquer uma 
dessas fors;as tera a marca da hist6ria da sociedade. Todavia, quando as 
holdings ja estiverem estabelecidas, a escolha devera caber aos acionistas. A 
administras;ao dessas companhias se transforma em uma responsabilidade 
empresarial profissional como qualquer outra, e o desempenho de cada 
diretor pode ser avaliado por suas conseqiiencias. 

Quando estiverem em operas;ao, o preenchimento dos quadros e as po
Hticas das holdings terao de ser independentes do controle do governo. 
Caso contrario, elas logo se perverteriam em organizas;6es visando a acu
mulas;ao de capital. As pessoas com mais condis;6es de ascender ao topo da 
estrutura de autoridade seriam as mais competentes no jogo de troca de 
favores entre patrocinadores e clientes. Ainda assim, a existencia desse n{
vel intermediario de direitos de propriedade e de organizas;ao industrial 
torna mais facil a participas;ao de varias entidades sociais e governamentais 
na propriedade e no controle da industria, sem tirar das empresas produ
tivas sua iniciativa e sua independencia. Por meio deste e de outros instru
mentos, podemos esperar o al{vio da tensao entre os objetivos da descen
tralizas;ao competitiva e da responsabilidade social. 

E poss{vel que ao longo do tempo as holdings desenvolvam carteiras de 
empresas com linhas de produs;ao diferentes, mas mutuamente comple
mentares. Cada uma dessas carteiras se transforma no ambiente de uma 
pequena confederas;ao de empresas. A entidade supervisora se torna mais 
que um instrumento de controle dos diretores e de representas;ao dos acio-

0 /. 
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nistas; ela ajuda as empresas a dividir cooperativamente recursos comer
ciais, tecnol6gicos e financeiros. 

As ac;:6es das holdings sao comercializadas em lores, em um mercado 
individualizado de massa. As ac;:6es das empresas produtivas, ao contrario, 
sao comerciadas em um mercado institucional mais fechado, de que parti
cipam apenas as pr6prias holdings, bancos e investidores estrangeiros. Esse 
sistema duplo de mercado cria condic;:6es para uma coordenac;:ao mais pr6-
xima entre a propriedade e o controle, e estabelece uma paridade maior 
entre os varios proprietarios institucionais das empresas. 

A discussao das relac;:6es entre governos, empresas e fundos sociais ou 
holdings conduz a uma analise da diversificac;:ao do regime de propriedade 
e dos direitos de trabalhadores e governos sob uma organizac;:ao diversificada 
de propriedade como essa. Os interesses de propriedade investidos na 
holding pertencem a diferentes tipos de proprietario e, para cada um des
ses tipos, esses direitos tern significado e conseqiiencias diferentes. Desde 
o inicio, esses direitos de propriedade sao mais circunscritos que os direi
tos de propriedade correspondentes, em uma economia de mercado de
estilo ocidental.

A propriedade tradicional confere aos administradores da empresa um 
poder disciplinar generico sobre ps trabalhadores. Assim, a estrutura de 
poder da empresa contemporanea ·se ap6ia sobre duas fundac;:6es diferen
tes: o imperativo tecnico da coordenac;:ao supervisora e as reivindicac;:6es da 
propriedade. 0 dono diz ao trabalhador: "Voce precisa me obedecer, por
que a eficiencia produtiva exige que voce me obedec;:a e porque eu sou o 
dono, ou represento os do nos". 0 apelo a propriedade, apesar de limitado 
por contratos coletivos de trabalho e pela regulamentac;:ao legal direta da 
relac;:ao de emprego, restringe as experiencias em formas alternativas de 
organizac;:ao do trabalho. Os requisitos tecnicos de coordenac;:ao sao muito 
fracos e muito sujeitos a interpretac;:6es controversas para justificar uma 
forma de organizac;:ao do trabalho que seja rfgida ou autoritaria. 

Da mesma forma, os direitos tradicionais de propriedade estabelecem 
uma barreira protetora entre a iniciativa empresarial e o controle politico. 
Os direitos de propriedade marcam uma area reservada para a decisao 
administrativa independente. Nao ha uma l6gica legal ou economica que 
justifique o trac;:ado dessa linha em determinado lugar, em vez de outro. 
Nern o pr6prio controle politico e uma categoria autodefinidora e indivi
sivel: algumas formas de intervenc;:ao politica na tomada de decisao econo
mica podem implicar o aumento do papel da iniciativa e da independencia 
empresariais. Podem faze-lo, por exemplo, pelo aumento do numero de 
agentes em condic;:6es de ter acesso a recursos de produc;:ao e pela variedade 
em que esses recursos sao oferecidos aos agentes. A desagregac;:ao dos direi
tos de propriedade, descritas mais adiante neste livro, distribui as muitas 
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faculdades que comp6em o direito tradicional de propriedade de formas 
que negam, a qualquer titular de interesse em propriedade, um poder 
disciplinar ilimitado sobre os trabalhadores, ou uma garantia abrangente 
contra a responsabilidade para com os interesses sociais externos. 0 regi
me de propriedade discutido aqui e um sistema desse tipo. Ele da autono
mia aos empregados de tres formas. Vamos analisa-las em ordem crescente 
de importancia. 

Em primeiro lugar, na condis;ao de cidadaos, os trabalhadores sao pro
prietarios de as;6es das holdings; em geral, mas nao necessariamente, sao 
holdings com interesses nas empresas em que trabalham. Em segundo lu
gar, e mais importante, a fors;a coletiva de trabalho de cada empresa retem 
alguma parcela de participas;ao acionaria - digamos, 20 por cento - antes 
da distribui<_;:ao das cotas maiores de participa<_;:ao as holdings e a seus acio
nistas individuais. Ao contrario das cotas das holdings, essas a<_;:6es sao de 
propriedade comum e inalienavel. Elas oferecem uma base adicional de 
influencia sobre a administra<_;:ao da empresa, sem as desvantagens da atri
buis;ao do direito completo de propriedade aos empregados. Em terceiro 
lugar, um regime como esse atribui um papel importante aos governos 
locais e as organizas;6es sociais. 0 carater limitado das reivindica<_;:6es das 
empresas sobre os recursos de produs;ao liberta os trabalhadores da dita
dura dos administradores e provedores de capital. Entretanto, isso e feito 
sem que se recorra a ideia de que a empresa e propriedade dos trabalhado
res, com sua tipica substituis;ao de um "dono" por outro. 

Assim como enfraquece a ligas;ao entre poder e propriedade, esse esque
ma de organiza<_;:ao industrial e de direitos de propriedade reduz a barreira 
entre a iniciativa empresarial e o controle social. 0 principal agente de 
supervisao sob um regime como esse e uma organiza<_;:ao - o fundo social 
ou holding -, acionada por interesses e influencias mais complexos que a 
maximiza<_;:ao do lucro. Alem disso, um regime como esse torna impossivel 
concentrar a propriedade e o controle em uma elite administrativa com 
autoridade para distinguir nitidamente suas responsabilidades para com 
os trabalhadores e a comunidade das relativas a maximiza<_;:ao do valor da 
empresa para o acionista. 

Esses instrumentos legal-institucionais nao formam uma maquina de 
moto continuo, que garanta o sucesso do saneamento seletivo. Eles apenas 
criam uma situa<_;:ao favoravel a utiliza<_;:ao e ao desenvolvimento do conhe
cimento implicito em relas;ao a oportunidade economica e a possibilidade 
social. A decisao de onde aplicar os recursos e energias depende da combi
na<_;:ao de ideias heterogeneas extraidas de diferentes dominios de experien
cia: ideias permitidas pelo futuro possivel da produs;ao e ideias relativas a 
conveniencia das formas de vida social associadas a essas trajet6rias de cres-



0 NEOLIBERALISMO E SEUS DESCONTENTES 

cimento. Em um caso, como no outro, a sutileza de julgamento resulta de 
seu carater pragmatico. Os que tern de tomar essas decis6es nao estao em 
posic;:ao de prever o curso futuro de um objeto sobre o qual nao exercem 
qualquer controle. Eles perguntam a si mesmos se uma variac;:ao imagina
da das praticas correntes esta suficientemente pr6xima para ser realizavel 
(assim como um naturalista pode se perguntar, no espac;:o genetico, se 
uma dada variac;:ao pode estar ligada por elos intermediarios a alguma 
forma vis{vel). Entretanto, eles tambem se perguntam se eles e sua equipe 
- a equipe de sua empresa ou de sua comunidade - tern condic;:6es de
reunir a energia e o engenho necessarios para fazer com que a variac;:ao
acontec;:a. Quando tudo isso estiver dito e feito, e estiverem prontas as
estruturas mais propkias ao exerdcio do saneamento seletivo, nada pode
garantir que serao tomadas as decis6es certas, apenas que terao sido toma
das com a maior lucidez e com base no maximo de informac;:6es dispon{
ve1s.

Alternativas economicas como essas nao podem ser criadas, nem preser
vadas, por uma polfrica desmobilizada, um constitucionalismo inibidor 
ou uma sociedade desorganizada. Ao mesmo tempo, as alternativas deseja
veis nunca surgiriam apenas por causa do servic;:o que prestam ao sanea
mento seletivo. Elas precisam ser buscadas tambem, e principalmente, 
porque dao as pessoas as condic;:6es de sair do silencio e da impotencia, de 
defender e desenvolver seus interesses, e de afirmar o poder de seu pa{s de 
construir um modo de vida distinto. 

Na Russia p6s-sovietica, as formas constitucionais ajudaram a preparar 
o palco exatamente para o autoritarismo populista e personalista que alguns
temiam ser o resultado das estruturas propkias a acelerac;:ao da polfrica. 0
controle governamental dos meios de comunicac;:ao e a alianc;:a franca dos
novos ricos com os detentores do poder desencorajaram o engajamento
organizado, sustentado e deliberado dos cidadaos, mesmo tendo provoca
do agitac;:6es esporadicas e ressentidas sob a lideranc;:a de novos aventureiros
e velhos fantasmas. As formas de organizac;:ao independente encontradas
pela sociedade civil estavam contaminadas por sua associac;:ao com o Esta
do sovietico e alienadas das fontes emergentes de riqueza e poder. Nesse
ambiente in6spito, nenhum esquema social de saneamento seletivo pode
ria se desenvolver, nem as pessoas poderiam formular os desvios da ortodo
xia economica ou alternativas ao populismo economico. A doutrina da
unica via verdadeira foi alavancada pela realidade do pa{s, ao evitar as for
mas de ac;:ao poHtica e social que poderiam desafiar suas premissas a respeito
do poss{vel.

Sec;:6es anteriores deste livro ja sugeriram a natureza de algumas das 
estruturas que favorecem a pratica repetida da reforma estrutural, intensi
ficam o n{vel de mobilizac;:ao polfrica e fortalecem a organizac;:ao indepen-
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dente da sociedade civil. Para desenvolver sua pr6pria versa.a dessas alter
nativas, a Russia teve uma vantagem pratica imensa e um obstaculo es
piritual igualmente formidavel. A vantagem foi o grau relativamente alto 
de igualdade e educac;:ao que o regime sovietico, apesar de toda sua bruta
lidade e incompetencia, legou ao povo sovietico. 0 obstaculo foi a com
pleta desmoralizac;:ao nao somente das alternativas do passado, mas da simples 
ideia de alternativas. A cupidez de poucos e o desespero de muitos contri
buiram em partes iguais para a renuncia a uma ambic;:ao reconstruidora. 
Contudo, mesmo nesse paradoxo de oportunidade objetiva e restric;:ao subje
tiva, a Russia p6s-sovietica apresentou, de forma exagerada, o que ja tinha se 
transformado em uma condic;:ao mundial. 

China. A China contemporanea a Russia p6s-sovietica exemplifica restri

c;:6es e oportunidades semelhantes de desvio construtivo da doutrina do 
unico caminho verdadeiro, com uma diferenc;:a fundamental. Essa diferen

c;:a ajuda a colocar as praticas de institucionalismo voluntario e involunta
rio sob uma luz diferente. A organizac;:ao chinesa da economia de mercado 
excede, em originalidade e engenhosidade, os relutantes desvios russos dos 
modelos ocidentais que as novas elites russas estao tao ansiosas por imitar. 
Ainda assim, enquanto sobreviver o regime comunista, essas inovac;:6es te
rao de ser contidas pelo sistema ferreo estabelecido pelos interesses, ideias 
e medos dos dirigentes chineses. 0 material da renovac;:ao institucional 
esta espalhado por ali, pronto para ser usado como ponto de partida para 
o desenvolvimento de uma alternativa. Porem, continua truncado pelas
conseqiiencias de um paradoxo politico.

Enquanto o regime continuar, nao ha condic;:6es para tal desenvolvi
mento; as inovac;:6es seguirao o padrao - conhecido na hist6ria chinesa -
de coexistencia padfica entre a ganancia mercantil e o despotismo politi
co, e a transformac;:ao facil de func;:ao publica em privilegio privado. Entre
tanto, se o regime comunista se desintegrar e se unir as fileiras dos estados 
francamente p6s-comunistas, todos os impedimentos remanescentes a dou
trina da unica via verdadeira serao quebrados. Retrospectivamente, o que 
parece uma inovac;:ao promissora podera se revelar apenas um meio termo 
passageiro entre ganancia e despotismo. Fodera entao parecer que as ino
vac;:6es organizativas atuais tern um significado apenas superficial. 

A "lei de ferro da convergencia'' estabelece que o avanc;:o dos paises atra
sados, assim como o desenvolvimento cognitivo das crianc;:as, segue um 
ritmo previsivel: pelo que se sabe, cerca de 2 por cento da lacuna entre os 
estados mais ricos e os mais pobres, ou entre regi6es do mesmo pais, tende 
a diminuir a cada ano. A flagrante incompetencia governamental pode 
reduzir esse ritmo, e alguns incentivos especiais (como no caso da assisten
cia alema a suas novas provincias orientais) podem apressa-lo. Entretanto, 
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a media de uma grande variedade de situa<_;:6es se mostra significativamen
te constante. As varia<_;:6es institucionais, desde que nao sejam tao selva
gens a ponto de sufocar o mercado, serao importantes, se o forem, por seus 
efeitos sobre a distribui<_;:ao de beneficios e encargos. 

Consideremos as varia<_;:6es institucionais chinesas desta virada do secu
lo. A "empresa comunidade-aldeia'' estabelece uma forma original de asso
cia<_;:ao entre governo e iniciativa "privada'', enquanto mostra como as en
tidades quase-publicas tern condi<_;:6es de competir e inovar em um mercado, 
tao bem quanta as empresas ocidentais tradicionais. 0 "sistema acionista
cooperativo" combina, no projeto do controle corporativo, o prindpio de 
"uma a<_;:ao, um voto", com o prindpio "uma pessoa (ou seja, um trabalha
dor), um voto". Tambem demonstra como uma combina<_;:ao dessas pode 
preservar a iniciativa empresarial enquanto amplia o reconhecimento de 
interesses e acionistas nos recursos produtivos. 0 sistema anterior de in
dustria rural, ele pr6prio uma resposta inovadora aos problemas de desen
volvimento econ6mico em um pais de centenas de milh6es de camponeses, 
resultou em uma grande variedade de formas de desconcentra<_;:ao indus
trial. Ate mesmo o setor de industrias estatais, preso em uma cunha entre 
emprego e encargos trabalhistas, e restri<_;:6es ao poder de aumentar pre<_;:os, 
inclui redes inteiras de empresas na dire<_;:ao do vanguardismo produtivo. 
Essas empresas asseguraram a margem de manobra que torna possivel o 
progresso em dire<_;:ao a praticas de produ<_;:ao mais avan<_;:adas. Em muitas 
regi6es, certa medida de democracia local, de responsabiliza<_;:ao dos gover
nos locais perante as comunidades locais, ajuda a manter essas inova<_;:6es 
econ6micas, e e mantida por das. 

Consideremos duas interpreta<_;:6es diferentes dessas novidades chinesas. 
De acordo com a primeira interpreta<_;:ao, elas sao adapta<_;:6es espedficas e 
efemeras do efeito conjunto de dois grupos de circunstancia. A primeira 
circunstancia e que a China continua a ser uma na<_;:ao de camponeses, ou 
pelo menos de trabalhadores que combinam a agricultura com outras ati
vidades economicas, ao contrario de muitos pafses em desenvolvimento na 
America Latina e na Africa, nos quais a urbaniza<_;:ao se antecipou a indus
trializa<_;:ao. A segunda circunstancia e que uma ditadura coletiva institucio
nalizada se agarra ao poder, tentando, com sucesso desigual, controlar apenas 
as formas mais exorbitantes de corrup<_;:ao por parte de seus funcionarios. 
Esse regime persevera na ideia de sua missao, a qual ele ja nao tern condi
<_;:6es de dar um significado definido e comum. 

Algumas das inova<_;:6es institucionais mencionadas acima representam 
formas de conciliar a adapta<_;:ao aos mercados e a industrializa<_;:ao orienta
da pelo mercado com uma popula<_;:ao rural que continua enorme, tanto 
em termos relativos quanta absolutos. Essas estruturas engenhosas trans
formam restri<_;:ao em oportunidade. Outras inova<_;:6es asseguram que a 
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descentralizac;:ao economica siga um curso que sirva aos interesses da elite 
estatal mediante a criac;ao de novas formas de transformar cargos publicos 
em oportunidade privada. Esses compromissos desajeitados dao cobertura 
aos neg6cios privados do funcionalismo, enquanto protegem o nucleo da 
dominac,:ao administrativa. Ao transformar o cargo publico em uma opor
tunidade de lucro privado e ao celebrar a conspirac;ao entre o despotismo 
politico e a ganancia privada, os senhores do Estado simplesmente tecem 
novas variac,:6es sobre o tema mais persistente da hist6ria chinesa. Esse 
patrimonialismo desenfreado s6 encontra limites nos perigos de agitac,:ao 
social pela divisao entre os participantes e os exclu{dos do novo contrato 
social. Vista a luz de tal futuro social, as heresias institucionais da China 
seriam os atalhos convenientes, geralmente engenhosos, e as vezes grotes
cos, na estrada da convergencia para a versao padrao da economia de mer
cado. 

De acordo com essa versa.a que ap6ia a convergencia, o tamanho relativo 
da populac,:ao rural devera se reduzir, e a multiplicac;ao de novos grupos e 
novos interesses devera finalmente ajudar a derrubar a ditadura comunis
ta. Quando as circunstancias especiais tiverem deixado de existir, as novi
dades organizativas aparentes perderao a razao de ser. A China ha de con
tinuar a ter estruturas diferentes - que expressam as influencias da hist6ria 
e da circunstancia -, mas dessa vez as inovac,:6es parecerao ter sido, em 
retrospectiva, um ardil da hist6ria: heresia a servic;:o da ortodoxia. 

Ha, entretanto, uma leitura alternativa. De acordo com essa interpreta
c;ao diferente, as inovac,:6es organizativas desse perfodo representam poss{
veis pontos de partida para o desenvolvimento de uma ordem poHtica e 
economica que resista a convergencia institucional com as principais po
tencias industriais. Ao resistir a ela, essas inovac,:6es podem promover me
lhor a causa do experimentalismo produtivo e democratico na China. As 
invenc,:6es chinesas incluem variac,:6es antecipadoras e fragmentarias de 
muitos dos temas das alternativas progressistas que este livro explora. 

A associac;ao de governos locais com o empresariado privado poderia 
lanc,:ar a semente de regimes multiplos de alocac,:ao descentralizada de re
cursos produtivos. A base regional, o apoio publico e as formas flex{veis 
dos novos tipos de iniciativa poderiam se transformar em uma versao de 
competic,:ao cooperativa apoiada por uma pratica descentralizada e pluralista 
de coordenac,:ao estrategica. 0 prindpio de "uma pessoa, um voto" na ad
ministrac,:ao corporativa poderia mostrar o caminho para a autonomia dos 
empregados, sem consolidar os direitos mais valiosos de propriedade nas 
mao de uma camarilha de funcionarios egofatas e perdularios. A hist6ria 
antiga de industrializac,:ao rural poderia se transformar na pre-hist6ria de 
uma nova dispersao da atividade economica, ajudando, em um futuro 
mais distante, a atenuar os contrastes entre trabalho, lazer e vida familiar. 
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Ate mesmo as formas limitadas de governo local participativo, costuradas 
que foram pela ditadura da elite estatal, poderiam oferecer alguns dos pri
meiros materiais para combinar a democracia representativa e a direta quan
do a ditadura chinesa tiver sido derrubada. 

Qual dessas duas interpretas;6es da experiencia chinesa sera a verdadei
ra? Sera que o futuro, ao se inclinar para um lado ou outro, nos dira? Em 
um certo sentido, que a escolha entre esses relatos e como a escolha entre 
relatos alternativos de um objeto natural; em outro sentido nao e. 0 sen
tido da similaridade e que, em uma compreensao social e em uma explica

s;ao natural, a descoberta implica a imaginas;ao do poss{vel. 0 sentido da 
diferens;a esta no poder da crens;a na mudans;a de sujeis;6es. Qualquer 
discurso sabre o futuro social pode se transformar em uma profecia autocum
pridora. Ele s6 precisa contar a hist6ria das transas;6es entre o real e o 
poss{vel para que as pessoas atuem com os materiais institucionais ou ideo
l6gicos que estao a seu alcance. A hist6ria nao se transforma em realidade 
simplesmente por ter sido contada, mas pode libertar ou inibir, desde que 
as pessoas possam usa-la para informar a as;ao ou justificar a conformidade 
no aqu1 e agora. 

Na China, uma dessas hist6rias, com sua autoridade aparentemente 
renovada pela experiencia recente, continua a gozar de grande influencia 
na nas;ao polfrica. De acordo com essa hist6ria, a China precisa de uma 
autoridade forte e unificada, imposta do centro e do alto, caso contrario 
ela degenerara em violenta anarquia, como aconteceu durante a Revolus;ao 
Cultural. A crens;a em uma escolha inevitavel entre uma ordem repressiva 
e uma anarquia dispendiosa em um pais tao grande e pobre como a China 
representa um exemplo claro de "fetichismo estrutural". 0 fetichismo ins
titucional, vamos lembrar, e a crens;a em que conceitos institucionais abs
tratos, como as ideias de democracia representativa, economia de mercado 
ou sociedade civil livre, tern uma expressao natural e necessaria em um 
conjunto particular de estruturas legalmente definidas. 0 fetichismo es
trutural e a contraparte de ordem superior do fetichismo institucional: a 
ideia de que, apesar de podermos ser capazes de revisar uma ordem insti
tucional particular, e ate mesmo de substituir, vez por outra, um sistema 
institucional por outro diferente, nao podemos alterar o carater da relas;ao 
entre as estruturas institucionais e a liberdade dos agentes que as ocupam 
de contestar e transcender essas estruturas. 

0 fetichismo estrutural ja teve muitas manifestas;6es ao longo da hist6-
ria do pensamento social. Um exemplo e a  equas;ao existencialista da liber
dade com a predestinada mas redentora rebeliao contra estruturas institu
cionais. Outro exemplo e a tese da ciencia polfrica conservadora americana 
de que a mobilizas;ao e a institucionalizas;ao poHticas estao presas em uma 
relas;ao inversa simples. Contudo, nenhuma versao de fetichismo estrutu-
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ral teve tanta influencia quanta a que op6e repressao impiedosa a caos 
destruidor, paz social a instabilidade politica. Em todas suas muitas faces, 
o fetichismo estrutural nao e capaz de reconhecer que a rela<;:ao entre as
pessoas e os mundos institucionalizados que encontram, refazem e coloni
zam e acessJ'.vel na hist6ria. As ordens institucionais diferem crucialmente
na medida em que existem na base de pegar-ou-largar, entrincheiradas
contra a contesta<;:ao efetiva em meio as oportunidades pd.ticas ou discursivas
das pessoas.

Para que o segundo desses futuros chineses prevale<;:a sabre o primeiro, 
e preciso que ocorram inova<;:6es democratizadoras no cenario institucio
nal da politica e nas oportunidades oferecidas a organiza<;:ao independente 
da sociedade civil. Algumas dessas inova<;:6es terao de garantir um aumen
to sustentado do nJ'.vel de mobiliza<;:ao politica no contexto do pluralismo 
politico. Precisarao tambem preservar, no governo central, uma capacida
de de a<;:ao decisiva e de reforma repetida. Com base nessas mudan<;:as, 
surgid. um Estado a um s6 tempo forte e responsavel, refinanciado pela 
alta receita tributaria necessaria para o investimento nas pessoas, no apara
to fisico e no capital de risco publico. Somente entao o governo central 
ted. condi<;:6es de universalizar os beneficios sociais, em vez de fazer com 
que esses benefkios se afunilem atraves de um setor de empresas publicas 
que se encolhe. Somente entao a China podera curar a divisao que se apro
funda entre beneficiarios e vftimas da economia empresarial. 

Tais mudan<;:as hao de criar os meios praticos para aproveitar o poten
cial democratizante das inova<;:6es econ6micas que ja aconteceram, e de 
evitar que elas fiquem reduzidas ao papel de adapta<;:6es transit6rias. Ao 
mesmo tempo, essas reformas hao de denunciar a mentira do dilema de 
repressao e anarquia que na China tern ajudado a separar o experimentalis
mo nas empresas do experimentalismo na democracia. 

A questao nao e o fato de a politica - entendida estritamente coma o 
conflito em torno do dominio e dos usos do poder governamental - ter 
uma prioridade causal sabre a mudan<;:a em outras dimens6es. E o fato de 
que, embora um paJ'.s possa embarcar em um caminho de divergencia ins
titucional em um certo campo - coma a economia -, ele nao pode persis
tir nessa divergencia, ou radicaliza-la, a menos que esteja pretendendo 
espalhar essa rebeliao para outras areas de sua vida. 0 experimentalismo 
produtivo pode avan<;:ar muito, coma aconteceu na China, em coexisten
cia padfica com o despotismo politico. Contudo, o desenvolvimento das 
praticas de manipula<;:ao e aprendizagem, de competi<;:ao cooperativa e coor
dena<;:ao descentralizada, pressiona os esquemas que mantem essa coexis
tencia. Por outro lado, as disciplinas do experimentalismo pratico e pro
dutivo criam um dilema para os ditadores e seus assedas: com o engaja
mento na nova economia empresarial, surge a corrup<;:ao e a dispersao; 
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com o desengajamento, surge um estremecimento perigoso entre os inte
resses e as experiencias da elite estatal e dos inovadores economicos. Por 
outro lado, as inova<;:6es nao podem continuar em quarentena dentro das 
empresas. Os inovadores buscam estabelecer formas de educa<;:ao, vida co
munitaria e governo local compativel consigo pr6prios, dando infcio a 
uma disputa com o governo central em torno da ordem e do espfrito da 
sociedade civil. Essa disputa cria uma oportunidade para a a<;:ao. 

Para fazer o segundo dos dois futuros que acabei de apresentar prevale
cer sabre o primeiro, os movimentos de reforma precisarao de ideias e de 
estruturas. A imagem detalhada de uma alternativa e uma condi<;:ao insu
ficiente, mas pode ser necessaria. Os construtores de uma alternativa pre
cisarao dessa imagem, tanto para resistir a atra<;:ao gravitacional das con
cep<;:6es dominantes quanta para desenvolver a l6gica das institui<;:6es que 
estabelecerem. Tambem terao de alterar o equilibria da compreensao dos 
interesses de grupo reconhecidos para afasta-los das abordagens institucio
nalmente conservadoras e socialmente exdusivas da defini<;:ao e da defesa 
dos interesses de grupo em dire<;:ao as abordagens solidaristas e transfor
madoras. A visao da possibilidade individual e coletiva mais ampla precisa 
compensar a ausencia de imedia<;:ao, no sentido de obscuridade e risco 
elevados, exigido por qualquer rompimento com estruturas herdadas e 
ideias familiares. 

Brasil. Como os demais principais paises latino-americanos e muitos ou
tros paises em desenvolvimento pelo mundo, o Brasil dedicou os quarenta 
anos ap6s a Segunda Guerra Mundial a pratica da industrializa<;:ao por 
substitui<;:ao de importa<;:6es. No consenso geral, esse modelo praticamen
te ja se esgotara, na epoca dos choques de petr6leo dos anos 80. Alem do 
mais, o Estado que presidira essa estrategia de crescimento havia se afun
dado no financiamento publico inflacionario. Depois de desorganizar o 
setor publico, o financiamento de dinheiro facil come<;:ou a amea<;:ar as 
grandes empresas privadas com o espectro da hiperinfla<;:ao. 

Ap6s a estabiliza<;:ao monetaria de 1994, a estrada parecia aberta para 
abandonar toda ideia de heresia e promover O ajuste a doutrina da unica 
via verdadeira. Para chegar a esse objetivo seria necessario, segundo os par
tidarios brasileiros da doutrina, consolidar a estabiliza<;:ao monetaria por 
meio de um "ajuste fiscal" e da redefini<;:ao do papel do Estado por meio 
da privatiza<;:ao rapida e radical do enorme setor publico. Depois que o 
governo nacional tivesse se livrado das empresas estatais e se dedicado a 
missao de regulamentar a economia, enquanto promovia a saude publica e 
a educa<;:ao, o pais poderia come<;:ar a moderar suas extremas desigualda
des. 0 setor adiantado da economia privada, ja integrado a economia 
mundial, come<;:aria entao a incorporar parcelas crescentes da popula<;:ao. 
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Em seu cenario brasileiro, assim como em todo o mundo, o programa 
de convergencia se tornou uma profecia autocumprida. Ele ajuda a mol
dar politicas que nao podem gerar outro futuro. 0 efeito desejado de muitas 
de suas iniciativas seria a redus;ao do tamanho do Estado, criando um go
verno com capacidades e incapacidades ajustadas a visao de um neolibera
lismo com preocupas;6es sociais, ou uma social-democracia institucional
mente conservadora. Tal governo teria no maximo a capacidade de preparar 
as multid6es de brasileiros que permanecem exclu{das do setor avans;ado, 
mundialmente integrado, para se unir a essa vanguarda. Ele nao pode subs
tituir as fors;as economicas que impulsionam aquele setor, nem alterar sig
nificativamente seu efeito. Qualquer tentativa de faze-lo resultaria mera
mente na redus;ao da taxa de crescimento, oferecendo, em nome da ajuda 
para os exclu{dos, subsidios para os favorecidos. 

A situas;ao brasileira lans;a luz sobre um tema recorrente nos argumen
tos programaticos deste livro: a relas;ao fundamental entre o esfors;o para 
superar a divisao entre vanguarda e retaguarda, e a necessidade de reorga
nizar e refinanciar um governo ativista, no contexto de uma democracia 
acelerada e de uma sociedade organizada. A relas;ao funciona nas duas 
dires;6es. Sem tal governo, tal politica e tal sociedade, nao existe a perspec
tiva de superas;ao do dualismo, a nao ser por meio de uma expansao irre
gular e· limitada do setor de vanguarda. Por um prazo indefinidamente 
longo, o pafa continuaria dividido, a medida que a parte adiantada do 
sistema de produs;ao estreitasse suas ligas;6es com todas as outras vanguar
das da economia mundial. 0 povo excluido do setor avarn;:ado continuaria 
a buscar na politica uma vingans;a contra a economia, ameas;ando a socie
dade com uma nova forma da velha oscilas;ao entre ortodoxia e populismo 
economicos. Essa maioria marginalizada, e nao os participantes privilegia
dos da vanguarda internacionalizada, precisa de um Estado capaz. 

Enquanto o dualismo continuar forte, os projetos dominantes da politica 
continuarao a renovar a vida do dualismo, diante das circunstancias em 
mudans;a. Assim, o neoliberalismo seletivo, adotado no Brasil e em muitos 
outros paises em desenvolvimento, representa uma tentativa de reinventar 
os compromissos dualistas da velha estrategia de crescimento baseado na 
substituis;ao de importas;6es, cujo espas;o deveria ser ocupado pelo neo-libe
ralismo. No mundo social que comes;ou a criar, dominado por uma teoria 
economica de assimilas;ao institucional e por uma politica de ego{smo de 
classe, havia pouca esperans;a de desenvolver, com base no experimentalis
mo democratico, uma civilizas;ao diferente. 0 ataque as formas infinitamen
te variadas de subjugas;ao racial e de hierarquia de generos que ajuda a dar 
a sociedade brasileira seu carater especial seguiria, ao contrario, 0 padrao 
estabelecido no mundo do Atlantico Norte. Muitas pessoas se voltariam 
entao para uma micropolfrica nao-estrutural, desligada de qualquer econo-
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mia politica, uma micropolitica mais interessada em estilos alternativos de 
vida pessoal que em formas alternativas de organiza<_;:ao social. 

Consideremos primeiro a pre-hist6ria do neoliberalismo na economia 
politica que ele alega substituir, mas a qual continua preso por muitos 
la<_;:os ocultos de continuidade. Da forma que e praticada no Brasil e em 
outros grandes pafaes latino-americanos, a industrializa<_;:ao por substitui
<_;:ao de importa<_;:oes representou a expressao economica de uma iniciativa 
politica e um compromisso social. 0 governo nacional ajudou a estabele
cer, com base em prote<_;:ao e subsidios, um sistema industrial orientado 
principalmente para o mercado domestico. 0 nudeo tecnol6gico desse 
sistema foi a industria fordista de produ<_;:ao em massa. Essa industria re
produzia, beneficiando parte da sociedade, muitos dos bens de consumo 
ja usados pela popula<_;:ao das potencias industriais ricas. Entretanto, era 
raro que chegasse a ter suficiente eficiencia para competir internacional
mente, sem uma significativa repressao salarial. Nern tinha capacidade de 
produzir sob encomenda os materiais e as maquinas necessarios para a 
reconstru<_;:ao gradual do setor atrasado. Grandes empresas publicas pro
duziam muitos dos insumos usados pela industria de bens de consumo. 
Essas industrias permaneceram em grande parte nas maos de multinacionais 
e, em menor grau, como propriedade do capital privado nacional. A ati
vidade financeira continuou sendo um neg6cio familiar, e a empresa familiar 
continuou a definir o carater das empresas nacionais de grande e pequeno 
porte. 

Embora ganhassem muito menos do que seus colegas das democracias 
industriais ricas, e enfrentassem grande inseguran<_;:a e alta rotatividade no 
emprego, os trabalhadores empregados nessas industrias capital-intensi
vas formavam um segmento relativamente privilegiado da popula<_;:ao tra
balhadora do pafa. Seus sindicatos, geralmente fundados em um sistema 
corporativo de mobiliza<_;:ao popular controlada, representavam, ao lado 
dos industriais nacionais e seus s6cios estrangeiros, uma das duas grandes 
colunas que sustentavam a economia da industrializa<_;:ao por substitui<;ao 
de importa<_;:oes. 

As economias do nordeste asiatico - primeiro o Japao, depois Taiwan, 
Coreia e Cingapura - tambem haviam passado por um pedodo de industria
liza<_;:ao por substitui<_;:ao de importa<_;:oes, mas com outras caractedsticas. 
Tais diferen<_;:as colocam em relevo as limita<_;:6es da estrategia de crescimen
to a qual, no Brasil bem como em grande parte do mundo em desenvolvi
mento, se supunha que o neoliberalismo seria a alternativa inevitavel. Nos 
anos que se seguiram a Segunda Guerra Mundial, as elites do leste da Asia, 
pressionadas por representantes americanos ansiosos por imunizar esses 
pafaes contra o comunismo, realizaram reformas niveladoras, tal como a 
distribui<_;:ao de terras. Essas reformas ampliaram o efeito moderador de 
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classe de uma tradis;ao mais antiga de apoio macis;o a educas;ao pelo gover
no e pelas fami'.lias. Em conseqiiencia, o dualismo nunca chegou a atingir 
as dimens6es que em geral exibe na America Latina. Os governos davam 
atens;ao cuidadosa a administras;ao do capital estrangeiro: assim, deram 
sempre preferencia a emprestimos, em vez de investimentos diretos, ate 
que se tivesse assegurado o controle sobre a grande industria. Visando o 
mesmo fim, insistiram desde o ini'.cio no incentivo a um alto ni'.vel de pou
pans;a interna, convencidos de que pai'.s algum conseguiria se enriquecer 
com o uso do capital estrangeiro. 

Mais importante, preservaram e desenvolveram os rudimentos de um 
Estado forte, capaz de formular e implementar politicas com um grau 
significativo de independencia em relas;ao as elites empresariais. No en
tanto, continuaram a manter a fors;a do Estado, precariamente apoiada 
sobre o enfraquecimento politico da sociedade. Esses pai'.ses do nordeste 
da Asia nao aprenderam o segredo de dissociar a dureza do Estado de seu 
autoritarismo - uma preocupas;ao central do programa de experimentalis
mo democratico. Nern tiveram mais sucesso do que as potencias industriais 
da epoca na aceleras;ao e na generalizas;ao das praticas do vanguardismo 
produtivo. As empresas que comes;aram a estabelecer na fase de substitui
s;ao de importas;6es, e que continuaram a desenvolver no peri'.odo posterior, 
de crescimento induzido pela exportas;ao, ja tinham protes;ao suficiente 
para os inclui'.dos. Entretanto, o ambiente em que essas empresas opera
vam carecia de abertura para novos participantes e de incentivos as novas 
descobertas. Nao e de admirar que grande parte do alto crescimento <les
ses pai'.ses, vista em retrospecto, tenha dependido dos efeitos da expansao 
de recursos financeiros, fi'.sicos e humanos, e nao de aumentos sustentados 
de produtividade. 

Apesar de todos seus defeitos, a estrategia de industrializas;ao por subs
tituis;ao de importas;6es teve sucesso no Brasil, como em muitos outros 
pai'.ses. Ajudou a manter durante um ters;o de seculo uma alta taxa de 
crescimento economico. Criou um formidavel sistema industrial. Mas en
frentou duas falhas basicas: uma, economica; a outra, social. 

Pela prodigalidade com que distribuiu favores ao setor de substituis;ao 
de importas;6es, essa estrategia s6 satisfez metade dos requisitos do cresci
mento econ6mico: a metade que tern a ver com apoio aos produtores de 
riqueza, mas nao a metade que os acicata. Nas novas condis;6es da econo
mia mundial, a vanguarda s6 progride se estiver ligada a outras vanguar
das; a ligas;ao passa a ser mais importante que a protes;ao. 

As condis;6es extremas do dualismo resultante respondem pelas conse
qiiencias sociais caracteri'.sticas desse fordismo atrasado e protegido. Esse 
dualismo e, a um s6 tempo, estrutural, social e regional. Define a situas;ao 
do pai'.s, ao comprometer sua poli'.tica com a alternancia entre uma ortodo-
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xia economica seletiva, que favorece os indufdos, e um populismo econo
mico desorientado que atrai os exclufdos. Enquanto a ortodoxia busca sus
tentac;:ao em um sentido, arraigado entre as elites, de incapacidade de criar 
um caminho original para o desenvolvimento nacional, o populismo ajuda 
a aprisionar a cultura nacional de oposic;:ao em um conjunto de fantasias 
evasivas e obsessivas. Ainda assim, esse dualismo nao e em si o produto de 
um destino economico cego; comec;:ou como resposta polfrica a uma cir
cunstancia hist6rica. 

Chegamos agora a ligac;:ao - polfrica, e nao estritamente economica -
entre o dualismo dessa estrategia de crescimento e a tendencia inflacionaria 
das financ;:as publicas associada a ela. Ap6s ter se tornado refem dos inte
resses privilegiados que ajudou a formar, o Estado ja nao tinha condic;:6es 
de impor O custo da administrac;:ao e do investimento publicos as classes privile
giadas da sociedade. 0 governo central distribuiu esse custo por toda a 
sociedade, por meio do financiamento inflacionario pseudokeynesiano. De
pois de desorganizar o setor publico, o financiamento publico pseudokeynesiano 
passou a ameac;:ar a grande empresa privada, perturbando seus acordos do
mesticos e enfraquecendo suas ligac;:6es internacionais. 

Par isso, a imposic;:ao do programa neoliberal no Brasil comec;:ou, coma 
aconteceu em muitos pafses, com um sistema de estabilizac;:ao monetaria. 
Acreditava-se que uma ligac;:ao com a taxa de cambio (uma "ancora cam
bial"), uma taxa de juros reais muito alta e uma contenc;:ao decidida de 
salarios, contrabalanc;:ada por um aumento p6s-inflacionario do poder de 
compra dos pobres, seriam medidas temporarias. S6 continuariam a vigo
rar ate que a estabilidade da moeda passasse a ser apoiada pelo "ajuste fis
cal". Contudo, o que se tinha imaginado temporario acabou por ser dura
douro. Nao havia meio de passar facilmente do limiar da estabilizac;:ao 
monetaria para um futuro s6lido de financ;:as publicas reorganizadas, e a 
dispensa dos instrumentos dispendiosos e caros de que se tinham valido 
inicialmente os reformadores. 

A rufna da argumentac;:ao polftica convencional conservadora consiste 
em ignorar a indeterminac;:ao institucional, e mesmo estrategica, de seus 
compromissos dedarados. Foi o que aconteceu com o desejado ajuste fis
cal. 0 problema do ajuste fiscal nao e que ele fosse inviavel, mas que exis
tissem muitas formas de coloca-lo em pratica. Cada uma delas testou de 
um modo diferente os limites do conjunto dominante de forc;:as polfricas e 
sociais. A ortodoxia polftica propunha ajustar o gasto publico a receita 
publica por meio de cortes profundos nas despesas, e nao por aumentos 
sustentados de receita. (Ao mesmo tempo a divida publica, comparativa
mente pequena, mas exorbitantemente dispendiosa, teria de ser reduzida 
principalmente pela venda de empresas publicas.) 0 problema e que essa 
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versao de ajuste fiscal que empobrece o governo deprimiria ainda mais o 
n{vel de gasto publico com pessoas. Embora se pudesse convencer a maio
ria da classe polfrica a aceitar um ajuste como esse, com certeza a maioria 
do pa{s se rebelaria contra ele. 

Uma versao alternativa do ajuste fiscal elevaria a arrecadai;:ao de impas
tos. Esse ajuste enriquecedor do governo representaria um movimento pre
liminar em um esfori;:o maior e mais longo de refinanciar e reorganizar o 
Estado: um Estado capaz de liderar um novo projeto de desenvolvimento 
nacional, ao mesmo tempo que ataca de frente o dualismo. 0 governo 
teria de gastar para aumentar a capacidade das pessoas, hem como para 
aprimorar as condii;:6es de produi;:ao. Para tanto, precisaria se libertar da 
carga do endividamento publico, pelo qual pagava uma remunerai;:ao sel
vagem, e de assegurar para si receitas suficientes. Disposto a privatizar, 
com o objetivo estrategico de reduzir aquela d{vida, o governo continuaria 
pronto a criar no futuro novas empresas e bancos publicos ou mistos (par
ticular-privado ), sujeitos a disciplina de mercado, a pressao competitiva e 
a responsabilidade financeira. Se quisesse ser mais que um regulador oca
sional da atividade economica, ou um moderador marginal da desigualda
de social, o governo precisaria comei;:ar a desenvolver em seu interior os 
recursos tecnicos e humanos necessarios a um Estado duro democratiza
do. Um ajuste fiscal como esse exigiria sacrificios e convers6es. 0 governo 
precisaria buscar boa parte de sua autoridade na associai;:ao com uma es
trategia de desenvolvimento abrangente e antidualista. 

Se e difkil manter a versao do ajuste fiscal que pede a redui;:ao das 
despesas, e dificil implantar a versao que enriquece o governo. Sua 16gica 
poHtica e a l6gica de uma nova aliani;:a popular. Tal aliani;:a rompe os limi
tes de um populismo redistribuidor, para melhor implantar um Estado 
reorganizado e refinanciado a servii;:o de uma economia polftica antidua
lista. Eis um projeto que ultrapassa as inteni;:6es e as capacidades da opera

i;:ao polfrica que defende o neoliberalismo seletivo - o real, e nao o dos 
livros. 

Tanto a versao que empobrece o governo quanto a que o enriquece colo
cam o problema da relai;:ao entre economia e polfrica. Nenhuma polfrica 
democratica pode acomodar a economia impiedosa do neoliberalismo se
letivo, ou seu ajuste fiscal que empobrece o governo. Um projeto economi
co como esse seria viavel por algum tempo, se a polfrica que o impusesse 
fosse suficientemente autoritaria, ou a sociedade que a ele se sujeitasse, 
suficientemente desmoralizada e passiva. Apenas o segundo estilo de ajus
te fiscal, o que enriquece o Estado, atenderia aos objetivos do experimen
talismo democratico. Suas perspectivas dependem de uma combinai;:ao de 
visao programatica com fori;:a politica. 
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0 neoliberalismo, seletivo ou nao, repudiou o que havia de fertil na 
economia polfrica que pretendeu substituir: a rebeliao contra o destino 
cego da vantagem e da desvantagem comparativas da economia mundial. 
A questao nao e escolher dogmaticamente as empresas ou setores mais 
promissores; e desequilibrar a balanc;:a da vantagem comparativa por meio 
da organizac;:ao em torno de uma estrategia orientada para o aumento da 
margem nacional futura de experimentalismo interno e independencia 
externa. Tai estrategia liberta o pais da dependencia de exportac;:6es agdco
las e importac;:6es industriais, enquanto promove, internamente, modos 
de vida e possibilidades de consumo desejaveis para muitos. Em vez de 
uma rebeliao como essa, repetida, de uma forma ou de outra, por todos os 
que propuseram com sucesso o desenvolvimento desde meados do seculo 
19, o neoliberalismo ofereceu a esperanc;:a de ascensao em uma escada inal
teravel de evoluc;:ao economica. Essa ascensao, supostamente, s6 acontece
ria se houvesse um governo que se restringisse, impastos baixos, direitos 
darns de propriedade e livre comercio. 

Na medida em que repudia o que foi subversivo e progressista na antiga 
economia polfrica, o neoliberalismo real e seletivo continua fiel as estruturas 
dualistas que comprometeram tanto o poder economico, quanta o efeito 
emancipador da industrializac;:ao por substituic;:ao de importac;:6es. Entre
gando o ataque ao dualismo a gastos sociais e a transferencia fiscal com
pensat6ria, o neoliberalismo prop6e esperar um longo prazo, inacess{vel e 
indefinido, ate que os ocupantes da segunda economia se incorporem a 
primeira. 

Dessa forma, o nt;oliberalismo representa menos a substituic;:ao radical 
da estrategia nacionalista, populista e de substituic;:ao de importac;:6es do 
que sua adaptac;:ao a novas regras da economia mundial. Tudo acontece 
como se o objetivo fosse renovar as estruturas dualistas de uma antiga 
economia polfrica com um minimo de sofrimento para as classes endi
nheiradas e para seu estilo de vida. A tarefa da economia polfrica democra
tizante e exatamente a oposta: concretizar de forma nova a velha resisten
cia as forc;:as cegas da vantagem comparativa, enquanto livra essa resistencia 
da macula do dualismo. 

No entanto, se os reformadores brasileiros de hoje buscam a sua volta os 
rudimentos de uma estrategia alternativa de desenvolvimento, nada veem 
alem do exemplo ambiguo das economias do nordeste da Asia. Ambiguo, 
em primeiro lugar, porque ainda esta em discussao o grau a que se pode 
atribuir seu sucesso inegavel no desenvolvimento economico e humano a 
coordenac;:ao estrategica estatal, em vez de "aos direitos fundamentais" e 
aos cuidados com a educac;:ao; em segundo, porque suas praticas de parce
ria entre governo e empresas continuam, de uma forma ou de outra, elitistas 
e cartelizantes, o que gera erros e produz excluidos; e em terceiro, porque 
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suas conquistas se embarac;:aram em restric;:6es ao conflito e a controversia 
da democracia e, portanto, ao pluralismo necessario para manter vivo o 
experimentalismo. A vocac;:ao do governo como agente da rebeliao e da 
reconstrw;:ao economicas, demonstrada repetidamente ao longo da hist6-
ria do mundo moderno, carece de expressao contemporanea convincente. 

0 Brasil padece de uma baixa taxa de poupanc;:a interna, de um merca
do de capitais que deixa sem contestac;:ao o controle de grandes corporac;:6es, 
de uma carencia generalizada de capital de risco, tanto publico quanto 
privado, da exdusao das pequenas e medias empresas do acesso a credito e 
investimento adequado, tanto privado quanto publico e, por todas essas 
raz6es, de um amortecimento do potencial produtivo de toda a poupanc;:a 
que ocorrer. Sofre tambem do estrangulamento imposto por setores relati
vamente privilegiados da populac;:ao ao gasto social, e imposto pelas gran
des empresas ao investimento publico. Tudo isso e muito dpico do mundo 
em desenvolvimento. 

Cortar as ligac;:6es preferenciais com os interesses privilegiados e apenas 
a metade da soluc;:ao exigida pela estrategia de desenvolvimento democra
tizante. A outra metade da soluc;:ao e afirmativa. Uma tarefa consiste em 
organizar publicamente a poupanc;:a ptivada, levantando o n{vel de pou
panc;:a enquanto sao multiplicados os canais entre a poupanc;:a e o investi
mento, fora do circuito tradicional de bancos e mercados de capitais. Outro 
objetivo e construir uma tradic;:ao bem-sucedida de bancos de desenvolvi
mento, para estabelecer os bancos, fundos e centros de apoio independentes 
que possam formar parcerias com associac;:6es de empresas competitivo
cooperativas de pequeno e medio porte. Outro trabalho e atender as con
dic;:6es pd.ticas e culturais para levar as praticas produtivas de vanguarda 
para alem das fronteiras geogd.ficas e sociais do setor avanc;:ado existente. 
Uma vanguarda produtiva, estabelecida nas empresas publicas e privadas, 
deved. produzir sob encomenda materiais, maquinas e servic;:os necessarios 
para soerguer a retaguarda. Isso ajudara a ampliar o alcance competitivo 
da produc;:ao voltada para a exportac;:ao, reduzindo a dependencia da con
tenc;:ao dos salarios. 

Um Estado como esse se dedica as necessidades sociais como comple
mento, e nao como um substituto para suas iniciativas antidualistas em 
politica e em organizac;:ao economicas. Ele pode desenvolver um programa 
de gasto social que atribua prioridade as crianc;:as e a educac;:ao, alcanc;:ando 
um efeito maximo sobre o futuro, enquanto cuida dos mais vulneraveis. 
Pode liderar uma revoluc;:ao no conteudo da educac;:ao, comprometendo as 
escolas com o aprimoramento de capacidades genericas, conceituais e pra
ticas. Pode trabalhar pela substituic;:ao gradual da heranc;:a familiar pela 
heranc;:a social, sob a forma de contas de dotac;:ao social. A superac;:ao do 
dualismo deve ser o resultado do carater do novo produtivismo, e nao de 
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uma tentativa desanimada e atrasada de desfazer as conseqiiencias de acor
dos economicos por meio de programas de impastos e transferencia fiscal. 
Um governo coma esse, ao defender um projeto coma esse, teria de ser 
tanto o autor quanta o produto de uma polfrica acelerada e de uma socie
dade organizada. A hist6ria institucional do pa{s oferece oportunidades 
que podem ser aproveitadas por uma imagina<;:ao programatica no esfor<;:o 
de reorganizar o Estado, a polfrica e a sociedade civil. 

0 regime presidencial introduziu, em um sistema politico tolhido pela 
influencia economica e pela confusao local, um poderoso elemento plebis
citario, com efeito nacionalista e subversivo. 0 presidencialismo pode ser 
uma fonte de imprevisibilidade e uma alavanca de mudan<;:a em uma socie
dade onde tudo conspira para evitar a surpresa. Contudo, na sua forma 
tradicional, o sistema presidencialista sofre um defeito crucial. 0 povo 
pode eleger um capitao que lhe promete a Terra. No entanto, uma vez no 
poder, ele logo precisa enfrentar a oposi<;:ao organizada dos interesses das 
elites nos outros ramos de governo, bem coma nas principais posi<;:6es da 
sociedade civil. A solu<;:ao e preservar o potencial plebiscitario do sistema 
presidencial, enquanto se livra aquele sistema de sua tendencia ao impasse 
que freia a polfrica. Vou descrever adiante algumas dessas estruturas que 
rompem o impasse. 

As reformas necessarias para produzir uma eleva<;:ao sustentada da mo
biliza<;:ao polfrica institucionalizada sao tao diflceis de introduzir no Brasil 
quanta em qualquer outro lugar. Entretanto, seu conteudo e claro, confir
mando nossa capacidade de institucionalizar uma democracia de alta ener
gia, em vez de uma que tempere institui<;:6es polfricas de baixa energia 
com um populismo extra-institucional. Assim, a amplia<;:ao do acesso gra
tuito a m{dia, a multiplica<;:ao das formas de propriedade e de produ<;:ao da 
m{dia, o financiamento publico de campanhas polfricas e o fortalecimento 
dos partidos (por meio do sistema de lista fechada) poderiam ter um efeito 
mobilizador. Teriam maior probabilidade de produzir esse efeito quando 
combinados com um constitucionalismo comprometido com a quebra do 
impasse, uma intensifica<;:ao da organiza<;:ao independente e generalizada 
da sociedade civil, e um aumento dos recursos e oportunidades de capa
cita<;:ao para que a pessoa comum reconhe<;:a e defenda seus direitos. 

A hist6ria institucional do pa{s ofereceu oportunidades semelhantes de 
organiza<;:ao da sociedade civil. A Constitui<;:ao de 1988 combinou o prin
dpio corporativo de sindicaliza<;:ao automatica de todos os trabalhadores 
com o prindpio contratualista de independencia completa dos sindicatos 
em rela<;:ao ao governo. Tal regime favorece, embora nao possa servir coma 
garantia, um movimento sindical mais solidario. Reduz as demandas da 
organiza<;:ao e torna mais transparente a constru<;:ao politica das rela<;:6es 
industriais. Poderia ser ainda mais flex{vel se permitisse o direito de desli-
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gamento de sua estrutura e a criai;:ao de estruturas trabalhistas alternati
vas. Assim reformado, ele passaria a representar um modelo poss{vel de 
organizai;:ao legal independente da sociedade civil, em areas muito distan
tes da organizai;:ao sindical. Outro modelo seria a combinai;:ao da organi
zai;:ao contratualista voluntaria (cada um participa ou nao de acordo com 
sua pr6pria vontade) com algum ramo especial independente de governo. 
Esse ramo especial seria projetado, equipado e escolhido para intervir nas 
entrincheiradas cidadelas de privilegio e exclusao localizadas, moldando
as para ajusta-las aos padr6es m{nimos de vida social livre estabelecidos em 
lei. 

Quern poderia ser o agente de um programa como esse? De onde viria 
a energia necessaria para sua promoi;:ao? Como poderia se ligar a classes, 
rai;:as, grupos e partidos e aos interesses que reconhecem como sendo seus 
pr6prios? No Brasil, como em outros lugares, a lealdade eleitoral nao se
gue um esquema simples de interesse de classe. A plutocracia se bateria 
pelo neoliberalismo seletivo que preserva o dualismo, e pela versao de ajus
te fiscal redutora do Estado. 0 per{metro de seus interesses seria a disputa 
entre a ortodoxia economica internacionalista e a defesa das classes empre
sariais contra os rigores da internacionalizai;:ao sem limites. No entanto, a 
classe media instruida e quase sem propriedades continuaria no centro de 
gravidade do governo, a grande fonte de formai;:ao de opiniao e autorida
de, em um pafs no qual os ricos ficam imobilizados pela ganancia e os 
pobres atormentados pela necessidade. Um programa democratizante e 
um movimento popular precisam orientar as ansiedades e aspirai;:6es des
ses grupos para uma direi;:ao progressista. 

Aquele programa e aquele movimento teriam de se compor mais tarde 
com o trabalho de uma esquerda modificada. Essa esquerda precisa se 
libertar da divisao que a colocou no caminho de menor resistencia. No 
Brasil, assim como em muitos paises, uma esquerda organizada de estilo 
europeu falou para a classe trabalhadora organizada, assentada na econo
mia favorecida. Propos ai;:ao coordenada e contratos sociais para os interes
ses organizados da economia favorecida e assistencia social para os que 
ocupam a segunda economia. Uma esquerda populista se dirigiu aos tra
balhadores desorganizados da economia atrasada com a promessa de liberta
los, a qualquer prei;:o, por meio do gasto social. Nenhuma delas ofereceu 
um programa aceitavel de superai;:ao do dualismo que cada uma refletia de 
acordo com suas pr6prias caracteristicas. Ambas as correntes expressaram a 
divisao economica e social cuja superai;:ao era sua tarefa hist6rica. 

A relai;:ao assimetrica entre as aliani;:as politicas e sociais e a diversidade 
de formas plaus{veis de definir e defender interesses de grupo tornam pos
s{vel a execui;:ao dessa tarefa. As aliani;:as poHticas e sociais sao assimetricas. 
As aliani;:as sociais ou de classe se desenvolvem pela politica, ganhando 
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vida por meio de mudarn;:as institucionais geradas por iniciativas politicas. 
Nesse sentido, as aliarn;:as de classe pressup6em aliarn;:as polftico-partidarias 
ou convergencias de opiniao (ou seja, entre partidos de opiniao) na socie
dade civil. No entanto, as aliarn;:as poli'.ticas, de acordo com essa tese da 
assimetria, nao dependem da mesma forma de alian<;:as sociais como con
di<;:6es necessarias; a constitui<;:ao dessas alian<;:as e parte de seu trabalho. 

Nesse trabalho, o movimento reformista explora a dualidade de possi'.
veis caminhos para definir e defender os interesses de grupo. Algumas 
dessas abordagens sao institucionalmente conservadoras e socialmente ex
cludentes; outras sao institucionalmente transformadoras e socialmente 
solidarias. Ao apelar para a segunda abordagem, contra a primeira, o mo
vimento desenvolve e fala uma linguagem alternativa de articula<;:ao de 
interesses de grupo. Precisa falar essa linguagem, se pretende construir 
uma coalizao popular majoritaria em torno de um programa de superas:ao 
do dualismo e de acelera<;:ao da poli'.tica democratica. 

Um movimento democratizante que focalizasse apenas a reconstru<;:ao 
de institui<;:6es politicas e economicas e os grandes problemas de poder e 
riqueza, enquanto se mantivesse desligado das fontes de frustra<;:ao, medo 
e dependencia na vida dlaria, jamais teria condi<;:6es de veneer. Jamais po
deria extrair das grandes massas de homens e mulheres comuns a energia 
sustentada necessaria para ·contrabalan<;:ar a visao mais estreita de seus in
teresses. Nern teria condi<;:6es de evitar a perversao de suas realiza<;:6es por 
estrategias duradouras de associa<;:ao no mundo comum do trabalho e da 
vida domestica. 

Toda sociedade oferece a cena para certas formas consolidadas e recor
rentes de acordos entre pessoas. Essas imagens de associa<;:ao promulgadas 
traduzem a ideia indeterminada de sociedade em determinados estilos de 
vida em comum. Cada uma dessas imagens associa crens:as relativas ao 
possivel com crens:as relativas ao desejavel, e ambas com estruturas prati
cas. Cada uma e, a um s6 tempo, a promessa de felicidade e um instru
mento da ordem. 

0 Brasil e semelhante a muitas sociedades do mundo, em sua mistura 
de assimila<;:ao das estruturas poli'.ticas e economicas introduzidas pelos 
paises do Atlantico Norte com a persistencia de estilos de associa<;:ao mui
to anteriores ao impulso modernizador. Ha um romance famoso que se 
inicia com a observas:ao de que familias felizes sao todas iguais, ao passo 
que cada familia infeliz e infeliz a sua pr6pria maneira. 0 contrario vale 
para os pai'.ses. 0 residuo valido da ideia de cultura nacional e a promessa 
obsessiva de felicidade que cada um deles venera: um caminho para a rea
lizas:ao e a concilia<;:ao de nossos desejos mais profundos dentro da vida 
diaria. 
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No Brasil, assim como nos Estados Unidos, encontramos duas vozes da 
promessa de felicidade de um Novo Mundo: uma promessa de erguer a 
vida humana ate a exuberancia da pr6pria natureza, enquanto destr6i as 
hierarquias e os privilegios que afastam as pessoas umas das outras. Uma 
sociedade de originais cujos poderes acentuados e cuja autopossessao lhes 
permitem aceitar mais completamente uns aos outros, esse e o objetivo 
desse sonho americano e brasileiro. Traduzido para outro vocabulario mais 
universal, esse sonho representa uma forma do esfon;:o de reconciliac;:ao da 
ambic;:ao paga de grandeza com a ideia crista de ternura, extraindo da 
primeira o impulso na direc;:ao do domfoio e da segunda a capacidade de 
ressentimento. Dessa forma se unem mais completamente autonomia e 
solidariedade. 

No entanto, em toda sociedade, esse impulso visionario dentro da cul
tura pratica continua preso as estrategias compulsivas de associac;:ao que 
reduzem seu poder e maculam seu significado. Essas estrategias definem o 
tributo a ser pago pela aspirac;:ao visionaria a realidade, transformando uma 
na fuga vazia da outra. 

No Brasil, como em muitos pafaes, uma l6gica de patronos e clientes 
continuou a marcar grande parte da vida social. Essa 16gica combina po
der, intercambio e lealdade nas mesmas relac;:6es. A sentimentalizac;:ao de 
intercambios desiguais foi seu movimento mais caracteristico. Nenhum 
programa democratizante poderia ter sucesso nessas circunstancias, a me
nos que aliviasse o peso desse habito e se aproveitasse da energia gerada por 
sua ruptura. 

A reconstruc;:ao de instituic;:6es politicas e econ6micas pode contribuir 
para esse resultado. Entretanto, nao pode garantir seu exito. Pode-se espe
rar ajuda maior do fortalecimento da capacidade das pessoas de conhecer e 
defender seus direitos pela ac;:ao, que gera energia, em lugar do ressenti
mento e da desesperanc;:a imobilizadores. Entre os instrumentos desse for
talecimento estariam a proliferac;:ao de centros de assistencia legal, o de
senvolvimento de soluc;:6es judiciais para a imposic;:ao rapida de direitos e a 
formac;:ao de um ramo especial de governo, separado do judiciario, encar
regado do trabalho de intervenc;:ao reconstruidora e localizada. A tarefa 
desse departamento do governo seria a intervenc;:ao em organizac;:6es e em 
praticas corrompidas par diversos tipos de exclusao ou subjugac;:ao, cujas 
vitimas fossem incapazes de evitar ou corrigir pelas formas de ac;:ao politica 
e economica normalmente a seu alcance. 

Mesmo quando ampliada pelo fortalecimento da capacidade de reivin
dicar direitos, a poHtica de mudanc;:a institucional continua incompleta. 
Nao e suficiente para gerar energia para seu pr6prio movimento, nem para 
assegurar a integridade de seu pr6prio trabalho. Outras formas de ac;:ao e 
de visao tern de completar e assumir seus esforc;:os, caso se deseje que as 
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pessoas se libertem das estrategias consolidadas de associai;:ao na vida dia
ria. Consideremos a rai;:a como um ponto vital de conflito em torno das 
estruturas de relai;:6es sociais. 

0 Brasil e uma sociedade racialmente misturada que tern problemas 
em aceitar o pr6prio racismo. Na variedade e na sutileza de suas formas 
esse racismo imp6e uma restrii;:ao formidavel ao progresso do experimen
talismo democratico. Ao faze-lo, tambem da exemplos da sentimentaliza
i;:ao do intercambio desigual - a transformai;:ao de subjugai;:ao e exclusao 
em cegueira e favor - recorrentes na vida diaria por todo o pais. A natureza 
do problema e o caminho para sua solui;:ao se destacam, quando compara
dos com a hist6ria do conflito e da reparai;:ao raciais nos Estados Unidos. 

Em cada uma dessas duas sociedades, a hist6ria e a circunstancia esti
mulam uma resposta a opressao racial que simultaneamente tempera, es
conde e mantem essa opressao. Em cada uma delas, um roteiro hist6rico 
da uma semelhani;:a de obviedade e autoridade a uma forma particular de 
tratar da divisao e da injustii;:a raciais. 0 experimentalismo democratico 
exige de n6s o rompimento com a resposta recomendada pelo roteiro. 

A pol.i'tica americana em geral enfrentou diretamente o preconceito e a 
subjugai;:ao raciais. Diante de uma hist6ria que inclui a Guerra Civil e a  re
gra de "uma gota'' (uma gota de sangue negro transforma voce em um 
negro), nao houve meios de evita-lo. Entretanto, desde o abandono do 
programa da Agencia dos Escravos Libertos, nos ultimas anos do perfodo 
de Reconstrui;:ao, os americanos passaram a tratar o problema racial como 
se fosse separavel dos problemas de hierarquia de classes e de reconstrui;:ao 
economica. Convenceram-se de que as divis6es raciais sao irredutiveis a 
divis6es de classe, e que a democracia, por mais experimentalista que seja, 
nao e garantia de alivio do 6dio e das injustii;:as raciais. Sua ilusao e imagi
nar que podem tratar o sofrimento racial sem empreender a reconstrui;:ao 
economica. 

Assim, por exemplo, a ortodoxia progressista insiste na separai;:ao da 
reparai;:ao da injustii;:a racial (como acontece na "ai;:ao afirmativa'') de qual
quer tentativa de moderar os prejuizos de classe. Os progressistas temem 
que qualquer concessao a interesses economicos ou de classe na criai;:ao de 
programas de compensai;:ao por discriminac;:ao racial acabe por diluir o que 
ja e uma causa sob ataque, expondo-a a perigos e destruii;:ao. 0 resultado 
e que as regras de correi;:ao racial reduzem ao minimo os beneffcios para 
quern tern mais necessidade de ajuda: menos a subclasse do que a classe 
trabalhadora organizada, menos a classe trabalhadora organizada que a 
classe empresarial e profissional. Alem disso, elas agravam as divis6es e 
animosidades internas da classe trabalhadora exigidas por um progressismo 
voltado para a mudani;:a institucional. 
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Um regime alternativo de compensa<;:ao da injusti<;:a racial, criado dentro 
do contexto maior da mudan<;:a institucional democratizante, distingue 
claramente o objetivo de combater a discrimina<;:ao racial do compromisso 
de resgatar pessoas de uma subclasse isolada. Oferece uma vigilancia mais 
ativa e ate mesmo san<;:6es criminais contra a discrimina<;:ao racial. Apoia 
essa vigilancia com a coexistencia e a colabora<;:ao obrigatorias nas escolas, 
nos bairros e nos locais de trabalho. 

Um programa de promo<;:ao ativa de educa<;:ao e emprego, por meio de 
admissao preferencial, tern sido a resposta a combina<;:ao venenosa de in
justi<;:a racial e de classe que aflora na situa<;:ao de uma subclasse racialmen
te estigmatizada. Contudo, essa politica nao pode ter uma base estreita. Se 
tiver, seus beneficios serao captados em grande parte por aqueles que tern 
menos necessidade deles - as elites de grupos racialmente favorecidos -
por exemplo, a classe empresarial e profissional de negros e latinos nos 
Estados Unidos. 0 prindpio deveria ser o da promo<;:ao ativa, quando 
fatores de desvantagem - inclusive classe e ra<;:a - se combinam na situa<;:ao 
de determinados individuos, condenando-os a uma desvantagem irredutivel 
da qual nao conseguem escapar, sem talento extraordinario e muita sorte, 
pelas formas comuns de a<;:ao politica e economica disponiveis. Pois e a 
combina<;:ao de fontes de exclusao e desvantagem que tern a maior proba
bilidade de derrotar as pessoas, roubando-lhes a oportunidade de tomar 
como verdadeiro o evangelho das oportunidades iguais. 

Os social-democratas (americanos) institucionalmente conservadores nao 
aceitarao um programa tao ambicioso. Hao de protestar: se ate mesmo os 
nossos objetivos mais modestos (tais como a amplia<;:ao da assistencia a
infancia e as politicas economicas de pleno emprego) dificilmente sao aceitas, 
imagine quanto sera mais inacessivel um programa de reconstru<;:ao como 
esse. No entanto, sua posi<;:ao sofre do paradoxo do minimalismo tecno
cratico. Compreender esse paradoxo e ver os limites dessa critica. 

Nao existe politica possivel que corresponda ao programa <lesses social
democratas. De um Estado desmobilizado - que nada espera das for<;:as e 
das possibilidades da politica e da a<;:ao coletiva -, eles estao querendo 
demais: sacrificios para os filhos dos outros e um keynesianismo atrasado. 
Esse keynesianismo busca a democratiza<;:ao do consumo sem saber como 
reorganizar a produ<;:ao. Contudo, para uma politica acelerada e uma socie
dade organizada, o que eles prop6em e muito pouco. Depois de ter se 
levantado contra a injuria, nenhuma maioria popular se contentaria com 
pequenos beneficios para os despossuidos; exigiria uma vida diferente para 
todos, a come<;:ar pela mudan<;:a na rela<;:ao do governo com a sociedade. 
Nao e de admirar que essa resposta convencional represente o programa de 
uma elite tecnocratica com preocupa<;:6es sociais. Falta-lhe a base em algum 
movimento politico popular real. 
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Precisamos de um piano que aproveite para a causa democratica a ener
gia produzida pelo conflito em torno da opressao racial e nao de um que 
permita ao conflito racial continuar a ser mais um obstaculo ao progresso 
da democracia. Ao refazer, por caminhos como os descritos aqui, seu regi
me de compensac;:ao da injustic;:a social, os americanos precisariam ter em 
mente dtias caracteristicas vitais de uma alternativa progressista. Precisaria 
ser produtivista, e nao simplesmente distributivista, e estender o vanguar
dismo economico para alem do territ6rio da atual vanguarda economica. 
Tambem precisaria se basear no efeito vitalizador e capacitador de inven
c;:6es institucionais dirigidas a acelerac;:ao da politica e a organizac;:ao da 
sociedade. Uma alianc;:a popular transracial seria, na politica americana, 
tanto um agente quanto um produto de tal programa institucional, com 
um novo projeto do sistema de correc;:ao racial e suas iniciativas ampliadas 
de reconstruc;:ao politica e economica. 

Somente a politica - a polf tica dos movimentos. de opiniao na socieda
de civil, hem como a polf tica dos partidos que buscam o poder governa
mental - tern capacidade de romper o drculo de expectativas reduzidas, 
ao propor os programas e as alianc;:as como faces gemeas do mesmo pro
jeto. 

Entre os habitos e ilus6es com que os americanos tern de romper para 
chegar a esse resultado estao as atitudes em relac;:ao a justic;:a racial induzidas 
por sua hist6ria. Precisam ressuscitar e reinventar o antigo programa da 
Agencia dos Escravos Libertos, criado ap6s a Guerra Civil, e generalizar o 
experimentalismo institucional de que ele e exemplo. Libertar-se do rotei
ro hist6rico pode ser pane do resultado desejado; e tambem parte da con
dic;:ao necessaria. Precisa ser um acontecimento mental, antes de poder se 
tornar uma posse institucional. 

Os brasileiros tambem tern um roteiro hist6rico e continuam a pensar 
e agir como se obedecendo a suas deixas. De algumas formas, seu proble
ma e o inverso do problema americano, pois eles nao reconhecem o peso 
pratico e espiritual imposto pela subjugac;:ao racial ao futuro de seu pa{s. 
Uma das experiencias formadoras de milh6es de homens brasileiros de 
classe media continua a ser a opressao que exercem sobre as empregadas 
negras. Bloqueados e impotentes em tantos aspectos de suas vidas, esses 
homens desfrutarn aqui da experiencia de um falso poder. Suas vfrimas 
imediatas se sentem vivendo em um pa{s que nao lhes pertence, e nisso 
elas estao certas. A sensac;:ao paralisante de impotencia e expressa, mas nao 
corrigida, na cultura popular. 

A generalizac;:ao dos casamentos inter-raciais entre as classes trabalhado
'ras da maioria das regi6es do Brasil destr6i a base de fato da regra america
na de "uma gota''. A preservac;:ao de uma autoconsciencia de "ser branco", 
apresentada pelas classes cultas e proprietarias, transforma a linha da cor 
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em uma dimensao grande e distintiva da hierarquia de classe, roubando 
das pessoas comuns o respeito, ao lhes negar oportunidade. Todavia, a 
l6gica microssocial das rela<;6es patrono-cliente, com sua caracteristica me
tamorfose do poder em favor, abranda essa realidade brutal na mente das 
pessoas, semeando confusao e desilusao em meio a opressao. 

Para que a causa do experimentalismo democratico progrida no Brasil, 
os brasileiros terao de ver essa realidade pelo que ela e, sem cair no erro dos 
americanos de separar a repara<;ao racial da transforma<;ao economica. Dessa 
forma, um sistema de repara<;ao da injusti<;a racial no Brasil tambem pre
cisa colocar, ao lado da vigilancia intensificada contra a discrimina<;ao in
dividualizada, a insistencia em combinar o ajustamento por classe com o 
ajustamento por ra<;a. Os brasileiros precisam aceitar a participa<;ao na 
ra<;a oprimida como uma forma central de desvantagem, inventada pela 
sociedade, mas marcada no corpo humano, e resistente a a<;ao de quebra 
de barreiras do experimentalismo democratico. Entao, eles poderao tratar 
a combina<;ao de desvantagens de classe, raciais ou outras como um gati
lho para uma promo<;ao ativa da educa<;ao e do emprego. 

Tal movimento no dominio dos direitos e das estruturas continuaria 
fraco, a menos que se completasse com a aflrma<;ao de uma ideia: a ideia 
do desenvolvimento de uma cultura nacional distinta, por um povo de 
ra<;a mista. A ideia pode ganhar realidade simplesmente por ter sido de
cretada em diferentes institui<;6es: nao como uma forma de vida estavel e 
costumeira, conforme a velha e tangivel concep<;ao de identidades nacio
nais, mas, ao contrario, como o poder sustentado de auto-reinven<;ao cole
tiva, no espfrito do experimentalismo democratico. 

0 destino da diferen<;a racial em uma democracia e a irrelevancia, uma 
irrelevancia limitada apenas pelo poder politico da mem6ria, assim como 
o destino do prindpio nacional em um mundo de democracias e se tornar
uma base de especializa<;ao moral dentro da humanidade. 0 trabalho das
na<;6es consiste em desenvolver em diferentes dire<;6es os poderes e as pos
sibilidades morais da humanidade, realizando formas distintas de vida em
diferentes cenarios institucionais. As civiliza<;6es devem viver em seus pr6-
prios lares institucionais.

As diferen<;as que criarmos deverao valer muito mais que as diferen<;as 
que herdamos, ou que agora corporificamos. Para recriar as estruturas pra
ticas da sociedade, nao podemos usar as diferen<;as do passado para recons
truir as diferen<;as do futuro - usa-las e supera-las -, enquanto nao tiver
mos eliminado de nossas mentes seu uso como negativas de nosso poder, 
ou de nossa necessidade. Nunca a sutil rela<;ao entre reconstru<;ao institu
cional e recria<;ao de identidades coletivas ha de ser mais evidente - ou 
mais importante - que na luta pelo conteudo e pela conseqi.iencia de nos
sas diferen<;as raciais e nacionais. 
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Dois estdgios de uma alternativa 

Quais sao as principais diretrizes de uma alternativa ao neoliberalismo 
que seja fiel ao espfrito do experimentalismo democratico? Como desen
volver tal alternativa a partir dos materiais institucionais e ideol6gicos ja 
disponiveis? Como podemos desenvolve-la, de forma a aumentar seus atra
tivos como recurso de solw;:ao de problemas praticos da populac;:ao traba
lhadora e das economias nacionais? Como podemos direcionar a forc;:a cria
dora da inovac;:ao institucional sem, ao mesmo tempo, nos desfazer da 
garantia basica do realismo politico: a de que, nao importa quao longe 
possam estar seus limites, toda seqiiencia cumulativa de reformas comec;:a 
aqui e agora, par meio de atos de transic;:ao que podemos imaginar e pro
mulgar? 

Ao esboc;:ar essa alternativa, temos em mente tanto os paises mais ricos 
quanto os mais pobres. Os Estados Unidos e o Brasil serao pontos de 
referencia freqiientes, as vezes de modo explicito, porem na maior parte 
das vezes de modo implicito. A argumentac;:ao avanc;:a dentro da suposic;:ao 
de que uma rede de analogias mantem o mundo integrado. As diferenc;:as 
de circunstancia nacional que justificam as diferenc;:as em respostas pro
gramaticas nao correspondem, de nenhuma maneira direta, a distintos 
niveis de riqueza. 

Seja qual for o cenario nacional em que imaginamos a proposic;:ao de 
alternativas democratizantes ao neoliberalismo, sera necessaria a promo
c;:ao politica de uma ampla alianc;:a popular para que tais alternativas se 
desenvolvam. Os programas institucionais e as alianc;:as sociais sempre re
presentam apenas o lado contrario um do outro; um empresta realidade 
ao outro e fornece as condic;:6es para que o outro possa ocorrer. Sua relac;:ao, 
no entanto, e assimetrica. Para que uma alianc;:a social (ou, mais particular
mente, de classe) se tome mais que uma mera parceria tatica, precisa ser 
construida sobre praticas e instituic;:6es que deem oportunidade de desen
volvimento a solidariedades mais amplas de interesse e de identidade. Uma 
l6gica de interesses e identidades de grupo nunca e mais estavel, ou mais 
transparente, que as estruturas institucionais pressupostas por ela. Uma 
alianc;:a popular ampliada permite mudanc;:as institucionais cumulativas 
que cimentariam as solidariedades definidoras, dando-lhes a base tangivel 
e a forc;:a sustentadora que, de outro modo, lhes faltariam. A alianc;:a social 
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depende do programa, da estrategia e da combinac;:ao de forc;:as polfricas 
por meio da qual a estrategia atua. A alianc;:a social se torna efetiva primei
ro pela luta relativa ao uso do poder - especialmente do poder governa
mental - para mudar a sociedade. E, depois, por sua implementac;:ao. 0 
programa, no entanto, nao pressup6e da mesma forma a alianc;:a social, 
como precondic;:ao ou ferramenta indispensavel. Ele assume a construc;:ao 
da alianc;:a social ao longo do tempo como parte central de seu trabalho. 

Imaginemos essa alternativa ao neoliberalismo se desenvolvendo em dois 
grandes estagios que podem ser chamados de programa inicial e programa 
avanc;:ado. 0 programa avanc;:ado - compreendendo a promessa transfor
madora e democratizante da alternativa ao neoliberalismo - repara a brecha 
entre vanguarda e retaguarda e acelera o experimentalismo democratico 
em cada uma das principais esferas da vida social. Para atingir esses objeti
vos, ele precisa inovar, de forma clara e decisiva, no repert6rio de ideias e 
estruturas institucionais dispon{veis. 0 programa inicial, em contraste, se 
apega mais as instituic;:6es estabelecidas. No entanto, ele Iida com as difi
culdades praticas de uma grande massa de pessoas comuns, fortalecendo 
assim a abertura da sociedade a inovac;:ao institucional. 0 programa inicial 
satisfaz particularmente tres grupos de condic;:6es que precisamos preen
cher, se quisermos mais tarde superar a divisao entre vanguarda e retaguar
da, entre inclu{dos e exclu{dos. 

A primeira condic;:ao a ser satisfeita no primeiro estagio da alternativa e 
economica. Precisamos elevar o n{vel da poupanc;:a publica e privada e 
desenvolver estruturas institucionais que direcionem grande parte da pou
panc;:a para investimentos produtivos, salvando-a do desperdkio no cassi
no financeiro. Um alto n{vel de poupanc;:a corresponde a algo acima dos 30 
por cento - como foi caractedstico dos paises do nordeste asiatico por boa 
parte do perfodo p6s-guerra e, em anos recentes, da China -, e nao abaixo 
dos 20 por cento, como tern sido dpico das principais economias latino
americanas. Um alto n{vel de poupanc;:a conta, para comec;:ar, como uma 
escora para o crescimento economico. Ele modera a necessidade de corte
jar o capital estrangeiro na esperanc;:a de compensar as deficiencias da pou
panc;:a externa. Essa moderac;:ao e importante por dois motivos. Restric;:6es 
poderosas continuam a impedir a mobilidade global do capital. Alem dis
so, o capital estrangeiro e tanto mais util e paciente quanto menos ansio
samente for requisitado. 

A importancia relativa da poupanc;:a publica no conjunto da poupanc;:a 
nacional aumenta quando valorizamos o investimento publico em pes
soas. Mais tarde, ela sera necessaria para apoiar iniciativas publicas que 
aproximem a vanguarda e a retaguarda produtivas. 

0 aumento do n{vel de poupanc;:a interessa, tambem, de maneira mais 
sutil. Nao ha contraste simples entre a melhoria da eficiencia produtiva e 
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um aumento ocasional dos inputs - capital, trahalho ou tecnologia - dis
poniveis para investimento. Uma taxa de pouparn;:a elevada, mantida por 
longo tempo, cria uma oportunidade para a inovac;:ao organizacional per
sistente: inovac;:ao nas estruturas de poupanc;:a puhlica e privada, hem como 
inovac;:ao nas estruturas que canalizam a poupanc;:a para o investimento 
produtivo. Assim que comec;:amos a considerar a elevac;:ao da taxa de pou
panc;:a como tarefa, e nao como expressao de forc;:as economicas e hahitos 
culturais fora de nosso controle, somos levados a perguntar de que forma a 
poupanc;:a pode se tornar investimento produtivo. 

Uma alternativa efetiva ao neoliheralismo precisa demonstrar seu exito 
evitando o desperdicio macic;:o de recursos, tempo e energia no comercio 
de posic;:6es especulativas no mercado. Precisa converter o sacrificio do con
sumo adiado em utilidade pratica. Precisa ser um programa produtivista, 
e nao somente compensat6rio. Justamente por isso, nao podemos confundi
lo com a submissao a transferencia fiscal compensat6ria, que tern se mantido 
como o tema principal da social-democracia institucionalmente conserva
dora e se tornou um tema menor para o pr6prio neoliberalismo. 

A segunda condic;:ao a ser satisfeita no primeiro estagio da alternativa e 
politica. 0 neoliberalismo quer restringir severamente o alcance da ac;:ao 
governamental. Quer um Estado que fac;:a hem um pequeno numero de 
coisas, renunciando as atividades produtivas em favor da vigilancia regula
dora e da preocupac;:ao redistribuidora. No entanto, a linha que separa a 
produc;:ao da compensac;:ao e da regulamentac;:ao nao e O luga.r adequado 
para marcar o limite da ac;:ao governamental. Com o governo sob tal restri

c;:ao, a sociedade achara mais dificil escapar ao fatalismo evolutivo do privi
legio comparativo estabelecido, do fardo social do dualismo entrincheirado, 
e da inibidora reduc;:ao dos mercados e das atividades de mercado a um 
regime de propriedade unica. A descentralizac;:ao e o experimentalismo 
precisam valer para algo mais, alem dos contrastes rigidos entre empresa 
publica e privada, regulac;:ao e produc;:ao. 

0 governo precisa servir ao triplo objetivo de ajudar a desenvolver a 
vanguarda, moderar a divisao entre vanguarda e retaguarda e sustentar as 
praticas de aprendizado coletivo que tornam a riqueza possivel e a liberda
de real. Um Estado com tal encargo deveria ser capaz de fazer, precisamen
te, aquilo que o neoliberalismo faria o governo renegar: a associac;:ao entre 
governo e empreendedores, ou entre empresas publicas e privadas, para a 
produc;:ao. 

Os modelos conhecidos dessas estruturas de coordenac;:ao estrategica, 
tal como os vemos, por exemplo, na economia politica do nordeste asiati
co, tern enfatizado a colahorac;:ao entre um aparato burocratico centraliza
do e as empresas que representam a vanguarda produtiva. Sob o impulso 
do experimentalismo democratico, deveriamos ressaltar o carater descen-
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tralizado de tal parceria. Precisarfamos desenvolver as entidades interme
diarias entre Estado e empresas, entre publico e privado, que tornariam 
efetiva a descentralizac;:ao. Poderfamos entao comec;:ar a criar os meios ins
titucionais para alcanc;:ar a retaguarda, assim como a vanguarda. Precisarfa
mos comec;:ar esse trabalho sabendo que ele andaria sozinho no programa 
avanc;:ado, quando inovassemos mais decisivamente nas formas institucio
nais de mercado e de democracia, aceitando como resultado o aumento do 
conflito e da controversia. 

Um Estado capaz de agir desse modo deve ser duro: a marca definidora 
de seu rigor e que, assentado em uma sociedade ainda marcada por divi
s6es de classe elasticas, ele pode no entanto formular e implementar poH
ticas com ampla independencia das elites endinheiradas. 0 autoritarismo 
pode servir como atalho para um Estado duro, mas por um custo muito 
alto - com o sacrificio da abertura para a experimentac;:ao e da liberdade 
polfrica -, se sua premissa for a supressao da auto-organizac;:ao indepen
dente da sociedade civil. Esse Estado duro e autoritario enfrentara proble
mas, por exemplo, para descenttalizar a pratica da coordenac;:ao estrategica 
entre governo e empresas nas politicas comercial e industrial; ele sera ten
tado a usurpar os poderes de uma burocracia centralizada. Essa burocra
cia, por sua vez, tentara entrar em entendimentos com uma casta favoreci
da de empresas. Assim como o primeiro estagfo da alternativa so pode 
comec;:ar a desenvolver as formas institucionalizadas de uma parceria des
centralizada entre governo e empresas, ela tambem so pode comec;:ar a dar 
conteudo institucional a ideia de um Estado duro, mas democratico. De
senvolver ambos representa boa parte do trabalho do programa avanc;:ado, 
em seu futuro institucionalmente mais ambicioso. 

A terceira condic;:ao que o programa inicial deve tentar satisfazer e cul
tural, mais que politica ou economica. Em seu sentido mais amplo, se 
trata do desenvolvimento do potencial produtivo e da capacidade crfrica 
do individuo. Nern aquele potencial nem essa capacidade deveriam de
pender de lac;:os de familia, ou da ocupac;:ao de um eruprego na vanguarda 
produtiva, dois elementos de boa sorte estreitamente ligados nas socieda
des de classe contemporaneas. Tanto as praticas economicas de vanguarda 
quanta a vida dvica em uma democracia aprofundada requerem a difusao 
de habilidades genericas: aprender a aprender de forma continua, analisar 
e recombinar. Habilidades praticas ou conceituais especializadas sao se
cundarias e relativas. Sob as condic;:6es do experimentalismo produtivo e 
democratico elas se tornam, cada vez mais, variac;:6es efemeras e circuns
tanciais de temas mais duradouros e gerais. As vanguardas produtivas das 
democracias estabelecidas mantem essas qualidades no interior de seus 
proprios dominios e ambic;:6es: experimentalismo pratico, mas so ate o 
ponto que convem a seus interesses tangiveis. 
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A elevayao do nivel de investimento social em educayao - na educayao 
de crianyas e na educayao continuada de adultos - e a expressao mais 
simples e direta desse compromisso. 0 compromisso, no entanto, e ape
nas o portao de entrada para outras duas tarefas que a alternativa deve 
comes;ar a executar, mesmo em seus momentos iniciais. A primeira e a 
crias;ao de escolas que equipem a crians;a com instrumentos de resistencia 
as circunstancias sociais e hist6ricas. A segunda consiste em fortalecer, na 
sociedade, uma ideia de possivel grandeza - a grandeza de homens e mu
lheres comuns e a grandeza da humanidade. Para esse fim, a cultura publi
ca deve ajudar a nutrir um clima de opiniao e de experiencia no qual as 
pessoas se sintam mais prontamente capazes de reavaliar suas relay6es 
mt'.ttuas - e agir de acordo com o que imaginarem. 

Em seu primeiro estagio de trabalho, a alternativa progressista precisa 
tentar satisfazer tais condis;6es economicas, politicas e culturais com um 
minimo de inovas;ao institucional. Como ela nao requer uma distribuis;ao 
de riqueza e poder imediata e radical, pode esperar alcans;ar apoio genera
lizado. Em muitos paises, pode servir de programa para uma alians;a social 
e politica de carater inclusivo, que abranja boa parte das classes cultas e 
proprietarias, hem como o empresariado nacional. Alem disso, ela precisa 
necessariamente resultar no segundo estagio, institucionalmente criativo e 
francamente antidualista. 

Como qualquer processo de reformas cumulativas e interligadas, o pro
grama inicial tern futuros alternativos. A democracia vigorosa e o mercado 
economico democratizado que descrevo mais adiante representam um desses 
futuros. No entanto, ha tambem uma seqtiencia institucionalmente con
servadora. Essa seqtiencia acredita mais na gradual incorporas;ao dos agen
tes economicos que na subversao deliberada do dualismo. Tolera um baixo 
nivel de mobilizayao politica, em vez de favorecer a aceleras;ao de politicas 
transformadoras e o fortalecimento da energia popular na vida politica e 
associativa. 

Essa pluralidade de futuros pode ajudar a conquistar adeptos para a 
alternativa progressista, em sua fase inicial. 0 programa inicial pode ga
nhar o apoio daqueles que se voltariam contra os experimentos mais deses
tabilizadores do programa avans;ado. 0 curso do conflito e da persuasao 
politica no programa inicial ajudara a determinar as oportunidades de 
avans;ar em dires;ao a sua seqtiencia mais radical. 

0 programa inicial.· tributar;ao, poupanr;a e investimento 

Tributarao reformulada. 0 nivel da poupans;a nacional nao e um destino 
cultural. Como tudo mais na vida social, responde a estruturas priticas. 
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Dois conjuntos dessas estruturas sao significativos em grande numero de 
sociedades contemporaneas, tanto ricas quanto pobres: o sistema tributa
rio e o sistema de previdencia social. Cada um desses conjuntos pode to
mar formas que ajudem a manter altos niveis de pouparn;:a nacional nas 
maos do governo e dos particulares. Cada um pode ser projetado de modo 
a manter aberta a oportunidade de iniciativas mais radicais de redistribui

<;:ao e reconstru<;:ao, no programa avans:ado. 0 governo precisa ter recursos 
para investir em pessoal e infra-estrutura e para financiar uma parceria 
produtiva descentralizada com empresas, a ser definida mais tarde. A socie
dade precisa ter meios de expandir suas reservas de capital, inclusive as 
reservas de tecnologia que lhe possibilitem escapar do beco sem saida da 
diminui<;:ao das retribui<;:6es marginais. Tanto o Estado quanto a sociedade 
precisam ter liberdade para desenvolver uma economia politica nacional 
que nao dependa dos caprichos do capital especulativo estrangeiro ou dos 
dogmas das organiza<;:6es econ6micas internacionais. 

Consideremos primeiramente o sistema tributario. Uma importante li

<;:ao de experiencia comparativa em tributa<;:ao e que, sob todas as condi
<;:6es, a redistribui<;:ao por meio de mudan<;:as institucionais supera a redis
tribui<;:ao por meio do gasto publico. Outra importante lis:ao e que, em 
sociedades economicamente desiguais e politicamente desmobilizadas, a 
redistribui<;:ao por meio do gasto publico supera a redistribui<;:ao por meio 
de taxa<;:ao progressiva. Entre as democracias industriais ricas, aquela com 
sistema tributario mais progressivo em lei - os Estados Unidos - e tam
hem aquela com o mais baixo retorno tributario e a mais extrema desigual
dade. Na presen<;:a de desigualdade acentuada e escasso investimento na 
popula<;:ao - sobretudo em crians:as - a preocupa<;:ao mais urgente se torna 
o aumento do nivel de gasto publico. Para aumenta-lo de maneira susten
tavel e preciso elevar a receita tributaria. A melhor forma de obter essa
eleva<;:ao e conferir um papel de destaque, no programa inicial, a tributa

<;:ao do consumo.
Inicialmente, deveriamos preferir taxar o consumo com um imposto 

indireto e fixo que com uma arrecada<;:ao direta e progressiva. (A taxa<;:ao e 
indireta quando incide sobre as transa<;:6es e direta quando incide sobre a 
renda, o consumo ou a propriedade dos individuos. Para ser progressiva, a 
tributa<;:ao precisa comumente ser direta, embora a taxas:ao direta possa ser 
fixa, e nao progressiva.) A taxa<;:ao direta do consumo onera a diferen<;:a 
entre o que o individuo ganha, seja com salario ou como renda de capital, 
e o que ele poupa e investe. Ao contrario da tributa<;:ao indireta do consu
mo, a tributa<;:ao direta tende em si mesmo a progressividade. Nao apenas 
podemos isentar as pessoas com os menores niveis de consumo; podemos 
tambem impor, para alem do limite em que o imposto direto come<;:a a 
valer, uma escala progressiva bastante ingreme. Nos pontos mais altos des-
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sa escala o valor do impasto pode alcanyar, como propos Kaldor, os multi
plos de 100 por cento. Por exemplo, o contribuinte pode pagar ao gover
no, como imposto sobre o consumo pessoal, quatro d6lares para cada d6lar 
gasto. 

A l6gica moral da taxac;:ao do consumo repousa em sua habilidade de 
atingir diretamente a apropriayao individual dos recursos sociais: a pro
poryao em que o indiv{duo despende recursos consigo mesmo em vez de 
preserva-los, ainda que sob seu pr6prio controle, para o futuro. Essa trans
posic;:ao dos recursos sociais para o consumo individual, preservando uma 
hierarquia de padr6es de vida, e um dos dois grandes e permanentes obje
tos de taxac;:ao. 0 outro alvo e a acumulac;:ao de poder economico. A taxa

c;:ao da renda atinge esses dois alvos obliquamente e iguala de maneira 
injusta os ganhos do trabalho assalariado com as rendas de capital. 

Ha, no entanto, uma razao mais imediata e pratica para dar destaque a 
taxayao do consumo, quando nossa preocupac;:ao fundamental reside em 
aumentar a receita tributaria e o n{vel de gastos publicos. Em todas as 
sociedades contemporaneas, a taxac;:ao parece um fardo sobre a poupanc;:a e 
o investimento; portanto, sobre as necessidades da produc;:ao. Essa restri

c;:ao pratica encontra defesa no discurso prestigioso da tensao entre eqiiida
de e eficiencia: a redistribuic;:ao compensat6ria tern seu custo. A relutancia
em pagar por ela resulta em uma inibiyao inerente contra a radicalizayao
do mecanismo de transferencia fiscal como meio de superar a divisao entre
setores avanc;:ados e atrasados da economia. Uma mudanc;:a para o regime
de taxac;:ao do consumo modera a tensao entre taxac;:ao e crescimento, par
ticularmente se uma parte substancial da receita tributaria for para o in
vestimento publico em pessoas, instalac;:6es e iniciativas empresariais, re
sultando em beneficios produtivos.

Em todo o mundo os progressistas resistem, como um retrocesso, ao 
apoio em impastos sobre consumo, em geral, e sobre a taxayao fixa do 
consumo, em particular. Essa resistencia, no entanto, e equivocada. Talvez 
tenhamos de abandonar a progressividade para poder realiza-la mais efeti
vamente em um momenta posterior. 

Ha dois modos de explicar, no contexto de sociedades relativamente 
desiguais e despolitizadas, os benefkios da gerac;:ao de receita por meio da 
taxac;:ao indireta do consumo. A primeira explicac;:ao, e a mais bisica, e o 
efeito assimetrico da redistribuic;:ao por meio de taxac;:ao progressiva ou de 
redistribuic;:ao pelo gasto publico, fundada em um impasto abrangente, 
de al{quota unica, sobre o valor agregado (a forma exemplar de tributac;:ao 
indireta do consumo), sobre estruturas e incentivos economicos estabele
cidos. A taxac;:ao direta e progressiva, particularmente se incidir sobre ren
da ou riqueza, afeta diretamente o comportamento individual. 0 gasto 
publico, financiado pelo instrumento relativamente neutro do impasto 
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abrangente, de all'.quota unica, sobre o valor agregado, tambem influencia 
as estruturas e os incentivos, mas de maneira mais obll'.qua (deslocando o 
equilibrio entre recursos e responsabilidades publicos ou privados). Esse 
efeito indireto se torna significativo apenas em um patamar mais alto. 
Assim, pafaes como Franc;:a e Dinamarca, que utilizaram em larga escala a 
tributac;:ao indireta do consumo, tambem foram capazes de alcanc;:ar recei
tas hem altas, pr6ximas dos 50 por cento do PIB, com efeitos limitados 
sobre o carater e a motivac;:ao do comportamento econ6mico comum. 

A segunda razao do efeito assimetrico e mais perturbadora. A taxac;:ao 
indireta do consumo e menos transparente que a taxac;:ao direta do consu
mo, da renda ou da riqueza. Assim, se presta ao engano e ao auto-engano 
coletivos. A taxa pode ser paga com mais boa vontade quando seu paga
mento e menos 6bvio. Os contribuintes podem nao compreende-lo ou, 
compreendendo-o em prindpio, nao senti-lo na came. A vantagem da 
tolerancia ocorre, ao mesmo tempo, em prejuizo de uma autoconsciencia 
deliberativa. 0 imposto abrangente, de aliquota unica, sobre o valor agre
gado pode atingir essa vantagem e esse prejuizo. 0 mesmo pode ocorrer, 
de maneira ate mais efetiva mas com custo econ6mico mais alto, com uma 
"colcha de retalhos" de impostos indiretos: cada um arrecada um pouquinho, 
e seu efeito cumulativo e obscuro. 0 custo para a integridade deliberativa 
das instituic;:6es democraticas e real. No entanto, quanto mais desigual for 
a sociedade, mais modesta se torna o significado relativo desse custo. Pois 
a desigualdade de circunsdncias - e portanto tambem de informac;:6es - e 
acompanhada por varios onus de capacitac;:ao deliberativa. Precisamos al
canc;:ar o mais rapido possl'.vel uma posic;:ao em que os conflitos entre as 
condic;:6es de integridade deliberativa se tornem menos graves. Para isso, 
temos de manter um alto nivel de gasto publico e financiar as atividades 
sociais e produtivas ao longo do tempo, em uma democracia aprofundada 
de grande vigor. A transparencia, por si mesma, e mais que um luxo e me
nos que um absoluto. 

A forma inicial da alternativa progressista deveria, assim, reservar papel 
de destaque para um imposto abrangente, de al{quota unica, sobre o valor 
agregado, como forma mais neutra de taxac;:ao indireta do consumo. Deve
rfamos trabalhar com uma taxa alta - por exemplo, em torno de 30 por 
cento. Em um Estado federativo, os recursos obtidos com essa taxa podem 
ser distribul'.dos entre as entidades que comp6em o Estado. Se ha grandes 
desigualdades entre estados ricos e pobres dentro da uniao federativa, po
demos imaginar a distribuic;:ao desse dinheiro de acordo com uma formula 
gerada pela combinac;:ao de dois criterios opostos: distribuic;:ao de acordo 
com a parcela com que cada estado ou municipalidade contribui para a 
arrecadac;:ao (isto e, para o valor agregado); e distribuic;:ao de acordo com o 
inverso da renda per capita multiplicada pela populac;:ao. 
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Dois conjuntos de taxas diretas e progressivas suplementariam, nesse 
sistema inicial, o imposto abrangente, de aHquota unica, sobre o valor 
agregado. Cada um se dirigiria a um dos dois principais alvos da tributa
c;:ao progressiva: a hierarquia de estilos de vida e a acumulac;:ao de poder 

A 
' 

econom1co. 
A taxac;:ao direta e progressiva do consumo pessoal afetaria a apropriac;:ao 

individual de recursos sociais. Essa taxa incidiria sobre a diferenc;:a entre 
renda total (inclusive as rendas de capital) e poupanc;:a total para investi
mento. Haveria uma isenc;:ao abaixo de certo limiar (acompanhada, se a 
situac;:ao do governo permitisse, de um imposto negativo garantindo uma 
renda minima, normalmente condicionada por uma disposic;:ao evidente 
para o treinamento e o trabalho) e taxas acentuadamente progressivas (va
rias centenas de pontos percentuais) acima de um outro limiar. Recursos 
que nao fossem comprovadamente convertidos em poupanc;:a legitima e 
em investimento contariam como se houvessem sido gastos, suportando a 
carga total da taxa. 

0 segundo grupo de impostos - impostos sobre a riqueza - se destina
ria a acumulac;:ao de poder economico. Em prindpio, a taxac;:ao do consu
mo pessoal trata mais efetiva e completamente da hierarquia de padr6es de 
vida e a taxac;:ao da riqueza trata da construc;:ao de poder economico. Mu
danc;:as no regime de propriedade e, mais amplamente, no contexto insti
tucional de produc;:ao e comercio, devem realizar o que a redistribuic;:ao 
fiscal isolada e incapaz de fazer. Ha, no entanto, uma forma de desigualda
de economica que e particularmente suscetivel a correc;:ao fiscal. E a forma 
mais destruidora de experimentalismo democratico: a transmissao heredi
taria da propriedade, especialmente se combinada com a transmissao de 
vantagens educacionais. 

Calculou-se que, nos Estados Unidos, cerca de metade de todos os hens 
possuidos por pessoas abaixo dos 50 anos pode ser atribuida a heranc;:a ou, 
mais comumente, a antecipac;:ao de heranc;:a por doac;:ao inter vivas. As fa
milias nas quais a transmissao de propriedade por doac;:ao e heranc;:a e subs
tancial sao, em geral, as mesmas capazes de oferecer educac;:ao real a seus 
filhos - em casa ou na escola. A combinac;:ao das vantagens economica e 
educacional e avassaladora e da a paises como os Estados Unidos e o Brasil 
seu quadro relativamente rigido de classes sociais. 

A circunstancia economica, a forma caracteristica de poder (sua falta) 
em jogo e a consciencia especial das possibilidades e limitac;:6es pessoais e 
sociais se unem para moldar uma classe. Ha quatro classes sociais princi
pais nos Estados Unidos (e na maioria dos outros paises ricos e industria
lizados): uma classe de profissionais-empresarios; uma classe de pequenos 
negociantes independentes e tecnicos semi-independentes, ou profissio
nais com baixa qualificac;:ao; uma classe trabalhadora (no setor industrial e 
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de servic;:os); e uma classe baixa. A estrutura de classes dos EUA tern sido 
tao dgida que nenhuma forma consided.vel de mobilidade foi observada 
nos ultimos cem anos, exceto uma: os filhos de trabalhadores do campo e 
de operarios se tornaram, em grande numero, trabalhadores de "colarinho 
branco", movendo-se de um compartimento da dasse trabalhadora para 
outro. 

Outras democracias industriais viram, de tempos em tempos, grandes 
epis6dios de reforma em seu sistema de classes, mas apenas como resulta
do de inovac;:6es institucionais estabelecidas pela ac;:ao politica. A diminui
c;:ao radical da transmissao hereditaria de propriedade nao destruiria, por 
si so, a hierarquia de classes; mais importante e o desenvolvimento afirma
tivo da heranc;:a social, garantindo que cada individuo herde da sociedade 
os recursos de formac;:ao de capacidade e de criac;:ao de oportunidades que 
a grande maioria nao tern condic;:6es, nas sociedades atuais, de herdar de 
seus parentes. A taxac;:ao decisiva de doac;:6es e heranc;:as e, ainda assim, 
importante, tanto por destruir privilegios quanto por ajudar a financiar a 
igualdade. 

Duas restric;:6es praticas ajudam bastante a definir a real natureza das 
sociedades de mercado contemporaneas. Entretanto, nao podemos inferir 
nenhuma dessas restric;:6es a partir da concepc;:ao abstrata de economia de 
mercado. Uma e o direito de heranc;:a, negando o prindpio de igual opor
tunidade. A outra e a recusa ao trabalho (mas permissao ao capital) de ter 
direito de cruzar fronteiras nacionais, o que contraria o prindpio do livre 
comercio universal. Cada uma dessas negativas precisa, desse modo, en
contrar desculpa em imperativos pd.ticos. No entanto, a forc;:a desses im
perativos praticos depende de nossas pressuposic;:6es institucionais: pres
suposic;:6es a respeito das instituic;:6es que existem e das que podemos esta
belecer. 

A taxac;:ao de doac;:6es e heranc;:as e a forma mais importante de taxac;:ao 
da riqueza. Sua missao e refrear a influencia que OS acidentes de heranc;:a 
economica tern sobre as oportunidades na vida dos indivfduos. Ela ajuda
ria a financiar aquilo que, em uma sociedade mais democratica, substituiria 
em larga medida a heranc;:a familiar: a heranc;:a, por cada indivfduo, de um 
estoque de recursos de capacitac;:ao fornecidos por meio das contas de do
tac;:ao social descritas em outra parte deste livro. 

Alem de certo n{vel de progressividade, a taxac;:ao de heranc;:as pode, de 
fato, impingir um elevado onus, enfraquecendo a motivac;:ao para o traba
lho, a poupanc;:a e o investimento. Nao podemos quantificar esse onus de 
antemao, pois sua natureza e seu objetivo dependem da influencia combi
nada de todas as circunstancias institucionais e culturais da sociedade. 
Precisamos descobrir quao grande e esse custo e decidir, por meio de esco
lha coletiva - e nao como conseqliencia de nosso "fado institucional" -
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qual medida de desigualdade causada por herarn;:a de bens desejamos tole
rar para evita-lo. Alem disso, varios tipos de compromisso pratico podem 
diminuir esse custo e conferir certo peso ao desejo paterno de prover o 
futuro dos filhos. 0 mais simples desses compromissos seria um desconto 
tributario no caso de herarn;:a de primeira gerac;:ao, sendo que a taxa mais 
elevada seria aplicada a heranc;:a de segunda gerac;:ao dos fundos equivalen
tes. 0 incentivo ao consumo resultante encontraria sua pr6pria correc;:ao e 
sua penalidade na taxac;:ao marcadamente progressiva do consumo de cada 
contribuinte. 

No primeiro estagio da alternativa ao neoliberalismo, os dois grupos de 
tributos diretos e redistributivos teriam papel subsidiario ao da taxac;:ao 
indireta do consumo. No segundo estagio, mais igualitario e democrati
zante, eles comec;:ariam a tomar o centro do palco. 0 imposto abrangente, 
de al1quota unica, sobre o valor agregado, ou seu equivalente, se tornaria 
entao uma garantia basica de que haveria arrecadac;:ao adequada. Com a 
moderac;:ao das desigualdades economicas, o aprofundamento do engaja
mento polfrico e a ampliac;:ao do acesso aos recursos produtivos e as deci
s6es de investimento, poderfamos esperar, de maneira razoavel, que se sua
vizasse a tensao entre a necessidade de garantir um n{vel adequado de 
gasto publico redistribuidor e o desejo de respeitar a eqiiidade distribui
dora na tributac;:ao. Tendo renunciado a progressividade pela mera pro
gressividade, podemos mais uma vez acolhe-la sem medo de conseqiiencias 
perversas. 

Na versao plena de um sistema tributario democratizante, podemos 
querer assegurar uma serie de conex6es imprecisas entre os tres principais 
tipos de taxa, seus usos mais importantes e suas justificativas sociais. 0 
imposto progressivo sobre o consumo pessoal financiaria as operac;:6es ba
sicas do governo. Desse modo, ligarfamos o interesse do aparato politico
burocratico com o avanc;:o da taxac;:ao redistribuidora. Tambem darfamos 
enfase ao interesse do governo democratico em evitar desigualdades extre
mas de condic;:ao. 0 imposto abrangente, de aHquota unica, sobre o valor 
agregado, sempre o menos desvirtuado e o mais confiavel dos impostos, 
financiaria os fundos sociais e os centros de apoio que logo serao definidos 
como agentes de uma parceria descentralizada entre empresas e governo. 
Dessa maneira, essa taxa seria entendida como modo de impor um onus 
sobre o consumo, em beneHcio da produc;:ao. A poupanc;:a forc;:ada que ele 
representa se voltaria, diretamente, para o investimento produtivo. Os 
impostos sobre doac;:ao e heranc;:a, como meio mais importante de tributa
c;:ao da riqueza, financiariam a heranc;:a social (por meio das contas de dota

c;:ao social), substituindo a heranc;:a familiar. 
Essas conex6es imprecisas nao sao simetrias ideais, nem amarras ou ini

bic;:6es. Elas evocam e ajudam a sustentar um novo modo de compreender 
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as relas;6es adequadas entre enriquecimento individual, encargo governa
mental e solidariedade social. Para se desenvolver ao longo do tempo e 
ensejar adesao voluntaria, um sistema de finans;as publicas precisa ter ra{zes 
na i.rnaginas;ao popular do pratico, do significativo e do justo. Essas cone
x6es ajudam a desenvolver tais raizes. 

Reforma previdencidria. Se o sistema tribut:irio serve para aumentar o n{vel 
de poupans;a publica e privada, gerando recursos que podem, entao, ser 
mobilizados para o investimento produtivo e o gasto redistribuidor, a re
forma do sistema de previdencia e de seguridade social fornece uma opor
tunidade para garantir um n{vel adequado de poupans;a - adequado as 
necessidades sociais e as da fam{lia -, reorganizando enquanto isso as rela
s;6es entre poupans;a e produs;ao. Para entender o problema e as possibili
dades, podemos comes;ar com o contraste usual e falsamente exaustivo 
entre o sistema de contribuis;ao definida, ou de capitalizas;ao definida, e o 
sistema de beneficio definido. 

Os sistemas de beneficio definido - que continuam a ser a maioria dos 
esqu�mas de previdencia publica no mundo todo - imp6em uma escala 
de contribuis;6es de trabalhadores e empregadores. Embora as pens6es 
result;:i.ntes possam levar em conta essa contribuis;ao, nao existe relas;ao de 
um para um entre aquilo que o trabalhador e o empregador contribufram 
e aquilo que o trabalhador leva no final. Assim, o sistema da oportunidade 
a redistribuis;ao. Ao mesmo tempo, no entanto, cria um risco de insolven
cia: pode ser prometido e estabelecido como direito social muito mais do 
que foi poupado coletivamente. 

Os sistemas de contribuis;ao definida dao ao trabalhador o que ele e seu 
empregador depositaram na conta previdenci:iria. 0 argumento em favor 
da administras;ao privada dessas comas se fortalece por isso. Um movi
mento global de ideias, estreitamente ligado ao neoliberalismo, deseja adotar 
esse sistema de contribuis;ao definida, favorecendo-o com benefkios fiscais. 
Deseja usar o esquema redistribuidor da previdencia publica como um 
recurso residual para resgatar os menos afortunados e os mais imprevidentes 
do desamparo total. 

Ess� sistema, no entanto, padece de dois defeitos b:isicos. 0 primeiro 
defeito e que ele nao exige, embora possa favorecer, um alto n{vel de pou
pans;a privada. Um esfors;o publico para aumentar e organizar a poupans;a 
privada cria uma oportunidade para estabelecer instituis;6es, como aquelas 
descritas a seguir, que facilitem a passagem da poupans;a social para o 
investimento produtivo. 0 segundo defeito e que, por separar o tratamen
to dado a pensao dos pobres do tratamento dado a pensao da populas;ao 
em getal, ele torna mais facil abandonar os pobres a sua pr6pria sorte. De 
maneira mais ampla, ele falha em explorar a ambigiiidade criadora dos 
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sistemas de beneficio definido. Esses sistemas tern um carater hibrido. 
Combinam um contrato de poupan<;a e seguro, auxiliando o indiv{duo a 
prover a si mesmo e a sua familia ao longo de toda a vida. Como um 
reconhecimento parcial da heran<;:a social, garante a todos um legado de 
salvaguardas e oportunidades economicas elementares. A universalizas;ao 
dos esquemas de contribuis;ao definida resolve essa ambigiiidade em favor 
do contrato de poupans;a. E possivel, no entanto, resolver o problema em 
benefkio da herans;a social, se tomarmos o sistema previdenciario como 
expressao fragmentaria de um compromisso mais fundamental que permi
te que cada um herde da sociedade, em vez de permitir a uns poucos que 
herdem de seus pais. 0 mecanismo de contas de dotas;ao social, estabele
cido no programa avans;ado, que e a evolus;ao mais radical dessa alternativa 
progressista, tornaria universal o prindpio da herans;a social previsto por 
um sistema previdenciario reformado. 

Imagine a unificas;ao de todos OS esquemas de previdencia publica e 
privada, bem como dos sistemas de seguridade social. Poupadores previ
denciarios de renda media e seus empregadores pagam a seus fundos, sem 
ganhar nem perder. Mas os trabalhadores de baixa renda recebem adicio
nais em suas contas de seguridade, gras;as a acumulas;ao dos poupadores 
de renda alta. 

Parte do dinheiro das tres categorias vai para fundos de investimento 
social, que em larga medida gozam de independencia administrativa. Es
ses fundos recebem delegas;ao para se engajar em operas;6es publicas de 
capital de risco, bem como para lidar com o problema do risco elevado por 
meio de tecnicas comuns de diversiftcas;ao. Projetamos sua estrutura para 
libera-los da obsessao com o curto prazo e para extrair o potencial produ
tivo da poupans;a mais completamente do que fazem as atuais estruturas. 
Ainda assim, esperamos que tenham lucro e os confrontamos com padr6es 
de sucesso impastos tanto pelos segurados (que podem decidir deixa-los) 
quanta pelos governos (que os estabelecem e regulam). 

E ao mesmo tempo futil e perigoso manter um alto nivel de poupans;a 
publica e privada, a menos que existam meios institucionais para transfor
mar a poupans;a em investimento produtivo. Se realizamos o primeiro sem 
dispor do segundo, nos arriscamos a criar um fracasso no estilo keynesiano. 
A tentativa de desenvolver meios institucionais para explorar o potencial 
subaproveitado de investimento logo se mistura com outra preocupas;ao 
definidora da alternativa inicial ao neoliberalismo: o desenvolvimento de 
formas descentralizadas e experimentais de parceria entre empresas e go
verno. 

Poupanra e produrao. Um alto nivel de poupans;a e vital para o sucesso de 
uma alternativa progressista. Nas condis;6es atuais, poupans;a elevada sig-
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nifica algo acima dos 15 por cento do PIB para uma economia relativa
mente rica e acima de 30 por cento para um pa{s em desenvolvimento. 
Esse alto n{vel de poupanc;:a pode ser facilmente esbanjado. Mais comu
mente, pode ser usado para financiar um aumento subito dos investimen
tos produtivos em vez de uma elevac;:ao sustentada da produtividade. No 
entanto, e dificil enxergar como uma alternativa pratica pode prescindir 
dessa poupanc;:a elevada. 

Baixa poupanc;:a significa dependencia de capital exterior. Essa depen
dencia - como a experiencia demonstrou - vem com O fardo de varias 
condic;:6es perigosas tanto para a democracia quanto para a prosperidade. 
Assim, o tipo de neoliberalismo "realista'' e seletivo reinante em muitas 
partes do mundo tern sido acompanhado pelo apoio do afluxo de capital 
para manter tanto os deficits de conta corrente quanto as ancoras carnbiais 
da moeda. Desse apoio deriva a necessidade de recompensar o· capital es
trangeiro com altas taxas reais de juros, comprimindo o crescimento do
mestico e piorando a situac;:ao das financ;:as publicas. 

0 capital estrangeiro, no entanto, e tanto mais util quanto menos um 
pais depende dele. Quando precisa ser paga uma aha remunerac;:ao para 
um financiamento imediato, a conseqilencia usual tern sido o estabeleci
mento de um pesado onus sobre o tesouro; devido ao servic;:o da d{vida 
publica, o governo se torna a primeira vfrima das ahas taxas de juros. 
Danos duradouros podem ser impingidos as condic;:6es de crescimento 
economico pelo estrangulamento do investimento produtivo e pela des
truic;:ao dos neg6cios que nao conseguem contar com ganhos retidos. 

Enquanto isso, o palco fica montado para ataques especulativos a moe
da. 0 que comec;:a como uma comoc;:ao financeira termina com um recuo 
para a economia: o n{vel de atividade economica comec;:a a declinar, hem 
como a renda real. Quando, em contraste, a necessidade de capital estran
geiro permanece moderada, prevalecem mais facilmente os efeitos benefi
cos do investimento estrangeiro, e seus custos se mantem sob controle. 0 
investimento de longo prazo na capacidade produtiva tern mais chances 
de predominar, em relac;:ao aos investimentos de curto prazo. 

Certamente esses efeitos paradoxais e perversos da dependencia do ca
pital estrangeiro teriam menores oportunidades de se impor se o capital 
flu{sse livremente pelo mundo, em vez de continuar em casa, em propor
c;:6es espantosas. No final do seculo 20, o capital se mantem menos global, 
de certa maneira, que no final do seculo 19. A percentagem relativarnente 
pequena de capital que realmente cruzou fronteiras exerceu uma influen
cia desproporcional a seu tamanho. 

A elevac;:ao do nivel de poupanc;:a nacional nao e somente uma necessi
dade; e tarnbem uma oportunidade. Alguns mecanismos de apoio ao au
mento do nivel de poupanc;:a criam mais um cenario no qual reformat as 
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estruturas institucionais da economia de mercado. Proporcionando alguns 
dos recursos para o crescimento, institufmos tambem algumas das estru
turas para a democracia. 

Alem disso, nao basta elevar o nfvel da pouparn;:a; precisamos tambem 
estreitar os lac;:os entre poupanc;:a e investimento. De uma vez por todas, 
poupanc;:a e investimento nao sao a mesma coisa. A poupanc;:a corresponde 
apenas ao meio economico. 0 investimento e o fim economico. A pou
panc;:a nao se transformara imediatamente em investimento e, se deixar de 
ser investida, pode se tornar parte do problema, e nao da soluc;:ao. Por 
outro lado, as oportunidades de investimento ajudam a definir o nfvel de 
poupanc;:a. Ha uma relac;:ao redproca entre poupar para investir e investi
mento na produc;:ao; a seta causal aponta em ambas as direc;:6es. 

Uma falha no modelo tradicional de economia de mercado e a precarie
dade do vfoculo que ele estabelece entre poupanc;:a e produc;:ao. A forma 
dominante de analise economica torna diffcil recorrer a esse vfoculo e 
imagina-lo afrouxado ou estreitado por diferentes estruturas institucio
nais. Na medida em que a alocac;:ao de recursos pelo mercado funciona, ela 
direcionara, segundo essa analise, recursos para os fins mais produtivos. 
Na medida em que a alocac;:ao de recursos pelo mercado nao funciona, n6s 
precisamos, de acordo com essa mesma analise, eliminar as restric;:6es que a 
inibem ou aceitar de boa vontade essas restric;:6es, em nome de seu uso 
social. 

A premissa-chave desse raciodnio, e de muitos outros na teoria econo
mica convencional, e a injustificada identificac;:ao da ideia abstrata de uma 
economia de mercado com um grupo particular e contingente de estrutu
ras de mercado. A conseqiiencia dessa identificac;:ao e que se nega a possfvel 
existencia de formas alternativas de economia de mercado. Essas alternati
vas incluiriam, entre suas varias caracterfsticas, modos diferentes de orga
nizar a relac;:ao entre poupanc;:a e produc;:ao. Assim, aquilo que a teoria 
padrao deseja descartar como parte da definic;:ao se torna, sob analise mais 
atenta, um problema da ordem dos fatos. Precisamos resgatar os enigmas 
nao resolvidos e as possibilidades suprimidas da economia real de uma 
perspectiva que os trivializaria e suprimiria. 

Nas decadas de 30 e 40 ocorreu um debate acalorado entre alguns dos 
mais destacados te6ricos da economia (entre os quais Hayek, Keynes e 
Kalecki) sobre a dissipac;:ao do potencial produtivo da poupanc;:a. 0 desa
parecimento desse debate reflete o poder de duas ocorrencias relacionadas: 
o fracasso da teoria economica em abrir espac;:o para a inventividade insti
tucional e o estreitamento dos conflitos e experiencias institucionais no
mundo real da polftica. Agora, precisamos forc;:ar a teoria a compensar os
defeitos da hist6ria, em vez de permitir que ela lhes fac;:a eco e os amplie.
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Na maior parte das economias contemporaneas, ricas e pobres, neg6-
cios de todo tipo financiam em media 80 por cento de suas operac:;:6es por 
meio de lucros reinvestidos. Essa taxa se mantem quase a mesma em eco
nomias como a alema, celebradas pelas estreitas relac:;:6es entre bancos e 
empresas, ou a inglesa, na qual se considera que as empresas competem 
com a mentalidade de curto prazo de investidores institucionais a distan
cia. Assim, o sistema produtivo se autofinancia em alta medida. 

A vasta reserva de recursos reunida nos bancos e nas bolsas tern relac:;:ao 
epis6dica e indireta com o financiamento da produc:;:ao. As ofertas publicas 
iniciais - a subscric:;:ao de novas ac:;:6es por investidores na bolsa - sao res
ponsaveis pela parte epis6dica da relac:;:ao. Elas representam uma parte fra
gil da atividade do mercado nas bolsas atuais. 0 capital de risco - investi
mento em empresas iniciantes, tipicamente em regime de igualdade de 
riscos - representa uma frac:;:ao ainda menor do total de investimentos e, 
em muitas economias ricas, praticamente inexiste de forma organizada. 

Alem da oferta publica inicial e do capital de risco, boa parte da ativida
de financeira da, na melhor das hip6teses, uma contribuic:;:ao indireta ao 
financiamento da produc:;:ao. As financ:;:as podem estabelecer no mercado 
acionario um indice de avaliac:;:ao que ajude as empresas a financiar suas 
atividades por meio de emprestimos bancarios. Pode tambem criar um 
mercado sob controle corporativo, tornando mais facil para os empres;frios 
assumir empresas que esperam reorganizar e administrar de modo mais 
eficiente. Essas contribuic:;:6es indiretas das financ:;:as a produc:;:ao sao reais. 
No entanto, sao tambem limitadas. 

Boa parte da atividade financeira se consome em mudanc:;:as de posic:;:ao, 
ficando o mundo real da produc:;:ao e da inovac:;:ao reduzido a um pretexto, 
em vez de ser um objetivo. Dizer que, observados casos de sucesso, esse 
modo peculiar de moldar a relac:;:ao entre poupanc:;:a e prodrn;:ao e tudo que 
podemos desejar e aguardar com born senso e substituir um dilema empi
rico por um dogma institucional. Afinal de contas, as instituic:;:6es com 
papel central na abordagem estabelecida do nexo entre poupanc:;:a e produ

c:;:ao - bancos e bolsas das economias atuais - oferecem um pequeno nume
ro de variac:;:6es em um quadro limitado de soluc:;:6es institucionais molda
das na hist6ria moderna das democracias do Atlantico Norte. 

Aqui, como sempre, a questao e: quais sao as alternativas? Como pode
mos reformar o contexto institucional no que diz respeito a relac:;:ao entre 
poupanc:;:a e produc:;:ao, para aumentar o nivel de poupanc:;:a interna e estrei
tar aquela relac:;:ao? Se essa pergunta tern uma resposta voltada para o futu
ro, a reclamac:;:ao de que boa parte do potencial produtivo da poupanc:;:a se 
perde no cassino das financ:;:as ganha forc:;:a. Se nao existir tal resposta, a 
reclamac:;:ao merece ser rejeitada - nao porque a analise economica a con-
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sidere insignificante, mas porque a a<_;:ao e a imagina<_;:ao institucionais fa
lharam em faze-la significativa. 

Se nao fosse poss.ivel apertar ou afrouxar, com combina<_;:6es praticas, a 
liga<_;:ao entre poupan<_;:a e produ<_;:ao, tambem nao seria poss.ivel distinguir a 
poupan<_;:a do entesouramento, pois o que distingue a primeira da segunda 
e sua orienta<_;:ao para a produ<_;:ao, por meio do investimento. Conseqiien
temente, poupar sob condi<;:6es que nao sejam de pleno emprego pareceria 
sempre um preju.izo, e nao um beneficio, e gastar para o consumo seria tao 
born quanta gastar para investir. A falta de uma compreensao institucio
nalmente aperfei<_;:oada da conexao entre poupan<_;:a e produ<;:ao nos faria 
escolher entre uma preferencia quase keynesiana por gastar sob condi<_;:6es 
que nao sejam as de pleno emprego e uma celebra<_;:ao pre-keynesiana da 
poupan<_;:a como um hem em si mesma. Assim, a mesma falha basica em 
emender a indetermina<_;:ao e a variabilidade institucional do conceito abs
trato de economia de mercado prejudica nossa habilidade em raciocinar 
criticamente a respeito dos problemas mais comuns da economia pratica. 

Tenda surgido depois de muitas gera<_;:6es de debates intensos acerca da 
rela<_;:ao entre poupan<_;:a e prosperidade, essa defesa pode parecer impru
dente. Duas tradi<_;:6es foram as mais proeminentes nas economias do mun
do de lingua inglesa durante o seculo 20. Elas conspiraram para tornar 
obscuro o que esta em jogo nessa defesa. 

Uma tradi<;:ao - Keynes chamou-a de "classica" - ve a parcimonia como 
uma restri<_;:ao independente ao crescimento. A intui<_;:ao oculta dentro des
sa ideia e a de que somente conseguiremos produzir se pudermos usar o 
que tivermos deixado de consumir hoje. 

A segunda tradi<_;:ao - associada ao pr6prio Keynes - inverteu essa ideia, 
ao ver no excesso de poupan<_;:a alem da "demanda efetiva'' um convite ao 
subemprego dos recursos produtivos. Os empresarios somente produzirao 
a quantidade que os consumidores quiserem comprar. Um atraso avarento 
do consumo pode disparar uma espiral descendente de restri<_;:6es a ativi
dade economica, de que somente a expansao vigorosa da despesa publica 
podera nos salvar. 

A intui<_;:ao no centro dessa perspectiva sugere que energia e esperan<_;:a, 
em vez de sacrif.icio, frugalidade e cautela, sao as qualidades que poderao 
nos tornar coletivamente rico_s. Sob esse ponto de vista, e mais provavel 
que o crescimento economico aumente a taxa nacional de poupan<_;:a, do 
que um aumento da taxa de poupan<_;:a propicie o crescimento economico. 
Essa conjectura se mostrou verdadeira em uma grande variedade de cir
cunstancias, como o demonstram diversos estudos empfricos. 

Entretanto, esse ensinamento antidassico sofre de tres defeitos que o 
tornam um guia perigoso para a economia pol.itica do experimentalismo 
democratico e para uma compreensao institucionalmente informada da 
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economia. A primeira deficiencia - a que quase monopolizou o debate - e 
a incapacidade de reconhecer todas as conseqiiencias politicas e econ6mi
cas do consumo - consumo do governo ou consumo privado induzido 
pelo governo - como uma cura para a queda recessiva. 0 significado real 
da experiencia frustrante dos esfon;:os para sair da recessao por meio da 
reduc;:ao do custo do dinheiro e de impostos ao longo dos ultimos trinta 
anos nao consiste em que - como querem os monetaristas - toda influen
cia governamental sobre o incentivo ao investimento se derrota a si mes
ma. Ao contrario, essa influencia nao e suficiente, e se derrotara sempre, a 
menos que se complete. Ela nao e excessiva, e insuficiente. 

A administrac;:ao da demanda sera sempre insuficiente para garantir a 
expansao da oferta. Uma razao e que o aumento da demanda pode se mos
trar insustentavel para quern tiver de tomar as decis6es de produzir mais. 
Essa e a questao mais enfatizada pelos monetaristas. No entanto, ela e 
subsidiaria a outra razao mais fundamental para a incapacidade recorrente 
de a oferta responder ao aumento da demanda agregada. Essa considera
c;:ao mais basica seria muito 6bvia para merecer menc;:ao, se nao desempe
nhasse um papel tao inc6modo na teoria econ6mica. 

Os proprietarios e gerentes das empresas produtivas nao formam um 
corpo de funcionarios sociais dedicados a oferecer o maximo de satisfac;:ao 
aos consumidores. Sua meta e ganhar dinheiro e crescer no mundo, e nfo 
estar de prontidao para atender a compradores com crescente poder de 
gastar. As vezes lhes parece mais lucrativo vender bens e servic;:os a consu
midores com mais recursos para compra-los. Contudo, com igual freqiien
cia, outras ac;:6es poderao ser mais atraentes: por exemplo, vender os mes
mos produtos e servic;:os por prec;:os mais altos, e esperar para ver o que faz 
a concorrencia, deixando sua sobra de caixa aplicada na especulac;:ao finan
cetra. 

0 contraste entre a relativa facilidade e a rapidez de um aumento da 
demanda agregada, por meio de uma politica fiscal ou monetaria mais 
solta, e a dificuldade e demora relativas da expansao da capacidade produ
tiva, aumentam os atrativos desses atalhos para o lucro, ao mesmo tempo 
que oferecem uma oportunidade de ceticismo acerca da sustentabilidade 
do aprofundamento da politica expansionista. A decisao de aumentar a 
produc;:ao tern geralmente de ser executada a longo prazo, comprometen
do donos e gerentes com decis6es irrevers{veis e de risco. Alem disso, nao 
havera o ajustamento garantido ou habitual entre o atual perfil de produ
c;:ao e o perfil de consumo indicado pelo aumento do poder de compra. 0 
grau de desajustamento depende de quern ganha qual parcela do beneHcio 
da expansao induzida pelo governo e significa que, de alguma forma, a 
produc;:ao deve ser redirecionada. 
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Podemos agora ver por que a questao da insustentabilidade do aumento 
da demanda continua a ser subsidiaria da questao relativa a baixa confia
bilidade da reas;ao da oferta. Se pudessemos contar com a resposta da oferta, 
poderiamos realmente sair de qualquer recessao pelo aumento do consu
mo. Nao estariamos nos batendo contra os limites de emprego compati
veis com a estabilidade de pres;os. Poderfamos contar com o crescimento 
sem inflas;ao, em vez de inflas;ao com estagnas;ao. 

Entretanto, nao podemos contar com essa resposta. Nasso ceticismo 
acerca dos governos e apenas uma simples extensao de nosso realismo acer
ca de donos e gerentes. Quanto menos oportunidades houver para estabe
lecer novas empresas em resposta a maior demanda, maior a probabilidade 
de que aspectos do pleno emprego deixem de resultar em crescimento susten
tavel e nao-inflacionario. 

Keynes nos mostrou que a oferta nao assegura sua pr6pria demanda. 
Contudo, nao podemos dar uso adequado a essa ideia enquanto nao tiver
mos incorporado sua outra metade: a demanda nao garante sua pr6pria 
oferta. 0 problema e que o desenvolvimento dessa segunda metade exige 
politicas praticas e conceps;6es politicas completamente diferentes das 
sugeridas pela primeira metade. Pois nao podemos desenvolve-la sem in
vestigar as estruturas institucionais por meio das quais sao tomadas as 
decis6es de consumir, poupar e investir, e sem nos perguntarmos se outras 
estruturas nao poderiam permitir melhor que a nova demanda gere uma 
nova oferta. Nao basta dar mais dinheiro as pessoas, se elas tambem nao se 
reorganizarem e se faltarem ideias acerca dessa reorganizas;ao. Nao basta 
pagar as pessoas para cavar buracos e depois tornar a enche-los. E necessa
rio que se tenha uma conceps;ao pratica e produtivista da parceria entre 
governo e empresas, e da relas;ao entre o mercado financeiro e as empresas, 
e que se tenha a disposis;ao de praticar a reconstrus;ao institucional que 
permita o desenvolvimento dessa parceria e dessa relas;ao. 

Ao pensar nessas inovas;6es institucionais, uma das quest6es principais 
sera a melhor forma de colocar a poupans;a ao alcance da produs;ao. So
mente tratando da questao da incapacidade de a oferta atender a demanda 
separadamente da incapacidade da demanda de garantir a oferta teremos 
condis;6es de reconhecer a poupans;a como parte da solus;ao, e nao apenas 
como parte do problema. 

0 segundo defeito da tese antipoupans;a e sua incapacidade de dar peso 
adequado ao valor economico, assim como ao politico, da independencia 
economica nacional. Uma economia que pouco poupa tambem tera pouca 
capacidade de emprestar os fundos necessarios, a taxas de juros suficiente
mente baixas. Tera de importar o capital de investimento que nao conse
guiu acumular internamente. 
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Todavia, a dependencia de favores do mercado internacional de capitais 
s6 pode ser comprada por alto prec;:o. Quanto mais dependente desses 
favores for o pais, maior seu risco aparente para os estrangeiros, e mais 
vorazes serao os capitais para exigir recompensa alta e imediata. Depender 
menos do capital externo para lucrar mais, e a maxima a ser seguida. So
mente a maior economia do mundo - a Inglaterra no seculo 19 e os Esta
dos Unidos hoje em dia - pode se dar ao luxo de desafiar essa regra, ja que 
seu credito e aceito como moeda mundial. Alternativamente, quanto mais 
um pais se compromete com a rebeliao contra os interesses e as ideias 
apoiados pelas grandes potencias atuais, mais fortes serao suas raz6es para 
assegurar um alto n{vel de poupanc;:a interna. 

A terceira razao para rejeitar a tese antipoupanc;:a e a mais ilus6ria e, ao 
mesmo tempo, a mais importante. Tambem mostra com maior clareza por 
que temos de recusar a escolha entre as abordagens "classica" e keynesiana 
da prioridade causal e da primazia politico-economica da poupanc;:a ou do 
investimento. Essas duas abordagens tern em comum a incapacidade de 
ver as conseqiiencias das situac;:6es institucionais contingentes em que a 
poupanc;:a pode existir, e ficar dispon{vel para diferentes tipos de empresa 
e distintas estrategias de investimento. Aceitar uma baixa taxa de poupan
c;:a na esperanc;:a de que o crescimento economico crie a poupanc;:a necessa
ria para mante-lo e desprezar a diferenc;:a entre a reproduc;:ao e a reforma 
das estruturas estabelecidas que mobiiizam a poupanc;:a para a produc;:ao. 

Os lucros retidos das empresas oferecem, nas economias de mercado 
contemporaneas, a principal fonte de recursos para investimento. 0 siste
ma financeiro externo a empresa - inclusive a entrada de recursos estran
geiros - continua a ser um suplemento modesto aos lucros retidos. E 
modesto em relac;:ao ao papel representado pelas reservas de lucro no 6.
nanciamento da produc;:ao. A magnitude dos recursos mobilizados no 
mundo financeiro apenas serve para tornar mais impressionante essa des
proporc;:ao entre o potencial e o efeito produtivo do financiamento externo. 

Essas duas maquinas que transformam crescimento em poupanc;:a e mo
bilizam a poupanc;:a para a produc;:ao - reservas de lucros e financiamento 
externo - geralmente reforc;:am as hierarquias e divis6es da economia esta
belecida. Dao a quern tern e negam a quern carece - carece nao de promes
sa e futuro, mas de presenc;:a e passado. 

0 cerne do problema e a mesma dificuldade de a demanda assegurar 
sua pr6pria oferta. 0 valor social do financiamento externo para a prospe
ridade e a democracia seria a correc;:ao da tendencia de as reservas de lucro 
reproduzirem a distribuic;:ao existente de acesso aos recursos produtivos. 
Contudo, assim como o objetivo de donos e gerentes e ganhar dinheiro 
(ou se apegar ao poder), e nao satisfazer as necessidades dos consumidores, 
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da mesma forma o objetivo dos financistas e ganhar dinheiro (ou se apegar 
ao poder) e nao financiar e incentivar os inovadores. 

Os financistas preferem nao assumir riscos, pelo menos os riscos que sao 
capazes de perceber. Seu sonho, geralmente realizado, e o de ser pessoas 
que vivem de rendas disfan;ados de banqueiros. E por isso que eles prefe
rem emprestar, direta ou indiretamente, aos governos capazes de, quando 
necessario, tomar ou imprimir o dinheiro para lhes pagar. Se tiverem de 
correr riscos eles preferem, se os riscos forem grandes, os riscos de mercado 
aos de credito. Pois e em relas;ao as condic;:6es gerais do mercado, e nao as 
das empresas particulares, que eles tern condic;:6es de ter boas informac;:6es 
e boas ideias. Alem do mais, e mais facil e economico reunir grandes volu
mes de recursos, e tomar decis6es relativas a sua aplicac;:ao, quando se ne
gocia com base em conjecturas relativas a essas condic;:6es gerais. 

Nada interessa mais a causa comum da democracia e do crescimento 
economico do que a necessidade de quebrar o controle absoluto detido 
por um numero relativamente pequeno de interesses e ideias sabre os re
cursos e as oportunidades de produc;:ao. 0 financiamento de pequenas e 
medias empresas existentes, bem como das novas de qualquer porte, preci
sa desempenhar um papel proeminente na concretizac;:ao desse objetivo. 

A tentativa de forc;:ar uma atitude mais aberta dos profissionais do mer
cado financeiro geralmente se mostra futil e derrotada a priori. Favorecidos 
por dinheiro facil e por creditos publicos, e mais provavel que eles aumen
tem os emprestimos padres a empresas grandes e velhas que os hons em
prestimos a firmas novas e pequenas. 

Embac;:ar o foco tambem nao traz soluc;:ao para o problema. A incerteza 
institucional e a ambivalencia politica superam as boas intenc;:6es quando 
os reformadores falam do esforc;:o de assumir o controle social sabre as 
decis6es de investimento. Se soubessemos como atingir esse objetivo sem 
abrir mao da vitalidade descentralizada de um mercado de verdade, terfa
mos encontrado a forma de dar conteudo institucional pratico a ideia de 
uma economia de mercado democratizada. Ninguem que tenha tido a 
forc;:a politica ou a clareza intelectual de deslanchar a execuc;:ao de um pro
grama como esse se contentaria com o cumprimento vazio de uma convo
cac;:ao para o controle social das decis6es de investimento. 

Se quisermos financiar os pequenos, os medias e os novos, sera mais 
Heil organizar poupanc;:a adicional do que expropriar ou redirecionar a 
existente, ou do que esperar a poupanc;:a futura gerada pelo crescimento 
futuro. Essa poupanc;:a futura devera refluir para a produc;:ao por meio dos 
mesmos canais restritivos que decidimos expandir. A organizac;:ao publica 
da poupanc;:a aumentada ou compuls6ria - paga, por exemplo, aos fundos 
redistribuidoress de pensao descritos mais atras - devera ajudar a criar 
uma oportunidade e meios de abrir mais canais entre a poupanc;:a e a pro-
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dw;:ao. Uma vez abertos, esses canais ampliarao as oportunidades e fortale
cerao os incentivos ao investimento. Deixaremos de tratar o sistema esta
belecido de bancos e mercados de ac;:6es como os unicos instrumentos 
necessarios e naturais pelos quais uma economia de mercado abre acesso 
ao capital para empresas e empresarios. 

Quando a pergunta: "Quern recebe?" passa a ser fundamental para nos
sa forma de pensar o financiamento da produc;:ao, ja nao teremos de discu
tir o volume de poupanc;:a como um problema nitidamente separado da 
forma de organizar a relac;:ao entre poupanc;:a e produc;:ao. Uma organizac;:ao 
alternativa, experimentalista e mais abrangente da ligac;:ao entre poupanc;:a 
e produc;:ao devera exigir e causar um aumento do nivel de poupanc;:a. A 
organizac;:ao publica de mais poupanc;:a privada ha de servir como a con
traparte indispensavel da democratizac;:ao das financ;:as. 

E uma ideia simples e 6bvia. No entanto, para desenvolve-la teremos de 
buscar inspirac;:ao nas tradic;:6es da teoria economica, conscientes da 
especificidade e do significado das estruturas institucionais que organizam 
a poupanc;:a e a tornam acessivel a produc;:ao. As propostas "classica" e 
keynesiana se uniram para suprimir uma ideia como essa. Onde surgiu -
na economia de Marx ou na economia "austdaca" -, essa ideia foi 
sobrecarregada por uma bagagem de determinismo estrutural e evolutivo, 
ou por outra de conservadorismo e dogmatismo, que destruiu sua utilida
de para a democracia e para a ciencia. 

Podemos aumentar o nivel da poupanc;:a interna tanto pela reforma fis
cal (isentando a poupanc;:a privada e taxando a publica) quanto pela orga
nizac;:ao publica da poupanc;:a privada compulsoria, segundo OS metodos 
indicados anteriormente. Os fundos previdenciarios competitivos, descen
tralizados e com administrac;:ao independente, criados para receber essa 
poupanc;:a privada compuls6ria, poderiam fornecer em troca recursos para 
o capital social de risco, usando a poupanc;:a para financiar a produc;:ao.

Podemos estreitar o v{nculo entre poupanc;:a e produc;:ao tanto refor
mulando o sistema estabelecido de bancos e mercados de ac;:6es quanto 
consttuindo, ao lado desse sistema, uma segunda ponte entre a organiza
c;:ao da poupanc;:a e o financiamento da produc;:ao. Essas duas abordagens 
nao sao nem incompativeis nem marcadamente distintas, pois falta unida
de e indivisibilidade as estruturas economicas existentes. Um exemplo de 
superac;:ao do espac;:o entre elas esta, precisamente, no desenvolvimento de 
fundos sociais de investimento que recebem os recursos da poupanc;:a com
puls6ria privada e os investe, por meio de participac;:ao acionaria e tambem 
de emprestimos, em empresas novas e emergentes. 

A questao que se imp6e consiste em avaliar se esses investimentos repre
sentam um subsidio: alocac;:ao subsidiada do credito, anteposta aos julga-
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mentos do mercado. Tais artiflcios de fato burlam o mercado tal como ele 
se organiza hoje. No entanto, tambem representam um esfon;:o para reor
ganizar as estruturas que definem a economia de mercado: substituir uma 
versao da economia de mercado por outra. 56 podemos dizer se esses esfor

c;:os foram bem sucedidos depois de realiza-los. 
Uma experiencia de reformulac;:ao institucional da economia de merca

do e uma aposta. Nao precisamos esperar que a aposta cumpra a descric;:ao 
do novo vinculo entre investimento e prodw;:ao como reforma, e nao como 
subsidio. Realmente precisamos saber se a aposta e razoavel a luz da expe
riencia e das analogias. As certezas e tautologias de uma economia institu
cionalmente empobrecida dao lugar as lic;:6es da experiencia e aos testes do 
experimentalism 0. 

0 programa inicial- saldrio e bem-estar 

Politica social redistributiva e inovar;ao institucional. Os programas progres
sistas tern sido tradicionalmente identificados com o igualitarismo. Em
bora tenham evitado o comprometimento com uma igualdade rigida de 
recurses, eles tern tentado dar conteudo pratico a ideia de igualdade de 
oportunidades. Conseqiientemente, deram grande enfase a politica social 
redistribuidora. De fato, a medida que se desvaneceu a esperanc;:a de gran
des mudanc;:as institucionais - primeiro, com a derrota dos movimentos 
radicais do comec;:o do seculo 20, depois com o compromisso social-demo
crata de meados do seculo 20 e, para terminar, com o colapso comunista 
no final do seculo - a redistribuic;:ao igualitaria por meio de transferencia 
fiscal passou a sustentar, cada vez mais, o peso da causa progressista. 

A renuncia a qualquer tentativa radical de reformular a organizac;:ao da 
vida economica e politica tern sido menos uma convicc;:ao que uma neces
sidade. No entanto, o que comec;:ou como submissao terminou como crenc;:a; 
o enfoque pratico sobre o trabalho de redistribuic;:ao compensat6ria do
sistema de transferencia fiscal ajudou a fazer do igualitarismo uma pec;:a
ainda mais central da causa progressista. 0 novo igualitarismo pode ter
sido menos radical em efeito e intenc;:ao que seus precursores hist6ricos,
mas foi tambem mais obstinado. 0 liberalismo, o socialismo e o comunis
mo radicais do seculo 19 nunca colocaram a igualdade, seja de direitos,
recursos ou oportunidades, como o objetivo supremo, em nome do qual
devessemos sacrificar todos os outros. Essas doutrinas haviam encontrado
inspirac;:ao em uma visao mais aberta e pluralista de como energizar a vida
humana - a vida do indiv{duo, assim como a dos povos e de toda a huma
nidade. Tentaram avanc;:ar pela zona em que as condic;:6es para o indiv{duo
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se emancipar das divis6es e hierarquias sociais arraigadas se cruzam com as 
condis;6es de progresso material. 

Os progressistas, no entanto, avans;aram sob a nuvem de ilus6es gemeas: 
a de que a hist6ria garante que as exigencias do progresso material coinci
dam com os meios da emancipas;ao do individuo e a de que essa conver
gencia entre liberdade e prosperidade atue por meio de um conjunto ou 
seqiiencia particular e indiscutivel de estruturas institucionais. A tarefa, 
agora, e nos desfazermos dessas ilus6es e ao mesmo tempo continuar a 
busca que elas confundiram. 

Na nova busca, assim como na antiga, o igualitarismo precisa ser posto 
em seu lugar adequado. Precisa ser visto e desenvolvido como um elemen
to subsidiario dentro de uma visao mais ampla do aprimoramento huma
no, e nao como valor supremo que supera todas as outras preocupas;6es. 0 
prindpio da relas;ao interna entre pensar em interesses e ideais e pensar 
em praticas e instituis;6es se aplica tambem a esse nivel mais geral de argu
mentas;ao. Uma vez restaurada nossa fe na possibilidade e na importancia 
da inovas;ao institucional e da invens;ao social, podemos tambem escapar 
da estreiteza do enfoque ao qual nossas derrotas praticas e nossas crises de 
fe nos haviam condenado. 

Temos agora a chave para compreender a relas;ao paradoxal entre 
intransigencia igualitaria e conservadorismo institucional na filosofia poli
tica liberal e social-democrata. Alguns dos mais influentes fil6sofos politi
cos de nosso tempo professam um igualitarismo absoluto. Tambem lan

s;am mao de um metodo de argumenta<;:ao escrupulosamente distanciado 
das complicas;6es e dos compromissos de um contexto hist6rico particular. 
No entanto, boa parte do que produziram aparece, retrospectivamente, 
como uma interpretas;ao metaHsica das praticas de transferencia fiscal de 
uma social-democracia institucionalmente conservadora. Quanta mais essa 
forma de pensamento se sup6s acima de sua condis;ao hist6rica, mais co
vardemente refletiu essa situas;ao. 

Dado o repudio a ambis;6es mais amplas de reconstru<;:ao, as formas 
estabelecidas de economia de mercado regulamentada e de democracia 
representativa comes;aram a parecer vers6es rompidas, mas corrigiveis, do 
unico tipo de mercado e de democracia que vale a pena levar em conta. 0 
trabalho importante, e disponivel para o ide6logo, consistia em humanizar 
o inevitavel, justificando uma distribuis;ao mais igualitaria de direitos e
recursos, no interior de uma moldura institucional que ele nao poderia
mais esperar reconstruir ou recriar. Assim, um igualitarismo obstinado ia
de maos dadas com o ceticismo a respeito das alternativas institucionais e
uma conceps;ao arruinada em sua relas;ao com suas circunstancias hist6ri
cas podia se gabar da sinceridade e da exuberancia de sua devos;ao a igualda-
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de. Declarava ter substituido a irresponsabilidade ut6pica pela preocupa
c;:ao humanitaria. 

A concepc;:ao mais ampla de compromissos democraticos que da vida 
aos argumentos do experimentalismo democratico aproveita a possibilida
de de cruzamento das condic;:6es do progresso economico e tecnol6gico 
com os requisitos para a libertac;:ao do individuo. Ela reconhece na liberda
de expandida e na capacidade fortalecida de reorganizar a vida social um 
impulso para cada um desses bens maiores. Ela vai em busca das praticas 
e instituic;:6es que prometem construir sobre esse terreno comum. 

0 experimentalismo democratico ve o cerne do bem da liberdade hu
mana na suavizac;:ao das tens6es entre duas demandas que competem por 
nossa vitalidade e grandeza: a necessidade de se comprometer com a vida 
em grupo e a necessidade de reduzir o prec;:o - em perda e em submissao 
da identidade pessoal - que normalmente pagamos por esse compromis
so. Ele espera diminuir esse prec;:o tornando mais leve, uma vez que nao 
pode sonhar em abolir, o fardo das divis6es e hierarquias arraigadas que 
repousa sabre nossas relac;:6es mutuas. A questao nao e afirmar a ascenden
cia da auto-afirmac;:ao pessoal e do desenvolvimento pessoal sabre nossas 
ligac;:6es praticas e criativas com outras pessoas. E debilitar as forc;:as que 
tornam o auto-desenvolvimento impossivel sem a traic;:ao a esses lac;:os e 
converter a solidariedade comunitaria em um limite para a intensidade da 
individualidade e a amplitude de suas ambic;:6es. 

A ferramenta mestra do experimentalismo democratico e a inovac;:ao 
institucional, nao praticada a partir de cima, com graficos vistosos e proje
tos perfeccionistas, mas com os materiais disponiveis e na situac;:ao do mo
menta. A redistribuic;:ao compensat6ria funciona - jamais de maneira 
marcante do que na disposic;:ao para investir em saude e educac;:ao. No 
entanto, mesmo que nossos objetivos fossem estreitamente igualitarios, 
nao poderfamos permitir que a transferencia fiscal fosse nosso principal 
instrumento. 

A redistribuic;:ao compensat6ria, por meio de tributac;:ao progressiva e 
de gasto social pelo governo, tern maior probabilidade de funcionar quan
do se baseia em reformas economicas e politicas inclusivas e igualitarias: 
equilibrar reformas simples e basicas, como a extensao do voto e a protec;:ao 
a ele, o fortalecimento dos direitos trabalhistas e a distribuic;:ao mais ampla 
da propriedade da terra e do acesso a tecnologias agricolas e a mercados 
agricolas. A medida que as desigualdades se tornam menos brutais, as 
reformas necessarias se tornam menos familiares. 

Sem essas mudanc;:as institucionais na atividade economica e na vida 
politica nao acontecerao mudanc;:as redistributivas de manta. Quando 
acontecerem, seus efeitos serao frustrados. 
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Entre as caracteristicas da vida econ6mica contemporanea que podem 
frustrar com maior probabilidade a redistribuic;ao compensat6ria, a mais 
importante e a dgida divisao entre os setores de vanguarda e os de reta
guarda da economia mundial. Imagine um mundo no qual parte da po
pulac;ao tern os empregos de alta remunerac;ao, que requerem e formam 
conhecimento, enquanto a outra parte nem sequer esta empregada, ou 
detem postos instaveis e mal-remunerados, sem poder de decisao, e que 
requerem pouco ou nenhum conhecimento e habilidade. 

No melhor dos casos, quando a sociedade e rica e a  vanguarda ampla, a 
redistribuic;ao compensat6ria simplesmente suavizara o que nao pode mu
dar, produzindo mais atividade do que trabalho e mais alivio do que 
capacitac;ao real. Ela sobrecarregara as financ;as publicas e o crescimento 
econ6mico, pois parecera uma tentativa cara, ainda que bem-intencionada, 
de desfazer a I6gica desequilibrada do crescimento econ6mico. 

No pior dos casos, quando a vanguarda permanecer pequena e o pals, 
pobre, a redistribuic;ao se mostrara futil. Os interesses que direcionam a 
vanguarda nao permitirao que o esforc;o redistribuidor alcance a magnitu
de necessaria para que se sinta a diferenc;a. Se permitissem, o resultado 
poderia ser o desastre, em vez de reforma. As transferencias necessarias 
para cobrir essas formidaveis desigualdades seriam tao vastas que esmaga
riam as engrenagens do crescimento economico. A soluc;ao nao e suspen
der a redistribuic;ao compensat6ria; e escora-la com a mudanc;a estrutural, 
por meio de criac;ao institucional. 

No ambito de uma visao democratica revigorada, o igualitarismo tern 
um papel importante, mas subsidiario. 0 que importa e o alcance e a 
qualidade de vida que uma sociedade torna poss{veis. Para o adepto do 
experimentalismo democratico, a capacidade de homens e mulheres co
muns precisa encontrar expressao em um fortalecimento de seus poderes. 
Precisamos libertar as pessoas do trabalho servil, mas tambem das formas 
de dependencia e de dominac;ao que tornam a auto-afirmac;ao incompat{
vel com a comunidade. Uma igualdade de direitos e de recursos absoluta e 
uma camisa de forc;a r{gida demais para acomodar essa visao. Por outro 
lado, a mera igualdade de oportunidades e uma promessa vazia demais 
para expressar os objetivos da democracia. Precisamos definir os bens mo
rais e materiais aos quais essa oportunidade daria acesso. 

Todos deveriam herdar da sociedade - mais que da fam{lia - um con
junto de direitos e recursos basicos necessarios para dar inkio a uma traje
t6ria de vida e mahte-la, a despeito dos extremos de azar e inseguranc;a. 
Todos deveriam, portanto, ter dispon{veis as ferramentas necessarias para 
uma ac;ao dvica e economica efetiva. A questao e dar ao ideal de indepen
dencia moderada - "quarenta acres e um jumento", como se dizia nos 
Estados Unidos - uma forma consistente com as condic;6es atuais. 
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Ninguem deveria ter de viver em uma sociedade na qual as politicas 
publicas e as estruturas institucionais expressam o ponto de vista de uma 
parte da popula<_;:ao, em particular, em detrimento das outras. Um forte 
preconceito deve valer contra toda estrutura que impede a muitos de fazer 
a hist6ria e reinventar a vida - como a transmissao hereditaria de bens de 
propriedade privada, os contrastes precoces e intensos na educa<_;:ao de crian
<_;:as talentosas ou comuns, ou a concentra<_;:ao e a perpetua<_;:ao do poder 
politico supremo nas maos de uns poucos individuos. Um conjunto de 
direitos e recursos garantidores de capacita<_;:ao devem ter sua contraparte 
em praticas e institui<_;:6es que mantenham a sociedade aberta para futuros 
alternativos e inspirem na politica e na cultura o confronto de vis6es. Des
crever essas praticas e institui<_;:6es e uma preocupa<_;:ao central deste livro. 

0 experimentalismo democratico nao pode professar neutralidade en
tre concep<_;:6es do bem. Todo conjunto de estruturas institucionais incen
tiva algumas formas de experiencia e desencoraja outras. Em lugar da ilu
sao de neutralidade devedamos por o objetivo real de abertura para novas 
e divergentes variedades de experiencia. Alem disso, o objetivo real da 
abertura, ao contrario do objetivo ilus6rio da neutralidade, tern conexao 
causal com os hens centrais do experimentalismo democratico: somente 
estruturas que se abrem para amplos desafios e mudan<_;:as podem prospe
rar em solo no qual as condi<_;:6es de progresso material coincidem com as 
condi<_;:6es de liberta<_;:ao individual. 

A alternativa progressista explorada neste livro e um exemplo dessa vi
sao democratica: responde as condi<_;:6es de um tempo particular e esta 
comprometida com o avan<;o em determinada dire<_;:ao. Ao esposar uma 
certa seqiiencia de transforma<_;:6es, em vez de outras, tambem favorece 
algumas possibilidades de experiencia sobre outras. Em outro livro, What 
Should Legal Analysis Become? (op. cit.), comparei esse desenvolvimento da 
democracia com outros desenvolvimentos possiveis e justificaveis, e discu
ti as preferencias morais e as exclus6es implicadas em cada uma dessas 
trilhas. Cada uma imp6e riscos morais e praticos. Cada uma torna a vida 
mais facil para algumas variedades de experiencia do que para outras. Cada 
uma, no entanto, da conteudo pratico a abertura e a corre<_;:ao experimen
tais. 

Para a alternativa progressista, a redistribui<_;:ao niveladora e compensa
t6ria permanece subsidiaria a mudan<_;:a estrutural, assim como o objetivo 
de igualdade permanece subsidiario ao de fortalecimento. Uma dificulda
de pratica surge dessa preferencia. As pessoas estao interessadas em resol
ver seus problemas cotidianos de saude, educa<_;:ao, seguran<_;:a, moradia e 
transporte. Elas se preocupam com empregos e salarios. Um discurso so
bre alternativas institucionais sera como grego para elas, a nao ser que pos
sa ser relacionado com sua agenda de inquieta<_;:6es prosaicas. 
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Os progressistas precisam encontrar a conexao e torna-la transparente 
em palavras e atos. Precisam mostrar como uma primeira onda de conquis
tas de politica social da as pessoas a forc_;:a e a  independencia para pensar em 
mudanc_;:as mais ambiciosas. Ao mesmo tempo, eles devem persuadir as 
pessoas de que essas conquistas nao podem ser ampliadas ou mantidas sem 
embarcar no processo de reformas que eles estao propondo. As pessoas 
precisam encontrar nas soluc_;:6es praticas para esses problemas urgentes a 
oportunidade de prever fragmentos e elementos do programa progressista. 

A participarao dos saldrios na renda nacional. A redistribuic_;:ao compensat6-
ria e estimulante da igualdade representa um papel secundario na inova
c_;:ao institucional democratizante. No programa inicial - a primeira onda 
da alternativa progressista - os principais instrumentos de redistribuic_;:ao 
compensat6ria sao a crescente participac_;:ao dos salarios na renda nacional e 
o uso de altos niveis de taxac_;:ao, para sustentar o alto nivel de gasto social
pelo governo. 0 perfil progressivo da taxac_;:ao e menos importante do que
a aplicac_;:ao redistribuidora do gasto social.

Na segunda e mais avarn;:ada onda da alternativa progressista, o investi
mento do governo em pessoas permanece uma prioridade. No entanto, o 
principal motor de uma crescente igualdade passa a ser o desenvolvimento 
de uma economia polfrica antidualista, preenchendo a lacuna entre seto
res produtivos de vanguarda e retaguarda. Tendo assegurado os custos 
publicos necessarios para sustentar os altos gastos sociais e comec_;:ado a 
atacar a divisao entre vanguardas e retaguardas, podemos aumentar no 
interior do sistema tributario a importancia relativa dos impostos direta
mente redistribuidores: a taxac_;:ao progressiva do consumo individual, di
rigida para a hierarquia de estilos de vida, e a tributac_;:ao progressiva da 
riqueza, particularmente quando transmitida por meio de heranc_;:as e doa
c_;:6es, respondendo assim, ainda que nao de maneira tao adequada, a acu
mulac_;:ao de poder economico. 

Nenhum dogma possui maior autoridade na teoria economica pratica 
contemporanea que a ideia de que as tentativas de elevar a participac_;:ao dos 
salarios na renda nacional por decisao politica podem ser autofrustrantes. 
Os salarios, de acordo com esse dogma, apenas podem aumentar em pro
porc_;:ao com os ganhos de produtividade. Todas as tentativas de faze-los 
crescer mais rapidamente fracassarao, causando inflac_;:ao que transforma 
ganhos reais em nominais. E uma ideia que desfruta de tanta influencia 
quanto as doutrinas das financ_;:as saneadas e da fidelidade ao padrao-ouro 
desfrutaram no periodo de 1870 a 1914. Nesse perfodo, os altos niveis de 
desemprego que a doutrina das financ_;:as saneadas e do padrao-ouro ajuda
ram a causar eram geralmente atribuidos a forc_;:as inexoraveis e a traba-
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lhadores preguic;:osos. No entanto, coma suas precursoras, essa ideia da 
inutilidade das tentativas de fazer o salario real superar os ganhos de pro
dutividade nao e verdadeira - outra amostra de falsa necessidade mascara
da de ciencia. Sua falsidade permanece disfarc;:ada pelo elemento limitado 
de verdade que ela inclui. 

Uma comparac;:ao estadstica e particularmente reveladora: a compara
c;:ao da proporc;:ao de salarios em relac;:ao ao valor agregado, no setor indus
trial de uma economia. Eis ai um substituto tao pr6ximo do conceito 
marxista de mais-valia quanta desejarfamos encontrar, e ele expressa, coma 
uma parte em relac;:ao ao todo, a participac;:ao dos salarios na renda nacio
nal. A teoria economica marxista sustenta que a taxa de mais-valia conver
ge em economias "capitalistas", tan to quanta a economia ortodoxa se ape
ga a crenc;:a analoga de que o crescimento dos salarios em uma economia 
encontra um limite inexoravel na conquista de ganhos de produtividade. 
No entanto, paises com niveis comparaveis de desenvolvimento economi
co e tecnol6gico mostram notaveis disparidades na participac;:ao dos sala
rios no valor agregado no setor industrial. A taxa de mais-valia nao conver
ge, e o mesmo acontece com a participac;:ao dos salarios na renda nacional. 
Uma razao para a divergencia e politica. Circunstancias e restric;:6es econo
micas contam muito, mas nao sao tudo. A politica faz diferenc;:a. 

Em um ano recente, por exemplo, essa porcentagem era de 71 por 
cento na Noruega, 69 por cento na Italia, 51 por cento na Africa do Sul, 
38 por cento na India, 35 por cento nos Estados Unidos e 23 por cento no 
Brasil. Em geral ela e mais alta em parses mais ricos e mais baixa nos mais 
pobres (mas nao sempre, coma mostra o caso dos Estados Unidos). No 
entanto, vastas diferenc;:as surgem entre parses com nivel similar de rique
za. E verdade que algumas dessas diferenc;:as podem ser creditadas a distin
c;:6es relativas de disponibilidade de terras, trabalho e capital e a importan
cia relativa dos recursos naturais e de sua extrac;:ao. Nessa medida, fatores 
economicos e demograficos comparativamente independentes explicam as 
disparidades. 

No entanto, as diferenc;:as sao tao grandes que algo significativo e deixa
do de lado, ap6s todas essas explicac;:6es fazerem sua parte. Como poderia 
esse residua de diferenc;:a significativa ter chegado ao primeiro lugar, se a 
participac;:ao dos salarios na renda nacional tern uma hist6ria natural indi
ferente a intervenc;:ao politica? A adaptac;:ao politica de diferentes relac;:6es 
entre governo, empresas e trabalhadores - relac;:6es sacramentadas em di
reitos - fortaleceu ou diminuiu a participac;:ao dos salarios. Quando a par
ticipac;:ao dos salarios aumentou dessa maneira, e nao por meio de esforc;:os 
diretos para legalizar niveis mais altos de salarios nominais, o ganho fre
qtientemente se mostrou tanto duradouro quanta compativel com taxas 
altas e sustentadas de crescimento economico. 
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Ha verdade no dogma da inutilidade de elevar, por meios politicos, a 
participa<_;:ao dos salarios na renda nacional. A verdade e a inadequa<_;:ao das 
tentativas de obter por decreto a eleva<_;:ao dos salarios reais. Um aumento 
oficial dos salarios, e portanto da propor<_;:ao de renda nacional representa
da por eles, pode funcionar. No entanto, funciona apenas quando susten
tado por direitos e medidas que deem mais poder aos trabalhadores, man
tendo ao mesmo tempo a pressao competitiva entre as empresas em rela<_;:ao 
ao produto, ao capital e aos mercados de trabalho. 

Finan<_;:as publicas pseudokeynesianas derrotam, de fato, a si pr6prias. 
Essa autoderrota, no entanto, diz pouco a respeito das limita<_;:6es da inter
ven<_;:ao governamental na economia. Diz mais a respeito do pre<_;:o que a 
sociedade precisa pagar por uma politica que tenta alcan<_;:ar, por redistri
bui<_;:ao compensat6ria e por passes de magica inflacionarios, 0 que nao tern 
esperan<_;:a de conseguir por meio da reforma institucional. 

A ilusao, no dogma da inutilidade dos esfor<_;:os no sentido de garantir 
por meios politicos o aumento da participa<_;:ao dos salarios na renda nacio
nal, provem da incapacidade de reconhecer o poder das institui<_;:6es para 
mudar o quinhao que cabe ao trabalho na distribui<_;:ao da riqueza. Deve
mos tentar aumentar esse quinhao gra<_;:as ao efeito cumulativo de tres gru
pos de medidas. 0 primeiro grupo exerce a influencia mais imediata; os 
outros dais ajudam a criar as condi<_;:6es para recorrer a essa influencia. 0 
primeiro grupo de medidas consiste no fortalecimento dos direitos dos 
trabalhadores por mecanismos que evitem que os benefkios desses direitos 
sejam apropriados por um setor delimitado de trabalhadores: os inclui
dos, detentores de empregos estaveis e bem-pagos. 0 segundo grupo man
tern a pressao competitiva sabre as empresas, inibindo a transforma<_;:ao 
imediata dos aumentos de salario em eleva<_;:ao de pre<_;:os. 0 terceiro grupo 
de medidas da as empresas - inclusive aquelas que nao fazem parte dos 
setores favorecidos e avan<_;:ados da economia - financiamento adequado. 
Tais praticas estreitam o vinculo entre poupan<_;:a e produ<_;:ao em uma ou 
outra das dire<_;:6es previamente discutidas: a reforma do sistema existente 
de bancos e balsas ou a constru<_;:ao, em paralelo a esse sistema, de uma 
segunda ponte entre poupan<_;:a e produ<_;:ao. 

Consideremos agora mais de perto o conteudo dos direitos dos traba
lhadores. Quais direitos trabalhistas fazem mais pela participa<_;:ao dos sa
larios na renda nacional minimizando, ao mesmo tempo, o efeito negativo 
da eleva<_;:ao salarial nos niveis de emprego? A resposta generica e que esses 
direitos precisam combinar duas caracteristicas. 

A primeira caracteristica e que eles devem estar disponiveis de fato para 
a for<_;:a de trabalho como um todo, e nao para um grupo de incluidos. 
Quando as politicas e as institui<_;:6es favorecem os incluidos, que disp6em 
de bans empregos, em detrimento de desempregados e trabalhadores nos 
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setores atrasados da economia, o resultado e o agravamento do conflito 
entre aumento de salarios e a criac;:ao de empregos, assim como o alarga
mento do desnivel entre salarios altos e baixos. 

Assim, nas democracias industriais contemporaneas, o desemprego tern 
sido mais baixo tanto em economias como a norte-americana, em que os 
direitos trabalhistas sao mais fracos, quanto nas sociais-democracias escan
dinavas, em que persistem as estruturas de negociac;:ao coletiva de salarios 
inclusivos. As primeiras tern de lutar contra investimentos inadequados na 
capacitac;:ao ativa de mao-de-obra especializada; as segundas, com a relativa 
insensibilidade dos arranjos salariais negociados para mudar as circunstan
cias de mercado. 0 desemprego tern sido maior em paises como a Franc;:a, 
nos quais uma classe de trabalhadores relativamente privilegiados, organi
zados e estaveis exerceu influencia decisiva sobre as polfricas governamen
tais e privadas de salario e emprego. A supressao de impostos sobre a folha 
de pagamentos, que desencorajam o emprego, contribui para isso. Mais 
importante, no entanto, e se esquivar de medidas que permitam a um 
segmento privilegiado da forc;:a de trabalho ganhar poder sobre os setores 
de produc;:ao mais capitalizados, transformando vantagens temporarias em 
direitos intocaveis. 

Um regime legal que automaticamente sindicalize todos os trabalhado
res, desempregados e pequenos empresarios ajuda a garantir a existencia 
de uma negociac;:ao abrangendo toda a sociedade, por meio de sindicatos 
que representam toda a populac;:ao trabalhadora. A negociac;:ao geral com a 
participac;:ao de sindicatos nacionalmente representativos ajuda a balan
cear os interesses dos relativamente incluidos - pessoas com empregos 
melhores - com os interesses dos excluidos - pessoas com empregos pio
res, ou desempregadas. Um vies institucional em favor de tal equilibrio 
suplementa a forc;:a efemera ou instavel de uma solidariedade laboral que 
repousa sobre nada mais que a consciencia dos generosos e esclarecidos. 

0 instrumento de representac;:ao sindical e circunstancial. A medida 
que avanc;:amos no projeto de democratizar a economia de mercado, os 
sindicatos deveriam dar lugar, cada vez mais, a dois outros instrumentos 
para a prevenc;:ao de divis6es agudas entre inclu{dos e exclu{dos: o desen
volvimento da heranc;:a social, incluindo reivindicac;:6es de educac;:ao e trei
namento condnuos, e a multiplicac;:ao de formas de acesso descentralizado 
a oportunidades e recursos produtivos. A alianc;:a desses dois mecanismos e
central para o avanc;:o posterior da alternativa progressista. Essa alianc;:a 
culmina - como devo argumentar - na criac;:ao de regimes alternativos de 
propriedade, coexistindo experimentalmente na mesma economia. 

A segunda caractedstica dos direitos trabalhistas de que precisamos e
que eles devem ser compadveis com um crescimento favoravel. Eles devem 
ajudar a moderar o conflito entre dois grandes pressupostos do progresso 
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material da sociedade: a aceitas;ao de inovas;6es e a disposis;ao para coope
rar. Para que o crescimento econ6mico ocorra, a populas;ao precisa cooperar: 
trabalhadores com trabalhadores e trabalhadores com administradores, mas 
tambem empresas com empresas e empresarios com governos. No entan
to, as pessoas precisam tambem inovar e aceitar inovas;6es. 0 problema e 
que toda inovas;ao ameas;a alterar as posis;6es e vantagens relativas dos cola
boradores, alterando o contexto de praticas, expectativas e direitos que 
envolve sua cooperas;ao. Precisamos, portanto, preferir aqueles meios de 
organizar a cooperas;ao que minimizem o conflito entre os imperativos de 
cooperas;ao e os de inovas;ao. 0 prindpio de parceria - medidas para a 
participas;ao dos trabalhadores nos lucros e na propriedade - tern exata
mente esse atributo. Ele tambem pode levar a distanciamentos mais radi
cais das estruturas institucionais da economia de mercado relativas ao pro
grama avans;ado da alternativa progressista. 

A negocias;ao nacional de salarios e a preferencia pela participas;ao dos 
trabalhadores nos lucros e na propriedade tern relas;6es diferentes com as 
condis;6es basicas para o aumento sustentavel do valor dos salarios: evitar 
as divis6es rigidas entre incluldos e excluidos do mercado de trabalho e 
cuidar para que sejam escolhidas estruturas compadveis com o crescimen
to. A negocias;ao inclusiva pode satisfazer mais a primeira condis;ao do que 
a segunda. A participas;ao nos lucros e na propriedade, a segunda, mais do 
que a primeira. Nenhuma formula define um s6 caminho born para con
ciliar esses objetivos concorrentes. 

A tensao e a conseqi.iente dificuldade em encontrar uma solus;ao ideal 
persistirao enquanto as divis6es subjacentes entre vanguardas e retaguar
das mantiverem seu poder. Pois essas divis6es produzem perenemente a 
oportunidade de recriar as divis6es entre incluidos e excluidos do mercado 
de trabalho, enquanto fazem da participas;ao nos lucros um recurso apenas 
para uns poucos favorecidos. Tanto a negocias;ao nacional quanta os direi
tos de participar nos lucros e na riqueza precisam ser suplementados por 
medidas favoraveis a difusao de praticas economicas vanguardistas, para 
alem das fronteiras das vanguardas produtivas estabelecidas. Essas praticas 
tern de ser descentralizadas, para ser efetivas. Assim, requerem a crias;ao de 
um nivel intermediario de fundos e centros de apoio entre o governo e os 
neg6cios. Nesse ponto, o esfors;o para aumentar o salario real se funde com 
a campanha para uma politica econ6mica antidualista - uma preocupas;ao 
que se torna central para essa alternativa, a medida que ela avans;a. 

Capital livre e trabalho nao-livre: o contexto internacional do compromisso de 
elevar a participar;ao dos saldrios na renda nacional. Ainda falta um elemen
to crucial na analise: o papel da mobilidade do trabalho entre fronteiras 
nacionais no compromisso progressista em aumentar o salario real. A efi-



UMA ALTERNATIVA PROGRESSISTA 

d.cia desse compromisso nos pa{ses mais ricos parece depender da conti

nua recusa ao direito de o trabalho cruzar livremente fronteiras nacionais.
Essa recusa representa, isoladamente, a mais escandalosa injusti<;:a da nova
ordem economica e o ponto em que a injustii;:a social mais diretamente
coincide com a ineficiencia economica.

Os arquitetos da nova ordem economica construfram um sistema em 
que capital e bens podem viajar pelo mundo, enquanto o trabalho perma
nece aprisionado no Estado-nai;:ao, ou em blocos de Estados relativamente 
homogeneos. Eles descrevem como livre comercio esse sistema de privile
gios para as coisas e o dinheiro, e desqualificai;:ao para os trabalhadores. 
Nada ha de justo OU estavel, e certamente nada de livre. A proibii;:ao do 
livre movimento do trabalho e a maior razao da injusti<;:a presente e das fu

turas instabilidades. 
As zonas economicas nas quais o mundo esta hoje sendo organizado 

diferem radicalmente no tratamento dado a essa distini;:ao entre regimes 
de capital e trabalho. Umas poucas zonas (como a Comunidade Europeia) 
dao ao trabalho o mesmo direito de se movimentar que e garantido ao 
capital. Outras zonas, no entanto (como o Nafta) tentam lucrar com a 
difereni;:a entre a mobilidade do capital e a imobilidade do trabalho. 

Os argumentos a favor do contraste entre os direitos do trabalho e os do 
capital para cruzar fronteiras nacionais caem em tres amplas categorias: as 
que resultam da visao das conseqiiencias economicas favoraveis da mobili
dade de capitais; aquelas implicitas em uma concepi;:ao dos efeitos sociais 
e politicos desastrosos da livre movimentai;:ao do trabalho; e aquelas sugeridas 
por ideias morais e polfricas a respeito do direito de herani;:a e da identida
de das nai;:6es. Os argumentos, no entanto, se ap6iam apenas em uma 
formula tao restrita que eles terminam por impugnar o que pareciam jus
tificar. 

A doutrina neoliberal, e a ortodoxia economica que a embasa, susten
tam que o capital deve se tornar livre em primeiro lugar, para permitir que 
o trabalho se tome livre depois. A alternativa progressista sustenta uma
tese contrastante, segundo a qual capital e trabalho deveriam ser liberados
juntamente, de maneira gradual e progressiva. 0 capital deveria ter menos
liberdade agora, de modo que o trabalho pudesse te-la em maior dose.
Seremos entao capazes de assegurar, mais tarde, uma base mais firme para
a liberdade tanto do capital quanto do trabalho - politica e socialmente,
bem como na economia.

De acordo com a visao ortodoxa, o capital deveria ser livre para se movi
mentar, de modo que o trabalho nao precisasse se mover. Se o capital 
puder ir para onde obtem maiores retribuii;:6es, os salarios e as condii;:6es 
de trabalho lentamente convergirao. Os trabalhadores nao terao mais de 
deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. 

1/,1 
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0 problema, no entanto, e o que acontece durante esse intervalo. Se o 
capital continua em casa em proporc;:6es esmagadoras - como de fato tern 
ocorrido ate o momento - o volume relativamente pequeno de capital que 
de fato cruza fronteiras nacionais exercera um efeito desproporcional, man
tendo a politica nacional como refem, sem alterar fundamentalmente as 
recompensas e as condic;:6es de trabalho. Quanto mais baixo o nivel de 
poupanc;:a interna, maior a dependencia das formas mais intolerantes e 
menos produtivas de capital. Politicas e estruturas destinadas a aumentar 
a participac;:ao dos salarios na renda nacional podem entao ser punidas 
mais facilmente pela fuga de capitais e pela instabilidade economica, au
mentando o prec;:o da rebeliao nacional contra a ortodoxia economica. Sem
pre deve haver um prec;:o a pagar. Podemos, no entanto, ter esperanc;:as de 
diminui-lo. 

Um segundo grupo de argumentos a favor do contraste entre a mobili
dade de capitais e a imobilidade do trabalho se volta para os efeitos preju
diciais da mobilidade laboral sobre o bem-estar social e os direitos dos tra
balhadores nos paises mais ricos, bem como para os perigos da evasao de 
trabalhadores treinados, nos paises mais pobres. Em verdade, se ha uma 
reforma no mundo atual que pode produzir uma revoluc;:ao e a concessao 
subita de autorizac;:ao para que o trabalho cruze fronteiras nacionais, com 
liberdade incondicional. Imaginem: livre movimentac;:ao do trabalho, com 
transporte subsidiado, facilmente pagavel (por que nao?) com uma taxa
c;:ao internacional sobre os cosmeticos. Os ditadores da China, da Indonesia 
e da Nigeria vagariam por fabricas e campos abandonados, suplicando a 
permanencia de seus suditos, outrora abatidos e agora euf6ricos. Nos paises 
ricos, a piramide cuidadosamente construida de privilegios e desvantagens 
dos diferentes segmentos da forc;:a de trabalho comec;:aria a desmoronar. Mesmo 
na Suic;:a - aquele paraiso inviolado de serenidade auto-satisfeita - surgiriam 
problemas, a medida que hordas de imigrantes de pele escura invadissem 
as ruas sonolentas de Basel. 

Nao precisamos contemplar esse dia terrivel. Os trabalhadores podem 
conquistar gradualmente o direito de se mover. Ha soluc;:6es para os pro
blemas que surgem em cada etapa de seu avanc;:o e cada uma dessas solu
c;:6es pode, por sua vez, representar uma oportunidade para o progresso da 
causa democratica. 

Deverfamos distinguir tres problemas principais. Um deles e o escoa
mento desequilibrado de trabalhadores altamente treinados dos paises mais 
pobres, desencorajando o investimento em pessoal. Um segundo proble
ma e o efeito depressor sobre os direitos de bem-estar social nos paises 
mais ricos: paises com direitos mais generosos exerceriam maior forc;:a de 
atrac;:ao. Poderia ocorrer uma corrida para o fundo de previdencia social. 
Um terceiro problema e o impacto destrutivo que a mobilidade laboral 
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sem restris;6es poderia ter sobre os direitos e os salarios dos trabalhadores 
nos paises ricos. 

Todos esses problemas resultam de uma conseqtiencia da mobilidade 
do trabalho que se destaca entre seus beneficios: sua tendencia equalizadora. 
A tarefa e canalizar e dosar essa tendencia, de modo a evitar que conflitos 
sociais no interior dos paises sobrepujem e minem o efeito benigno. Como 
em toda discussao programatica, a dires;ao do movimento interessa mais 
que sua velocidade. 

E facil imaginar um esquema no qual os paises mais pobres que expor
tam mao-de-obra qualificada, em cuja formas;ao foram investidos seus es
cassos recursos, seriam compensados por uma taxas;ao, administrada pelo 
pais receptor, sobre os ganhos do trabalhador especializado que imigrou. 
Assim, tambem, se pode reconhecer os direitos adquiridos dos trabalha
dores ja estabelecidos no pais de maneira a minimizar o onus sobre o 
emprego e a inovas;ao: por exemplo, por meio de acrescimos monetarips a 
suas contas previdenciarias, financiados por receita publica generica. A 
corrida ao fundo nos direitos previdenciarios poderia ser evitada ao se dis
tinguir seqtiencias de direitos que os trabalhadores imigrantes receberiam: 
primeiro, saude e educas;ao para si e suas crians;as; depois, reivindicas;6es 
sociais mais abrangentes; finalmente, os direitos completos da cidadania 
participativa. A corrida ao fundo sera tambem evitada por duas restris;6es 
vagas, mas poderosas, sobre a minimizas;ao das reivindicas;6es sociais. As 
pessoas se importam com o estilo de vida em seu pais. Alem disso, o pro
gresso economico, bem como a liberdade politica, requer investimento 
nas pessoas. 

Tendo reduzido a suas propors;6es OS obstaculos praticos a mobilidade 
do trabalho, chegamos a objes;6es mais fundamentais. Essas objes;6es ex
poem algumas das pressuposis;6es normativas subjacentes as atuais estru
turas. Uma dessas objes;6es e a  contraparte coletiva da ideia de transmissao 
hereditaria da propriedade privada. Nossos pais e maes construiram nosso 
pais com seu sacrificio. Por que voce poderia chegar mais tarde e se sentar 
a mesma mesa conosco? 0 pais era deles; agora, portanto, ele e nosso. 

A doutrina liberal convencional foi moldada pela complacencia com 
que freqtientemente adotou as formas institucionais conhecidas de demo
cracia representativa, economia de mercado e sociedade civil livre. Tratou 
essas formas como a face natural e necessaria do pluralismo politico, eco
nomico e social. A doutrina liberal tambem foi influenciada por dais com
promissos que nunca se coadunaram confortavelmente com seu prindpio 
vital: o direito a herdar propriedades por meio da familia e o direito de 
excluir pessoas de um pais. 

Quando o direito de herdar propriedades se combina, como geralmen
te ocorre, com a transmissao de vantagens educacionais desiguais por in-
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termedio da familia, o resultado e o surgimento de uma sociedade de 
classes. 0 carater de classes da sociedade impede a realizas;ao de boa parte 
da promessa democratica e aumenta o vao entre a doutrina liberal e a 
realidade social. No final, justificamos a transmissao hereditaria de pro
priedades com uma serie de argumentos praticos a respeito de seus efeitos 
incentivadores. 

Uma vez rebaixado a esse nfvel, no entanto, o argumento em favor da 
herans;a se torna inseguro e erratico. Os incentivos que ela sup6e preservar 
podem talvez repousar sabre outras bases. Alem disso, a sociedade pode 
preferir renunciar a alguns incentivos em nome de um quinhao maior de 
igualdade - nao a igualdade absoluta de circunstancias, mas a igualdade 
relativa de oportunidades. 

Quando observamos mais atentamente o direito alegado de exclusao, 
descobrimos que essa autoridade para impedir a entrada de pessoas deriva 
de uma ideia de herans;a, quando nao depende de uma visao peculiar do 
que sejam nas;6es e do que e necessario para sustentar suas identidades ao 
longo do tempo. Mais uma vez, um argumento confuso a respeito de 
direitos obscurece um argumento incompleto e relativo a respeito dos in
centivos. 0 argumento referente aos incentivos, no entanto, tern ainda 
menos fors;a aqui do que tinha no caso anterior: nenhum pafs para de 
trabalhar, ou trabalha menos, porque um numero menor de seus futuros 
habitantes sera descendente biol6gico dos atuais habitantes. 0 argumen
to - "Isto e nosso, por que deveria voce ter parte disto?" - se enfraquece 
ainda mais quando nos movemos da sucessao tangfvel de pais e filhos no 
interior de uma famflia para a sucessao intangfvel de geras;6es no interior 
de um pafs. 

A consideras;ao mais importante a favor de que se negue o direito de 
cruzar livremente fronteiras e que tal direito ameas;aria as diferens;as nacio
nais, tal como as entendemos e valorizamos hoje. Se os estrangeiros pudes
sem entrar livremente em um pafs, o modo de vida nesse pafs estaria sob 
constante pressao. Mesmo se as quest6es praticas da vida com estrangeiros 
pudessem ser resolvidas, as quest6es espirituais permaneceriam. 

A questao real e: Para que servem as nas;6es em um mundo de democra
cias? Para os progressistas, a funs;ao das nas;6es seria desenvolver os poderes 
e as possibilidades da humanidade em diferentes dires;6es. A diferens;a 
nacional operaria como uma especializas;ao moral no interior da humani
dade. Nenhum modo de vida oferece o carater definitivo ou melhor da 
humanidade, apenas uma versao particular dele. Toda democracia deveria 
ser aberta e plural, mas nenhum conjunto de instituis;6es, nao importa 
quao democratico, pode ser neutro ou absolutamente inclusivo. Cada de
mocracia deve subordinar algumas possibilidades de experiencia - as for
mas de experiencia mais valiosas e humanas - a outras. Ao fazer isso, cria 
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um mundo mais hem adaptado que outros a algumas opini6es e a alguns 
temperamentos. Eis porque e tao importante as na<;:6es permanecerem di
ferentes, com as diferen<;:as de cultura e aquecidas por distin<;:6es de pd.ti
cas e institui<;:6es. Tambem por isso e vital que as pessoas sejam capazes de 
deixar o pais no qual aconteceu de nascerem e se mudem para um pais no 
qual vejam melhores oportunidades de definir e desenvolver seus projetos 
de vida. 

A tirania de circunstancia e de dasse no interior dos paises, assim como 
as grandes desigualdades entre os paises, pode fazer as afinidades eletivas 
de temperamento - afinidades de um individuo com uma na<;:ao que nao 
seja a sua - parecerem uma for<;:a inconseqi.iente. Tais afinidades, no entan
to, irao sempre se tornar mais importantes a medida que a democracia se 
aprofundar. 

Se as na<;:6es devem preencher a fun<;:ao de especializa<;:ao moral, elas 
devem aprender a dar um peso relativamente menor a sucessao biol6gica 
de familias que vivem juntas. Precisam aprender a dar um peso relativa
mente maior as distintas vers6es da humanidade que desenvolvem. Com
preendendo tais distin<;:6es, precisam conferir maior autoridade ao futuro 
- as diferen<;:as que ainda tern de ser resolvidas - que ao passado - as
diferen<;:as que sao lembradas e interpretadas como extensao coletiva da
vida familiar. As na<;:6es democraticas - ou seja, na<;:6es de um povo livre e
homogeneo - deveriam retirar mais for<;:as das profecias do que das mem6-
rias. Conseqi.ientemente, precisam tolerar um nivel maior de rupturas pela
entrada de estrangeiros do que estavam acostumadas a admitir.

Mas pode acontecer de haver muito menos ruptura do que esperamos 
ou tememos. As pessoas se agarram ao lar e temem uma nova vida em um 
lugar estranho. A questao pratica, portanto, nao e incitar vastas massas de 
popula<;:ao a circular pelo mundo (pois elas nao farao isso), mas permitir 
de qualquer forma que uma minoria de pessoas que se arriscam - por 
quest6es sociais e de temperamento - mude de pais e situa<;:ao, estenden
do o espa<;:o do livre comercio, abolindo uma distin<;:ao injusta e desneces
saria entre os privilegios do capital e do trabalho e reformando o sentido 
de diferen<;:a nacional. 

0 neoliberalismo quer dar ao capital, agora mesmo, liberdade irrestrita 
de se mover pelo mundo. A alternativa progressista prop6e que o capital e 
o trabalho devem ganhar, ambos, sua liberdade de se mover ao mesmo
tempo e gradualmente. 0 primeiro grande passo na conquista da liberda
de de se mover pelo trabalho e a negocia<;:ao internacional de cotas mini
mas substanciais de imigra<;:ao legal e de vistas de trabalho tempod.rios,
hem como de criterios para transformar esses vistas em tfrulos de residen
cia permanente. Toda pais deveria conceder essas cotas e respeitar tais cri-
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terios. As tentativas de estabelecer setores espedficos de trabalho e regras 
de imigra<;:ao, adequados as necessidades do mercado local de trabalho, 
seriam proibidas. 

Os movimentos de capital de curto prazo seriam taxados e regulados 
segundo uma escala m6vel. A carga fiscal e reguladora sobre o movimento 
de capital instavel decresceria a medida que a emancipa<;:ao do trabalho 
progredisse. 0 aprofundamento da poupan<;:a interna por meio de instru
mentos como a organiza<;:ao publica da poupan<;:a privada compuls6ria aju
daria a evitar a necessidade de dependencia indiscriminada do capital es
trangeiro, Uffia dependencia cega a resigna<;:ao OU ao USO do dinheiro. 0 
mundo se tornaria mais seguro para o trabalho livre. 

Titularidades sociais e ar;ao social. 0 nivelamento da redistribui<;:ao por meio 
de tecnicas de transferencia fiscal permanece secundario a curto prazo (o 
programa inicial) para o fortalecimento da participa<;:ao dos salarios na 
renda nacional, hem como para o avan<;:o dos direitos dos trabalhadores. Ja 
a longo prazo (no programa avan<;:ado), a redistribui<;:ao baseada em trans
ferencia fiscal tern papel subsidiario para o enfraquecimento do contraste 
entre setores de vanguarda e de retaguarda na economia. Um erro tipico 
da social-democracia institucionalmente conservadora tern sido esperar da 
redistribui<;:ao compensat6ria algo que ela nao pode oferecer. 

Posta em seu lugar, no entanto, tal redistribui<;:ao desempenha um pa
pel vital na alternativa progressista. No programa avan<;:ado, ela se transmuta 
no prindpio geral de heran<;:a social. Todos herdam da sociedade, em vez 
de herdar da fam{lia, um conjunto basico de recursos garantidores de 
capacita<;:ao. Essa garantia de capacita<;:ao funciona como contraparte in
dispensavel a reconstru<;:ao vigorosa das institui<;:6es polfticas, sociais e eco
nomicas que a alternativa progressista prop6e. Sem a combina<;:ao de 
capacita<;:ao e seguridade social que a heran<;:a garante, nao podemos com
preender o projeto de uma economia mais experimental, uma polfrica 
mais mobilizada e uma sociedade mais organizada. Sem tal combina<;:ao, 
apenas podemos desenvolver esse projeto por caminhos que o tornem sus
cetivel a ruptura e ao desvirtuamento. 

A conexao vital entre a acelera<;:ao do experimentalismo e o aumento da 
capacita<;:ao precisa, como tudo mais na alternativa progressista, ser esbo

<;:ada nos momentos iniciais. 0 verdadeiro trabalho dos direitos sociais 
nessas estruturas iniciais nao e diminuir a desigualdade, exceto como efei
to colateral da execu<;:ao de outra tarefa. Essa tarefa consiste em resgatar 
pessoas dos extremos da incapacidade de cuidar de si mesmas, formar e 
executar seus pr6prios planos de vida e participar da disputa a respeito dos 
futuros alternativos de seu pa{s. Consiste em dar a elas meios praticos para 
modificar a si mesmas e a suas sociedades. De acordo com a primazia desse 
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objetivo, a mais alta prioridade da polftica social deve ser dada as criarn;:as 
- seguranc;:a, saude e educac;:ao.

A eficacia da politica de bem-estar social repousa sobre duas condic;:6es
principais: uma elevada arrecadac;:ao planejada para favorecer o crescimen
to economico e o envolvimento das comunidades locais na formulac;:ao e 
na implementac;:ao de direitos sociais. Ja tratei da estruturac;:ao do sistema 
tributario no programa inicial da alternativa progressista. Esse projeto deve 
saber que, a curto prazo, a redistribuic;:ao depende mais do n{vel agregado 
da arrecadac;:ao e do perfil progressista do gasto publico que do carater 
progressivo da taxac;:ao. 

Esse conhecimento nos empurra em direc;:ao a um sistema tributario 
com forte vies por uma taxac;:ao do consumo que seja economicamente 
neutra, como o imposto abrangente, de aliquota unica, sobre o valor agre
gado. Precisamos respeitar a necessidade prioritaria de gerar rendas publi
cas minimizando, ao mesmo tempo, a ruptura de incentivos estabelecidos 
ao trabalho, a poupanc;:a e ao investimento. Tendo alcanc;:ado esse objetivo, 
podemos entao aumentar gradualmente o papel da tributac;:ao redis
tribuidora direta. Podemos nos voltar para os dois grandes alvos de um 
sistema tributario progressista: a hierarquia dos estilos de vida (por meio 
de um tributo acentuadamente progressivo sobre a despesa de cada con
tribuinte, combinado com uma renda mfoima garantida) e sobre a acu
mulac;:ao de riqueza e poder economico (especialmente por meio da tribu
tac;:ao de doac;:6es e propriedades). 

Consideremos o problema do engajamento social nas polfticas sociais, 
tal como ele surge nas mais extremas condic;:6es de desigualdade, exdusao 
e desorganizac;:ao. Ha grandes pa{ses pobres, como o Brasil, ou grandes 
pa{ses ricos, como os Estados Unidos, nos quais alguns dos grupos mais 
desfavorecidos da sociedade sofrem tanto com a ruptura da vida familiar 
quanto com a ausencia de organizac;:ao comunitaria. Esses deficits gemeos 
favorecem a violencia, prejudicam as crianc;:as e suprimem a oportunidade 
economica, enquanto minam as condic;:6es para uma efetiva ajuda publica 
aos pobres. A desorganizac;:ao da sociedade traz males consigo, tornando 
necessaria a assistencia governamental, ao mesmo tempo que a torna me
nos efetiva. 

Dois paradoxos obscurecem as politicas de bem-estar social nessas con
dic;:6es. Imagine um mundo social de maes solteiras, com homens como 
companheiros instaveis e rotativos. Quando a familia se enfraquece, a co
munidade organizada deve assumir algumas de suas responsabilidades -
por exemplo, por meio de creches de bairro e associac;:6es comunitarias. 
Tais associac;:6es podem unir escolas, familias e trabalhadores sociais. 0 
problema e que onde as fam{lias estao desorganizadas, em geral a comuni
dade tambem esta assim. 
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A desorganiza<_;:ao das familias e das comunidades requer que o governo 
fa<_;:a o que a familia e a comunidade nao podem cumprir. No entanto, se 
ha uma coisa que aprendemos da experiencia comparativa de politica social 
e que os programas sociais estabelecidos pelo governo sao mais eficazes 
quando tern parceria com as familias e as comunidades. A ausencia dessas 
parcerias cria a necessidade da burocracia beneficente. No entanto, essa 
burocracia e for<_;:ada a operar em um mundo estranho e perturbado e a 
lidar mais com os sintomas que com as causas da miseria social. 

A solu<_;:ao basica consiste em estruturar os direitos sociais e a assistencia 
publica de forma a estimular a organiza<_;:ao comunitaria, em vez de supri
mi-la. 0 acesso a alguns beneflcios, ou a alguns niveis de beneflcio, deve
ria ser condicionado ao engajamento a grupos comunitarios. Tais grupos 
deveriam participar da formula<_;:ao e da implementa<_;:ao da politica local, 
ajudando a estabelecer prioridades e a escolher metodos. 0 estreitamento 
da participa<_;:ao em um quadro de voluntarios da a<_;:ao politica autonomeados 
deveria encontrar antidoto em regras de participa<_;:ao. Assim como as co
munidades locais precisariam se organizar para receber certos recursos, os 
individuos dessas comunidades precisariam participar para receber alguns 
dos beneficios individualizados resultantes dessa aloca<_;:ao. 

Dois grandes problemas subjazem a essas preocupa<_;:6es e a esses com
promissos: a questao de como estimular melhor a auto-organiza<_;:ao da 
sociedade civil e a questao das rela<_;:6es entre familia e Estado. 

A densidade da associa<_;:ao na sociedade civil e muito mais que um re
quisito para a eficacia das politicas sociais compensat6rias. E um objetivo 
central e uma condi<;:ao basica do experimentalismo democratico. Apenas 
uma sociedade densamente organizada fora do governo pode gerar a com
preensao de futuros alternativos e agir sabre eles. 

0 aparato tradicional do direito privado e insuficiente para alcan<_;:ar 
esse objetivo. Esse aparato tra<_;:a uma distin<_;:ao entre organiza<_;:6es orienta
das para os neg6cios, devotadas ao lucro e centrais para o cotidiano, e 
associa<_;:6es civis, dedicadas a reformar a sociedade e diminuir seus males, 
mas confinadas a margem dos problemas praticos. Ele torna a habilidade 
de aproveitar efetivamente o direito de auto-organiza<_;:ao refem de todas as 
dependencias e vulnerabilidades de uma sociedade desigual e dividida. 
Nessa sociedade, o isolamento e com freqtiencia o companheiro da des
vantagem. 

A solu<_;:ao - como demonstrarei na descri<_;:ao das vers6es avan<_;:adas da 
alternativa progressista - e dar duas chances a auto-organiza<_;:ao da socie
dade civil: uma, por intermedio do direito privado; a outra, por interme
dio do direito publico. 0 atrelamento dos direitos e beneflcios sociais a
organiza<_;:ao em grupo e apenas um passo nessa dire<_;:ao. 
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Nenhum tipo de organizac;:ao social substitui a familia. Nenhuma pro
messa de felicidade social por meio do desenvolvimento de faculdades 
humanas pode se demonstrar real e confiavel se estiver fundado na disso
luc;:ao ou no enfraquecimento da vida familiar. Mesmo nas sociedades mais 
vigorosas, as pessoas continuarao a desejar uma vida fora do tempo hist6-
rico, assim como no interior dele. Aventura e ambic;:ao encontrarao seus 
pares na proximidade e no amor. Nos esta.gios iniciais da alternativa pro
gressista, a alianc;:a de escola, familia e comunidade local continua a ser a 
chave para o sucesso das formas mais importantes de assistencia social. 

No entanto, a medida que retificamos as formas mais abjetas de desvan
tagem social e incapacidade e nos movemos em direc;:ao a momentos mais 
avanc;:ados da alternativa progressista, vem a luz considerac;:6es contradit6-
rias, revelando o conflito tragico entre os apelos da vida familiar e os esti
mulos ao experimentalismo democratico. A democracia necessita de esco
las que formem individuos capazes de imaginar possibilidades distantes e 
resistir as opini6es presentes. Tal escola deve reconhecer e desenvolver a 
voz profetica da crianc;:a, e dar a crianc;:a os meios para pensar diferente
mente de sua familia, sua classe, seu pafs e sua epoca. A escola depende da 
familia. No entanto, se a escola nao precisa travar uma guerra imaginaria 
com os ensinamentos da familia, o preenchimento de sua func;:ao libertadora 
cria algumas das condic;:6es que tornam tal guerra possivel. Para que a fa
mflia e a escola fac;:am as pazes, amor e respeito devem se tornar menos 
dependentes de acordos e de uniformidade. Diminuir essa dependencia, 
por meio da reforma gradual de nossas ideias a respeito de n6s mesmos, e 
parte essencial da pratica e da cultura do experimentalismo democratico. 

0 programa inicial: coordenar ao descentralizada 

Duas tarefas: a mobilizarao das poupanras para investimento e a difusao das 
prdticas vanguardistas. Uma alternativa democratizante ao neoliberalismo 
e a social-democracia tradicional precisa desenvolver instituic;:6es econo
micas que fortalec;:am a traduc;:ao de poupanc;:a social em investimento pro
dutivo. Ela estara especialmente interessada nas formas de organizar as 
relac;:6es entre poupanc;:a e investimento que aumentem as oportunidades 
de investimento na retaguarda e atinjam os excluidos da economia e da 
sociedade. Entre tais soluc;:6es, ela preferira as que favorecem a difusao do 
experimentalismo democratico para fora e para dentro do sistema de pro
duc;:ao. A alternativa democratizante ao neoliberalismo deve tambem esta
belecer instituic;:6es economicas que ajudem a promover a ampliac;:ao de 
praticas vanguardistas - produc;:ao como aprendizado - por toda a econo-



UMAARGUMENTA(j..O 

mia, em vez de deixar tais praticas hloqueadas em uma ilha de perspectivas 
e hahitos avanc;:ados. 

Essas duas tarefas - a mohilizac;:ao inclusiva da poupanc;:a para investi
mento e a generalizac;:ao das praticas vanguardistas - requerem iniciativas 
para alem das fronteiras de empresas isoladas: iniciativas entre empresas 
agindo em cooperac;:ao, hem como entre empresas e o governo local ou 
nacional. Assim, amhas levantam o prohlema central da parceria entre 
governo e neg6cios. Adotar essa parceria e refaze-la de forma descentraliza
da e um prindpio hasico dessa alternativa progressista, tal como a insis
tencia em trac;:ar um claro divisor entre as responsahilidades regulat6rias e 
sociais do Estado e sua passividade produtiva representa uma exigencia 
definidora do programa neoliheral. Essa reformulac;:ao da parceria gover
no-neg6cios logo passa a requerer o desenvolvimento de organizac;:6es eco
nomicas - fundos sociais e centros de apoio - intermediarias entre o go
verno e as empresas. A criac;:ao desses novos agentes economicos, por sua 
vez, propicia uma oportunidade para a inovac;:ao na forma do regime de 
propriedade - uma preocupac;:ao tipica do programa avanc;:ado. Finalmen
te, seremos levados a ahandonar a ideia fetichista de que a economia de 
mercado tern uma forma legal natural, organizada ao redor da l6gica dos 
direitos tradicionais de propriedade. No lugar dessa ideia colocaremos o 
desejo de ahrir caminho para que diferentes vers6es legais e institucionais 
da economia de mercado e diferentes regimes de propriedade coexistam 
experimentalmente no interior de uma mesma economia. 

Ilusiies antiexperimentalistas. Ao pensar no papel e na forma da parceria 
entre governo e neg6cios, precisamos antes de mais nada nos lihertar das 
inihic;:6es que o pensamento economico convencional imp6e aqui, como 
em toda parte, sohre a imaginac;:ao institucional. A mais significativa des
sas inihic;:6es resulta de dois conjuntos interligados de suposic;:6es. Cada 
conjunto desempenha um papel proeminente no estahelecimento do di
ma intelectual no qual as ideias neoliherais controlam a autoridade. Um 
desses conjuntos toma a forma de um padrao argumentativo recorrente 
nas discuss6es politicas. 0 tema que se repete e que alguma pratica de 
selec;:ao ou coordenac;:ao economica, reconhecida como atraente ou mesmo 
superior em prindpio, e dispensada como inferior na pratica. Ela e inferior 
na pratica porque multiplicaria as oportunidades para os males gemeos do 
favoritismo e do dogmatismo hurocratico. Estupidez e conluio se uni
riam para fazer emergir a pior daquelas estruturas aparentemente atraen
tes. Por exemplo, taxas diferenciadas de camhio (uma taxa para hens de 
consumo, outra para hens de capital); tarifas diferenciadas e controles de 
importac;:ao (mais altas para hens de consumo, mais haixas para hens de 
capital e servic;:os de capacitac;:ao); e taxas diferentes de juros (mais haixas 
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para a inovac;:ao que para a reproduc;:ao de produtos existentes e mais baixas 
para o investimento em recursos fisicos e humanos que para os gastos de 
consumo) freqiientemente podem parecer a melhor soluc;:ao, em prind
pio. Na pratica, porem, essas abordagens teoricamente melhores irao qua
se sempre, de acordo com essa perspectiva, se mostrar inferiores a soluc;:ao 
que pode parecer secundaria, de taxas uniformes e diferenciadas, se forem 
diferenciadas, pelas forc;:as de mercado em livre ac;:ao. A segunda opc;:ao na 
teoria e a melhor opc;:ao na pratica. Ela extrai o poder de uma burocracia 
enganada por dogmas, quando nao corrompida por interesses pr6prios ou 
alheios. Ela dispersa a iniciativa entre agentes economicos descentraliza
dos. 

Logo vemos que tais crenc;:as a respeito da razao pela qual as opc;:6es que 
estao em segundo lugar se tornam as primeiras dependem ainda de outro 
conjunto de hip6teses: hip6teses a respeito do alcance das solw;:6es insti
tucionais que se abrem para n6s ao interligar governo e neg6cios. De acordo 
com essas hip6teses, sancionadas pela analise economica e proeminentes 
na ideologia neoliberal, um claro contraste op6e o ativismo governamental 
e a iniciativa privada. Temos em mente um quadro v{vido das praticas e 
instituic;:6es que definem cada um. Nesse quadro, o ativismo governamen
tal na coordenac;:ao estrategica e representado pelo governo nacional e, dentro 
dele, por escal6es burocraticos centralizados, especializados em comercio e 
em politica industrial. Esses escal6es lidam com associac;:6es de empresas: 
especialmente as companhias maiores e mais bem organizadas. Esse e o 
modelo de coordenac;:ao estrategica que se tornou familiar com a experien
cia das economias do nordeste asiatico. 

T ao logo comec;:amos a remexer nos pressupostos institucionais desse 
quadro, comec;:amos a tremer, assim como tremem as premissas que nos 
levam a abandonar, como impraticaveis e perigosas, politicas como as de 
taxas diferenciadas de cambio e de juros. Um vasto espac;:o potencial separa 
os extremos da iniciativa privada isolada e da imposic;:ao burocratica de 
cima para baixo. E um espac;:o virtual, porque nao esta la como objeto 
natural. Podemos traze-lo a existencia por meio de atos de invenc;:ao insti
tucional. Descentralizando as formas e praticas de coordenac;:ao estrategica 
podemos mudar a proporc;:ao, e nao apenas deslocar a distribuic;:ao de onus 
e beneficios. Podemos ter mais iniciativa independente e mais responsabi
lidade publica, ao mesmo tempo. 

A razao fundamental para que as discuss6es politicas da ultima gerac;:ao 
nas democracias industriais ricas tenham se mostrado tao infrutiferas e 
que elas deixaram sem explorar os temas institucionais dos quais depende 
sua sorte. 0 fechamento da agenda de debates estruturais no periodo p6s
guerra e o antiinstitucionalismo da teoria economica convencional se com
binaram para cegar os mandarins politicos. Na pratica politica, as espe-
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rarn;:as de reestruturac;:ao econ6mica, antes da guerra e durante ela, cederam 
lugar a preocupac;:ao obstinada com politicas redistribuidoras de transfe
rencia fiscal. A medida que os limites econ6micos dessas politicas se torna
ram aparentes, nao existia outro conjunto mais rico de alternativas, para o 
qual pudessem se voltar os social-democratas atacados. Assim emergiu na 
teoria econ6mica, para confirmar a cegueira, uma especie de institu
cionalismo antiinstitucional. Seu objetivo consistia em mostrar como as 
estruturas institucionais eram amplamente irrelevantes e tambem podiam 
ser explicadas como a descoberta cumulativa e convergente, por parte de 
atores econ6micos racionais, dos requisitos institucionais de sua pr6pria 
racionalidade. 

Exemplos e admoestaroes: governos nacionais e fazendas familiares. Podemos 
nos fortalecer para o trabalho de reimaginar a relac;:ao governo-empresa e 
escapar dos dogmas e superstic;:6es. Acabo de descrever refletindo sobre 
tres grupos de experiencias contemporaneas: a alianc;:a entre governos nacio
nais e agricultores familiares; as variedades de coordenac;:ao estrategica en
tre governo e empresas, das quais as economias do nordeste asiatico sao 
pioneiras; e as praticas de produc;:ao vanguardista desenvolvidas nas regi6es 
mais avanc;:adas das democracias industriais do Ocidente. Cada uma dessas 
experiencias oferece um ponto de partida instrutivo, ainda que falho. Cada 
uma oferece inspirac;:ao e requer correc;:ao, ao ser usada como material para 
uma alternativa democratizante ao neoliberalismo. 

Consideremos primeiro o esforc;:o de transformac;:ao e de colaborac;:ao na 
parceria entre neg6cios e governo, da qual tanto tern dependido o sucesso 
da moderna agricultura familiar. Sob muitas circunstancias, a agricultura 
de dimens6es familiares pode se mostrar incomparavelmente eficiente. Mas 
ela e vulneravel a combinac;:ao de riscos econ6micos e climaticos. Na au
sencia de apoio compensat6rio, esses riscos produzirao surtos de falencias 
e de concentrac;:ao de terra. Tendo sido criada, a estrutura de apoio pode 
adquirir gradualmente func;:6es tradicionais, dando a fazenda familiar acesso 
a economias de escala e assistencia em seu aprimoramento tecnico e tecno-
16gico. Com muita freqiiencia, essa alianc;:a entre Estado e agricultor ga
nhou corpo contra um pano de fundo de competic;:ao cooperativa entre 
fazendeiros·. A agricultura americana - que em boa parte da hist6ria dos 
Estados Unidos foi a grande estrela da economia - se beneficiou dessas 
estruturas, das distribuic;:6es iniciais de terra pelos Homestead Acts, no 
seculo 19, ate o trabalho tecnico dos Servic;:os de Extensao Agricola. Falta
nos, porem, exceto pelas polfricas industriais e de comercio relativamente 
centralizadas, coniventes e excludentes adotadas no nordeste asiatico, um 
exemplo institucional desenvolvido da generalizac;:ao dessas inovac;:6es agra
rias para a economia como um todo. 
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Exemplos e admoestai;oes: coordenai;ao estrategica e Estados duros no nordeste 
asidtico. A pratica de coordenas;ao estrategica nas economias do nordeste 
asiatico (primeiro no Japao, depois na Coreia do Sul, em Taiwan e em 
Cingapura) e uma segunda experiencia contemporanea que podemos usar 
para imaginar uma construs;ao alternativa da relas;ao entre governo e em
presas. Uma explicas;ao convencional de seu sucesso economico no passado 
aceita que algo deve ser creditado ao sucesso do ativismo governamental 
em areas espedficas: por exemplo, na alocas;ao de credito subsidiado e de 
acordo com o desempenho para empresas inovadoras e orientadas para a 
exportas;ao, ou na transferencia orquestrada de tecnologias, habilidades e 
talentos para um ramo industrial em ascensao. No entanto, a analise con
vencional imediatamente contorna essa concessao com duas restris;6es. A 
primeira e que outras politicas economicas ortodoxas, tais como a politica 
de finans;as publicas saneadas (ors;amento equilibrado) e de compromissos 
sociais sensatos, tais como investimento sustentado e de larga escala em 
educas;ao publica, contaram com algo mais que os esfors;os governamen
tais de orientas;ao do mercado. Embora as vezes esses esfors;os sejam bem
sucedidos, eles fracassam com a mesma freqliencia, produzindo erros caros 
que teriam sido evitados com maior autocontrole. A segunda restris;ao e 
que, seja qual for a eficacia dessas intervens;6es, elas dependem de hist6rias e 
circunstancias especiais, resultando na formas;ao de burocracias fortes, ca
pazes e independentes. Competir com essas praticas intervencionistas em 
condis;6es em que tais burocracias nao existem e cortejar o desastre do 
clientelismo desenfreado. 

Essa avalias;ao tranqtiilizadora combina uma serie de meias verdades: o 
que intercepta a intui<;:ao e arruina seu papel de guia e precisamente a 
pobreza da imaginas;ao institucional que a fomenta - imagina<;:ao a respei
to das invens;6es institucionais do passado e das possibilidades institucio
nais do futuro. Quando acrescentamos esse elemento que faltava descobri
mos que as conquistas e os limites dessas economias do nordeste asiatico 
estavam interligados e repousavam sobre uma serie caracteristica de com
promissos institucionais. Esses compromissos impunham e imp6em res
tris;6es ao experimentalismo democratico. Nossa tarefa nao e imitar tais 
exemplos, mas recria-los e reconstrui-los, de modo a permitir que sirvam 
ao prop6sito maior do progresso do experimentalismo democratico. 

0 ponto mais importante a compreender e que tanto as conquistas 
ortodoxas do nordeste asiatico quanto suas invens;6es heterodoxas depen
dem do carater especial daqueles Estados duros, autoritarios ou semide
mocraticos. As formas de coordenas;ao estrategica nessas sociedades eram 
mais inclusivas em alguns paises que em outros: por exemplo, mais inclu
sivas em Taiwan, onde muitas empresas de tamanho medio se tornaram, 
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por meio de associas;6es, beneficiarias de apoio governamental. No entan
to, em todas as economias do nordeste asiatico, incluindo seu prot6tipo, o 
Japao, a formulas;ao de politicas comerciais e industriais permaneceu em 
grande pane centralizada em um escalao burocratico nacional. Em todas 
elas persistiu uma distins;ao entre aqueles que se sentaram a mesa de nego
cias;6es e aqueles que ficaram de fora, embora a lista de participantes tenha 
sido maior em alguns pa{ses do que em outros. 0 conteudo do acordo 
consistia em uma serie de favores seletivos. Ao estabelecer esses favores, as 
burocracias eram limitadas apenas pelo amplo consenso de interesses e 
estilos no interior das elites poHticas e empresariais dominantes. 

Essa forma de parceria entre governo e empresas pode ser protegida das 
formas mais vergonhosas de conluio entre burocratas e empresarios pela 
profissionalizas;ao e pela independencia do corpo burocratico. Em ultima 
analise, deve encontrar protes;ao na autonomia do governo, que nao pode 
ser subserviente aos interesses dos neg6cios particulares. Por outro lado, 
porem, essa parceria e uma forma de barganha seletiva, criada e imposta a 
partir de cima. Quando escapa aos conluios, faz isso recorrendo ao arsenal 
poHtico do autoritarismo. 

Consideremos agora aqueles aspectos nos quais as economias do nor
deste asiatico caminharam, segundo se diz, na linha estreita e direta da 
ortodoxia economica, nao tao distante, afinal de contas, daquela recomen
dada pelo neoliberalismo. 0 investimento em educaqao, assim como em 
reforma agraria, nao era uma decisao politica tecnica. Era a expressao de 
uma capacidade de nivelar a reforma estrutural, sustentada por tradis;6es 
culturais (a reverencia pelo aprendizado) e inspirada por emergencias his
t6ricas (o resgate do Japao ao risco de dominas;ao, no seculo 19; e o inte
resse comum dos consules americanos e das elites nacionais, depois da 
Segunda Guerra, em imunizar suas sociedades contra o comunismo e 
prepara-las para uma nova vida). Mesmo a simples conquista de pagar ao 
governo por meio de impastos, e nao por meio da inflas;ao, repousa sobre 
um poder de as;ao publica independente, empreendida por um Estado 
capaz de resistir aos privilegiados e proprietarios, e tambem de acomoda
los. As economias do nordeste asiatico nao tiveram de aceitar em bloco a 
ortodoxia liberal ou neoliberal: puderam, por exemplo, operar de acordo 
com a doutrina das finans;as saneadas enquanto rejeitavam o livre comer
cio doutrinario. Puderam dar as boas-vindas ao capital de emprestimo 
estrangeiro, mantendo uma intransigente hostilidade ao capital financeiro 
especulativo. Puderam dosar e canalizar o investimento direto estrangeiro 
de acordo com as capacidades de aprendizado e as necessidades de merca
do da industria nacional. Puderam escolher, pois, ao contrario de suas 
contrapartes latino-americanas, tinham um Estado politicamente capaz 
de faze-lo. 
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Assim, vemos que tanto o sucesso relativo das economias do nordeste 
asiatico na ortodoxia - tal como sua capacidade de financiar o governo de 
forma adequada e transparente -, quanto seu relativo sucesso na heterodoxia -
tal como nos experimentos assistidos em politica comercial e industrial 
controlada - tiveram base na mesma condic;ao: a existencia de um Estado 
duro e autoritario (ou semidemocratico). Em sua relac;ao com as elites 
empresariais e com os interesses monetarios, tal Estado se encontrava em 
posic;ao analoga aquela dos mais serios reformistas dos imperios burocrati
co-agrarios do passado em suas negociac;6es com os magnatas da terra: 
independentes, mas nao tanto; ansiosos em preservar uma classe de pe
quenos proprietarios livres como contrapeso aos magnatas e como requisi
to de prosperidade e forc;a; mas igualmente decididos a nao converter as 
restric;6es impostas aos magnatas em um despotismo revolucionario 
antiaristocratico. Um Estado como esse e poderoso o bastante para exigir 
pagamento por suas atividades, para impor limites efetivos sobre a extre
ma desigualdade e para entrar em parceria ativa com (algumas) empresas. 
No entanto, nao pode tornar seus acordos mais indusivos no que diz res
peito aos participantes, nem mais descentralizados e experimentalistas na 
forma, sem mudar seu pr6prio carater e sua relac;ao com o povo. Enquanto 
a coordenac;ao estrategica guiada pelo Estado operou sob tais restric;6es, 
permaneceu, a despeito de todo seu profissionalismo, vulneravel aos males 
gemeos do dogmatismo e do conluio. Diminuiu as oportunidades de um, 
aumentando as chances para o outro. 

A observac;ao anterior de que o autoritarismo e atalho para a rigidez de 
um Estado duro pode agora ser compreendida em toda sua amplitude. Um 
governo autoritario pode resistir mais facilmente a influencias e impor deci
s6es. S6 e capaz disso, no entanto, nos limites da estreita conjuntura do 
compromisso social que lhe permite subsistir. Ele nao ousa desafiar os inte
resses dominantes naquele compromisso. Em toda iniciativa, incluindo as 
de polftica industrial e comercial, mantem um olho voltado para a conve
niencia de seu pr6prio poder. Alem disso, a medida que comec;a a se demo
cratizar, ele se torna mais permeavel e flexivel. Desse modo, sua dureza e seu 
autoritarismo comec;am a parecer inseparaveis. As coisas se tornarao piores, 
antes de melhorarem: uma democracia relativa ou parcial, em uma socieda
de desigual ou desigualmente organizada, sera aquela em que a degenerac;ao 
da coordenac;ao estrategica em preconceito e favoritismo sera mais provavel. 
Um aprofundamento da democracia, obtido por meio de mudanc;as institu
cionais cumulativas, ampliara o alcance da expansao das organizac;6es e dos 
interesses organizados que podem atuar como agentes e beneficiarios da 
polfrica economica. E tambem causara uma mudanc;a na natureza e nos 
metodos da polf tica, permitindo maior descentralizac;ao experimental no 
planejamento e na implementac;ao das politicas. 
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Uma alternativa progressista pode buscar ajuda e inspirac;:ao na tentativa 
de reconstruir a parceria entre governo e neg6cios praticada nas economias 
do nordeste asiatico. Mais que uma atribuic;:ao de uma equipe burocratica 
centralizada - ministerios de comercio e industria -, tal parceria deveria 
ser progressivamente descentralizada, ate o ponto de entidades alternati
vas, dentro e fora do governo, se tornarem seus autores e agentes. Em lugar 
de unitaria, deveria ser pluralista: as agencias responsaveis deveriam ser 
capazes de experimentar estrategias diferentes. Em vez de permanecer 
burocratica em estilo, sob um regime misto de direito administrativo e 
discriminac;:ao administrativa, deveria ser de carater discursivo e aberto, 
tendo por conteudo o preenchimento passo a passo das condic;:6es de van
guardismo produtivo. Em vez de seletiva em sua escolha de agentes e be
neficiarios, deveria ser inclusiva, atuando tanto sobre a retaguarda quanto 
sobre a vanguarda. 

Tal reconstruc;:ao da parceria entre governo e empresas pode comec;:ar, 
em pa{ses com as tradic;:6es institucionais das economias dos tigres asiati
cos, com a fragmentac;:ao da polfrica de comercio e industria no aparelho 
de Estado: diferentes equipes burocraticas e bancos publicos puderam ser 
incentivados a experimentar estrategias alternativas, trabalhando junta
mente com diferentes grupos de empresas. Ela pode continuar com a cria

c;:ao de entidades - centros de suporte tecnico e financeiro - de intermedia

c;:ao entre o governo e as empresas, com consideravel independencia de 
ambos e a missao de estender as praticas vanguardistas a retaguarda da 
economia. Poi poss{vel conduzir a experimentos cumulativos com o regi
me de propriedade, a medida que essas entidades comec;:aram a desenvol
ver regras e praticas alternativas para negociar com seus clientes empresa
riais. Pouco a pouco, poderfamos preencher o espac;:o vazio entre a regula
mentac;:ao e a iniciativa espontanea do mercado. 

Descrever essa mudanc;:a na natureza da coordenac;:ao estrategica e ver 
que ela personifica uma visao polfrica, e nao uma solw;:ao tecnica. Em 
muitas circunstancias contemporaneas, ela poderia comec;:ar com pouca 
inovac;:ao institucional. Entretanto, nao poderia progredir sem uma serie 
assistida de reformas e invenc;:6es na organizac;:ao do governo e da polfrica. 
Nern um Estado duro autoritario, nem uma democracia, bastariam. Pre
cisarfamos de um Estado duro democratizado. A ideia de um Estado duro 
democratizado converge para a concepc;:ao de democracia aprofundada que 
descrevo depois. 

Exemplos e admoestaroes: reorganizarao industrial nos paises ricos. Uma ter
ceira experiencia contemporanea utilizavel e a hist6ria recente de reforma 
industrial nas regi6es e nos setores mais avanc;:ados das economias mais 
avanc;:adas, ou seja, aquelas partes do sistema produtivo mais eficientes em 
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metodos vanguardistas. 0 famoso exemplo da "terceira Italia'' - as empre
sas pioneiras da Emilia Romagna e de outras areas da Italia setentrional -
se repetiu, com varia<;:6es, em varios lugares, tanto na Europa quanto nos 
Estados Unidos. Consideremos os elementos que se repetiram. 

Em primeiro lugar, ha os fenomenos superficiais do vanguardismo: a 
despadroniza<;:ao da produ<;:ao, a alta tecnologia, o emprego intensivo de 
capital, a dependencia de trabalho altamente especializado e a orienta<;:ao 
para mercados mundiais e para os padr6es de outros competidores, forne
cedores e clientes avan<;:ados, ao redor do globo. Esses sao os tra<;:os distin
tivos das vanguardas reais, em contraste com as retaguardas reais, que cons
troem as economias avan<;:adas do mundo contemporaneo. Nern sempre 
estao presentes quando empresas mais pobres e tecnologicamente primiti
vas atingem o vanguardismo dos metodos descritos a seguir. No entanto, 
em um mundo em que vanguardas e retaguardas permanecem separadas e 
em oposi<;:ao, em geral continuam a mao. 

Em segundo lugar, ha as caracter{sticas mais profundas e intangfveis do 
experimentalismo pratico: a suaviza<;:ao dos contrastes entre tarefas e ativi
dades de comando e de execu<;:ao; a erosao das barreiras entre tarefas de 
execu<;:ao, a medida que a divisao horizontal de trabalho se enfraquece, 
juntamente com a divisao vertical; a mistura de competi<;:ao e coopera<;:ao 
em regimes de competi<;:ao cooperativa entre empresas e no interior delas; 
e a pratica permanente de tentativa e erro com organiza<;:6es, acordos e 
instrumentos, incentivada tanto pela coopera<;:ao competitiva quanto pela 
divisao flex{vel de trabalho. Tal vanguardismo pode tambem prosperar no 
que e, financeira e tecnologicamente, a retaguarda economica. No entanto, 
no mundo tal como esta organizado atualmente, isso raramente acontece. 
Quando isso ocorre persistentemente, e em larga escala, encontramos a 
mao do governo local ou nacional incentivando o avan<;:o. 

Em terceiro lugar, existem as condi<;:6es sociais e culturais habituais do 
experimentalismo pratico na vanguarda convencional, na qual ele em geral 
se manifesta. Uma dessas condi<;:6es e a  existencia de um fundo comum de 
alta capacita<;:ao e conhecimento, oriundo de uma tradi<;:ao de trabalho 
artesanal, seja de treinamento universitario de uma elite tecnica ou, mais 
freqiientemente, de uma combina<;:ao de ambos. Outra condi<;:ao e um 
alto n{vel de associa<;:ao voluntaria e de vida comunitaria. Tal organiza<;:ao 
social da apoio ao governo local efetivo. Ela ao mesmo tempo supre com 
seus pr6prios meios e exige do governo investimento em pessoal. Ela nutre 
o ambiente com a confian<;:a de que tanto a competi<;:ao cooperativa quanto
a especializa<;:ao flex{vel dependem.

Em quarto lugar, existe um caminho tipico de desenvolvimento. As 
empresas iniciam seu aprendizado aplicando a seus neg6cios internos tan
to os aspectos superficiais quanto os mais profundos do vanguardismo 
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produtivo. Depois, elas desenvolvem entre si praticas de competic;ao coo
perativa, formando associac_;:6es e estreitando seus lac;os com as comunida
des e os governos locais. Finalmente, elas aprendem a usar mais eficiente
mente sua associac;ao com o governo local e o nacional. Recorrem a ela, por 
exemplo, para ajudar na provisao daqueles bens "mais que privados" e "menos 
que publicos" dos quais seu progresso depende tao acentuadamente: por 
exemplo, acesso ao tipo correto de trabalhador instru{do, ou a informac_;:6es 
e aconselhamentos atualizados sobre metodos e modelos de produc;ao. Nos 
Estados Unidos, os governos estaduais de ambos os partidos deixaram o 
dogma neoliberal de lado, o bastante para promover exatamente esse tipo 
de parceria entre governo e empresas. Juntos, os governos locais e as associa
c_;:6es empresariais garantiram o apoio de departamentos e agencias federais. 

Esse conjunto de quatro grupos de caractedsticas tern se repetido em 
todo o mundo, pelo estabelecimento de vanguardas produtivas, seja em 
paises ricos ou pobres. Quando dizemos que uma rede de vanguardas se 
tornou uma forc;a determinante na economia mundial estamos falando de 
uma rede de empresas com esses atributos. Os grandes produtores de van
guarda freqiientemente se tornam mais ligados entre si, ao redor do mundo, 
que com o restante das economias nacionais nas quais estao estabelecidos. 

0 vanguardismo economico reorientado. Para promover uma alternativa de
mocratizante ao programa neoliberal, rejeitando a transferencia compen
sat6ria de renda social como limite para toda sua ambic;ao transformadora, 
devemos par esse pacote de lado. Temos de desconectar, passo a passo, o 
segundo grupo de caractedsticas da lista acima - as partes profundas e 
mais intang{veis do experimentalismo social - dos outros tres conjuntos 
de caractedsticas. Pois esses outros atributos sao mais circunstanciais. Em 
particular, expressam as circunstancias em que vanguardas e retaguardas 
permanecem divididas. A finalizac_;:ao dessa tarefa, no entanto, deve aguar
dar a realizac_;:ao do estagio avanc;ado, antidualista, dessa alternativa pro
gressista. 

Mesmo em seus momentos iniciais, porem, o programa deveria buscar 
a difusao de praticas vanguardistas. Deve faze-lo da melhor maneira, para 
servir ao duplo objetivo de promover o crescimento economico e superar a 
separac_;:ao entre vanguardas e retaguardas. Apenas uma diferenc;a de grau 
separa esse incentivo da difusao de melhores praticas de um antidualismo 
mais militante. 

A associac;ao descentralizada de governo e empresas e a competic_;:ao co
operativa entre empresas podem se apoiar mutuamente. Ambas tern como 
objetivo principal a promoc;ao de praticas vanguardistas: o enfraquecimento 
do contraste entre ocupac_;:6es de execuc_;:ao de tarefas, bem como entre po
sic_;:6es de comando e de execuc_;:ao. Ambas favorecem a superac;ao dos con-
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trastes obsessivos entre os dom{nios da cooperac;:ao e da competic;:ao no 
trabalho. Ambas alimentam a revisao continua de planos, procedimentos 
e acordos, um revisionismo sustentado pela confianc;:a, dada e partilhada. 
Essas caractedsticas fundamentais podem ser dissociadas de concentrac;:6es 
preexistentes de capital, tecnologia e assistencia tecnica, mas nao por mui
to tempo nem sem a ajuda ativa do governo ou das entidades publico
privadas descentralizadas que assumiriam responsabilidades governamen
tais. Mesmo uma escola de samba no Rio de Janeiro pode exemplificar, em 
sua organizac;:ao e em seus metodos, muitos dos aspectos do experimenta
lismo pratico. No entanto, nenhum conjunto de empresas pouco infor
madas pode comec;:ar a se mover na direc;:ao da rede mundial de vanguardas 
sem uma rota de acesso para os recursos de capital e tecnologia que lhe 
faltam. Eis porque se torna necessaria alguma forma de estrategia publica, 
para que se amplie a oferta desses recursos. 

Do mesmo modo, uma vez que imaginamos essas praticas experimen
tais sendo levadas para alem das fronteiras dos setores mais avanc;:ados das 
economias mais ricas, nao podemos pressupor a existencia de condic;:6es 
usuais de apoio - um alto n{vel de organizac;:ao comunitaria e dvica cria
dora de confianc;:a e um rico legado de conhecimento pratico, produzido 
em conjunto por artesaos e universidades. Em vez disso, devemos criar 
essas condic;:6es, ou seus equivalentes funcionais, a medida que avanc;:amos. 
A ac;:ao publica deliberada deve alcanc;:ar aquilo que a evoluc;:ao economica 
espontanea se mostra insuficiente para garantir. 

Finalmente, nessa transposic;:ao do vanguardismo para alem de seu ter
reno habitual, talvez os diferentes estagios da seqi.iencia tipica de desen
volvimento - primeiro, reforma no interior das empresas; depois, associac;:ao 
entre empresas; e, somente mais tarde, alianc;:as com o governo - precisem 
ser misturados. De fato, a execuc;:ao dos diferentes estagios talvez precise ser 
simultanea, ainda que parte por parte. 

Quern deve fazer o trabalho? Nos estagios iniciais podemos imagina-lo 
sendo feito por organismos governamentais descentralizados, em parceria 
com grupos de empresas. Nossa discussao anterior sobre a reforma do 
estilo de coordenac;:ao estrategica, do qual foram pioneiras as economias do 
nordeste asiatico, sugere como tal colaborac;:ao poderia avanc;:ar. Em vez de 
ministerios centralizados de comercio e industria, uma diversidade de equi
pes poderia experimentar politicas alternativas. Uma liberdade significativa 
de iniciativas seria combinada com a supervisao final de governos eleitos, 
comunidades locais e associac;:6es de empresas. 

Mais tarde, essa colaborac;:ao entre entidades publicas descentralizadas 
e grupos de empresas poderia comec;:ar a se transformar em um conjunto 
de fundos sociais ou centros de apoio, operando no meio de governo e 
empresas. Imaginemos que esses fundos tenham um carater misto publi-
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co-privado, prestando contas tanto ao governo que os estabeleceu quanta 
as empresas que lhes deram apoio, mas, ainda assim, gozando em ampla 
medida de autoridade decis6ria e especializados em uma variedade de ti
pos de investimento em diferentes setores da economia. Alguns desses 
fundos, ou centros, seriam obrigados a investir na retaguarda e tambem 
no trabalho de liderar a transformai;:ao de empresas atrasadas. Parte da 
poupani;:a publica e da poupani;:a das pens6es privadas seria necessaria
mente direcionada para os fundos e uma parcela dessa parte iria para esses 
fundos responsaveis pelo desenvolvimento da retaguarda. 

E impossivel dizer de antemao, ou em uma simples formula, se esse 
engajamento com a retaguarda representa um subsidio completo, ou ape
nas um esfori;:o institucionalmente favorecido no horizonte temporal do 
investimento. Nao ha uma distini;:ao tao clara; o sucesso dos fundos de
pende tanto de sua habilidade em provocar uma seqilencia de inovai;:ao e 
crescimento na parte marginalizada e destituida de capital da economia 
quanta da existencia de estruturas institucionais e legais que permitam 
que essa contribuii;:ao produtiva se transforme em ganho financeiro. Ao 
contrario do que sup6e boa parte da economia convencional, essas condi
i;:6es sao distintas. Um grande acordo, mais que os custos de transai;:ao e as 
assimetrias de informai;:ao, separa o segundo do primeiro. 

Quanta mais esses fundos e centros se distanciarem do mundo da van
guarda economica, mais suas responsabilidades irao alem do investimento 
de curto alcance em direi;:ao a um engajamento que colabore para a reorga
nizai;:ao de empresas. Um vasto espai;:o intermediario de atividades produ
tivas c6njuntas se posta entre os extremos conhecidos do provisionamento 
passivo de capital e da imposii;:ao unidirecional de politicas. Ja sabemos, 
pelo desenvolvimento de metodos vanguardistas de produi;:ao nas regi6es 
industriais mais pr6speras dos paises ricos, que as praticas experimentais 
do vanguardismo dependem do suprimento de certos hens. Nern as em
presas isoladas nem as agendas independentes podem ofertar esses hens 
por si mesmas. Elas dependem de definii;:ao, criai;:ao e abastecimento arti
culados, organizados entre empresas e tambem entre empresas e governos 
locais ou nacionais, contra um pano de fundo de vida associativa na socie
dade local. Alem disso, elas requerem reformulai;:ao continua, em merca
dos que sao simultaneamente volateis, globais e nao padronizados. 

Tais hens, escapando da divisao tradicional entre hens publicos e priva
dos, podem incluir uma reserva de recursos financeiros e tecnol6gicos, a 
partilha de informai;:ao, o desenvolvimento conjunto de estrategias de co
mercio e produi;:ao, o treinamento de trabalhadores e a melhoria das con
dii;:6es sociais nas comunidades em que a produi;:ao ocorre. 0 que se requer 
e mais que uma tecnica organizacional ou um marco institucional: um 
conjunto de praticas de conversai;:ao e de habitos de descoberta, apoiado 
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por estruturas na empresa, no setor e na economia como um todo. 0 
objetivo desses habitos e praticas e moderar O conflito entre cooperac;:ao e 
inovac;:ao. 

A grande variedade de circunstancias nas relac;:6es entre fundos e em
presas nas diferentes areas da produc;:ao e em diferentes niveis de sofistica
c;:ao vanguardista sugere um segundo passo reconstrutivo. Esse passo teria 
lugar no estagio avanc;:ado, antidualista, da alternativa. No entanto, ele 
pode encontrar incentivo anterior no empenho em estabelecer estruturas 
institucionais adequadas ao vanguardismo produtivo e maior inspirac;:ao 
no compromisso de preferir aquelas formas de organizac;:ao economica que 
gozem de um potencial democratizante. 

A medida que nos movemos do programa inicial para o avanc;:ado, ino
vando no que diz respeito as formas institucionais de propriedade e demo
cracia, as rela<_;:6es entre fundos e empresas comec;:ariam a se diferenciar -
em relac;:ao ao regime de propriedade que pressup6em e aos setores e estra
tegias que preferem. Alguns fundos manteriam uma relac;:ao distanciada 
com as empresas com que lidam, mantendo-se pr6ximos da forma tradicio
nal de direito de propriedade, com suas zonas claramente demarcadas de 
titularidade, risco e responsabilidade. Outros fundos desenvolveriam uma 
relayao intima com um grupo de empresas, como parte de um sistema de 
compartilhamento mais abrangente de recursos financeiros, comerciais e 
tecnol6gicos. Dessas praticas, muitas formas condicionais e fragmentarias 
de propriedade emergiriam. No final, sistemas alternativos de proprieda
de e direitos contratuais coexistiriam no interior da mesma economia. 

Tai remodelayao da propriedade nao precisa imitar a multiplicac;:ao pa
ralisante de vetos sobre as decis6es empresariais favorecidas pela resposta 
social-democrata convencional ao programa administrativo de inovac;:ao 
industrial. 0 ponto-chave na empresa, assim como no governo, e que exis
ta um piano para resolver rapidamente os impasses - atribuindo poder 
decis6rio a areas espedficas, ou criando procedimentos decis6rios em caso 
de desacordo entre os dirigentes. No final, sistemas multiplos de direito 
privado dao um conteudo alternativo a ideia de oportunidade e iniciativa 
economica descentralizadas. Podemos, entao, avaliar seus custos e benefi
cios experimentalmente. Assim, a ideia de indeterminac;:ao institucional 
do mercado deixa de ser uma hip6tese especulativa e ganha peso pratico. 

As estruturas institucionais de produc;:ao e troca deveriam ser tao aber
tas a variac;:ao experimental quanto todas as outras partes da vida social. As 
pressuposic;:6es quanto a propriedade subjacentes a essa transformac;:ao con
trastam com a opiniao ainda vigente de que o mercado economico possui 
uma {mica forma, natural e necessaria, expressa nos sistemas legais dassi
cos do seculo 19, com seus direitos de propriedade unificados e bem de
marcados. 0 epis6dio formador da evoluc;:ao do pensamento legal no secu-
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lo 20 foi a redefinic;ao da propriedade como um feixe de relac;6es legais, 
com a simultanea tomada de consciencia de que os direitos de proprieda
de inevitavelmente entram em conflito. Nenhuma 16gica simples do regi
me de propriedade pode resolver esses conflitos; e preciso decis6es polfri
cas. Essa tese legal, no entanto, deixou de evoluir para a concepc;ao, central 
para esse argumento de reconstruc;ao, de que as economias de mercado, 
assim como as democracias representativas e as sociedades civis livres, po
dem tomar formas institucionais radicalmente diferentes. 0 pensamento 
legal precisa ainda completar sua rebeliao contra o fetichismo institucio
nal. Os partidarios do experimentalismo democratico nao devem esperar 
que isso ocorra. 

0 programa inicial: da educar;ao democrdtica a heranr;a social 

A alternativa progressista para o neoliberalismo e a contraparte amplia
da do que ja descrevi anteriormente como alternativa radical-democratica 
a social-democracia convencional no redesenho das relac;6es entre empre
sas, trabalhadores e governos. Lembremos que, se o primeiro degrau na
quela plataforma radical-democratica era a ampliac;ao do acesso - e dos 
tipos de acesso - aos recursos produtivos, o segundo degrau era a valoriza
c;ao da capacidade individual. A questao reside em criar seguranc;a, por 
meio do crescente poder de prosperar e mudar em meio a inovac;ao. A 
implicac;ao disso e que se rejeita a preservac;ao do emprego como restric;ao 
a inovac;ao. A valorizac;ao da capacidade requer grande expansao dos direi
tos para a educac;ao original e a  continuada - uma recapacitac;ao continua. 
Esse programa deve induir o desenvolvimento progressista de conceitos 
genericos e de capacidades praticas, hem como o cultivo de habilidades 
especializadas. Sendo uma das mais importantes areas de sobreposic;ao e 
convergencia entre os requisitos do vanguardismo produtivo e as necessi
dades do experimentalismo democratico, a educac;ao deveria ser conside
rada sob dois aspectos distintos: em primeiro lugar, como uma area na 
qual uma tensao central das praticas e dos ideais democraticos se torna 
mais daramente manifesta; alem disso, como o terreno no qua! podemos 
comec;ar a desenvolver mais facilmente a estrutura institucional e ideol6gica 
de um prindpio vital para o experimentalismo democratico - o prindpio 
da heranc;a social. 

A transmissao familiar da propriedade e a  transmissao familiar de opor
tunidades educacionais diferenciadas sao os dois grandes mecanismos de 
sustentac;ao da estrutura de classes das sociedades contemporaneas. 0 for
talecimento dos direitos a educac;ao deveria ser visto como o germe de uma 
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ideia mais ambiciosa: a ideia de herans:a social, de acordo com a qual o 
individuo herda primariamente da sociedade, e nao de seus pais. A ferra
menta primaria da herans:a social e a conta de dotas:ao social. 

Os direitos a educas:ao original e continuada se tornariam gradualmen
te formas generalizadas de herans:a social. Cada individuo teria uma conta 
de dotas:ao social consistindo em fundos livremente descontaveis em de
terminados momentos biograficos decisivos, outros fundos cujo uso seria 
condicionado a concordancia da familia ou de curadores da comunidade 
e, finalmente, direito a receber os servis:os publicos. 0 valor da coma au
mentaria de acordo com dois criterios equivalentes, de compensas:ao por 
uma vulnerabilidade ou deficiencia especial, e de recompensa pela capaci
dade demonstrada na competis:ao. 

0 impulso que anima as contas de dotas:ao social, em particular, e a 
herans:a social, em geral, e a relas:ao mutua que existe entre o experimenta
lismo institucional acelerado e o aumento da capacidade individual. Para 
que as instituis:oes do experimentalismo democratico sejam seguras, o in
dividuo precisa ser e se sentir seguro e capacitado. 0 experimentalismo 
precisa ser calibrado pelo respeito a prindpios que podem ir alem dele. 
Precisamos repensar cada parte do programa do experimentalismo demo
cratico a luz dessa demanda por segurans:a e capacitas:ao individual. Preci
samos tambem repensar a linguagem dos direitos em que essa demanda e 
comumente expressa a luz das ideias e dos ideais que informam esse pro
grama. As pessoas aprendem a se descomprometer nao apenas de seu senso 
de identidade e de sua capacidade pessoal, mas tambem de sua experien
cia de solidariedade e comunidade devido a modos de vida que depen
dem, para sua sobrevivencia, da exclusao de estranhos e da resistencia a 
mudans:as. Esse e um passo na construs:ao da personalidade, bem como 
um passo na reconstrus:ao da sociedade. 0 desenvolvimento da dotas:ao 
social e do elo que ela exemplifica entre experimentalismo e capacidade, 
nos leva ao umbral de um segundo estagio, mais inovador institucional
mente, no desenvolvimento de uma alternativa progressista. 

0 programa avanrado: redistribuirao e antidualismo 

Os programas inicial e avan�ado redefinidos. As estruturas e politicas descritas 
nas paginas precedentes oferecem uma clara alternativa ao neoliberalismo. 
Seu efeito combinado e cumulativo e de longo alcance. Consideradas indi
vidualmente, no entanto, elas permanecem pr6xirrfas da estrutura institu
cional ja estabelecida e herdada. Por essa razao, o programa inicial pode 
servir como proposta para uma alians:a inclusiva-:- Ele pode esperar receber 
apoio de grupos que nao tern ligas:ao hist6rica com a esquerda. 



UMAARGUMENTA<;:A.O 

No espi'.rito antideterminista que da vida a essas ideias, deverfamos re
conhecer que o programa inicial tern mais de um futuro. Pode se tornar 
um ponto de repouso na trajet6ria da evolw;:ao institucional. 0 foco da 
inovas;ao experimental sera transferido, entao, das instituis;6es de larga es
cala para as atividades de individuos e pequenos grupos. (0 resultado seria 
similar aquilo que designei, em What Should Legal Analysis Become?, como 
social-democracia ampliada, querendo qualificar com isso uma de varias 
alternativas futuras para uma sociedade livre.) Os problemas praticos e 
espirituais caracteristicos dessa seqiiencia relativamente conservadora do 
programa inicial teriam semelhans;a, de diversas maneiras, com os proble
mas das democracias industriais contemporaneas. 

Qualquer interrups:ao no esfors;o para aprofundar o experimentalismo 
democratico pode tornar possivel a emergencia de novas divis6es sociais e 
economicas. Uma elite de habeis operadores conceituais pode concentrar 
em suas pr6prias maos o trabalho efetivo de governo e produs;ao, enquanto 
a massa de pessoas comuns se veria confinada a uma insignificancia decen
te e segura. A familia continuaria a servir como veiculo de transmissao de 
muitos dos privilegios culturais e alguns dos privilegios materiais dessa 
elite, de uma geras;ao para outra. Impulsos e desejos vividos, necessarios 
para indivl'.duos fortes, encontrariam pouco espas;o para se exprimir publi
camente. Iriam se perder no labirinto da subjetividade, entre as excitas;6es 
e os desapontamentos da gratificas;ao privada. 

0 programa avans;ado descrito nas pr6ximas paginas representa uma 
seqiiencia diferente: preserva a pressao da inovas;ao institucional e aproxi
ma mais as condis;6es para o progresso material e a  emancipas;ao do indivi
duo. 0 resultado e uma proposta mais controvertida e geradora de disc6r
dia do que a anterior. Mas tudo, nesse programa avans;ado, foi esbos;ado 
no programa inicial. 0 metodo basico e ainda a extensao anal6gica e a 
reinterpretas;ao do que veio antes. As condis;6es de sua factibilidade per
manecem as mesmas: a proposta de estruturas que fas;am eco aos interesses 
e as aspiras;6es de todos - exceto aos beneficiarios mais privilegiados da 
ordem estabelecida. Uma alians;a popular inclusiva, construida pela con
vergencia de fors;as e partidos politicos de esquerda e de centro, continua a 
ser seu principal agente. 

A proposta redistributiva. Sob o experimentalismo democratico, nao dele
gamos a politica de transferencia fiscal compensat6ria as causas de uma 
distribuis;ao mais igualitaria de direitos, recursos e oportunidades. Desafia
mos as estruturas institucionais que nos prendem a uma tensao rigida 
entre os requisitos da eficiencia e as demandas da eqiiidade. 0 metodo 
consiste em moldar as instituis;6es economicas e polfricas para que ambas, 
independentemente e por efeito combinado, produzam maior igualdade. 
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A transferencia fiscal compensat6ria, no entanto, deve continuar desem
penhando um importante papel subsidiario, papel no qual ela amplia, em 
vez de procurar reverter, o trabalho redistribuidor das institui<_;:6es. Parte 
desse papel consiste, no programa avan<_;:ado assim como no inicial, no 
financiamento de um governo forte e capaz, e nao na cria<_;:ao de onus di
retos para os indiv{duos (por meio de tributa<_;:ao progressiva) ou transfe
rencias diretas para eles (por meio da previdencia social). 

No sistema tributario, dois conjuntos maiores de impostos diretos e 
progressivos - a tributa<_;:ao progressiva do consumo pessoal e a tributa<_;:ao 
progressiva da riqueza, especialmente da riqueza originada de doa<_;:6es e 
heran<_;:a - devem agora ser postos em primeiro plano. Desse modo, o siste
ma tributario atinge, sem rodeios e com transparencia, os dois principais 
alvos da taxa<_;:ao direta. Ao preferir essa combina<_;:ao de taxas atingimos os 
dois alvos, de modo a suavizar a carga que a tributa<_;:ao imp6e sobre a 
poupan<_;:a e o investimento. A garantia de uma renda minima para todos, 
condicionada pela boa vontade dos que sao capazes de aprender e de tra
balhar, pode come<_;:ar a evoluir para o estabelecimento de contas de dota<_;:ao 
social. 

A taxa<_;:ao indireta do consumo, mais freqiientemente na forma de um 
imposto abrangente, de al{quota t'mica, sobre o valor agregado, pode con
tinuar a desempenhar seu papel residual para garantir o fornecimento ade
quado de recursos para o governo. Porem nesse papel ela pode ser lenta
mente suplantada por uma taxa basica de juros impHcita, cobrada pelo 
governo dos fundos independentes que administram e emprestam capital, 
sob uma variedade de regimes alternativos de propriedade. (A multiplica-

' <_;:ao dos regimes de propriedade, e suas conseqiiencias para as finan<_;:as 
governamentais, serao discutidas mais adiante.) Na verdade, pode haver 
uma vaga equivalencia funcional entre esses dois mecanismos. A diferen<_;:a 
e que a cobran<_;:a impHcita de juros permite uma garantia social mais dire
ta da poupan<_;:a e do investimento, e faz isso sem sacrificar a descentraliza
<_;:ao da iniciativa economica que representa o cora<_;:ao de uma economia de 
mercado. Alem disso, porque os juros sao cobrados dos fundos, e nao dos 
mutuarios finais, e porque os diferentes fundos podem servir como prota
gonistas de diferentes conjuntos de regras de propriedade coexistindo no 
interior da mesma economia, temos aqui parte dos meios com os quais 
aumentar a diversidade experimental nas formas legais-institucionais da 
economia de mercado. Damos um efeito pratico a ideia da relatividade da 
distin<_;:ao entre direito publico e privado. 

0 desenvolvimento completo das contas de dota<_;:ao social completa a 
estrategia redistribuidora do programa avan<_;:ado. A base financeira de uma 
dota<_;:ao social mais rica tera aumentado com a taxa<_;:ao mais agressiva da 
heran<_;:a familiar. A diversifica<_;:ao das estruturas para a aloca<_;:ao descentra-
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lizada de capital tera tornado a iniciativa empresarial e o desenvolvimento 
pessoal menos dependentes do apoio familiar. Um estilo de constitucio
nalismo favoravel a pratica repetida da reforma estrutural, um modo de 
organizar a politica que encoraja o engajamento dvico e um aprofunda
mento da vida associativa terao ajudado a formar e mobilizar individuos 
que podem utilizar sua dota<;:ao social. 

Assim como o sistema tributario sob o programa avan<;:ado deveria dar 
mais espa<;:o a tributa<;:ao redistribuidora do que sob o programa inicial, as 
contas de dota<;:ao social nessa segunda fase podem ir alem de garantir um 
m{nimo de direitos e recursos para cada individuo. Elas podem dar maior 
peso aos dois dispositivos contrapostos de aumento da dota<;:ao, de acordo 
com a necessidade especial ou a capacitai;:ao especial. Serao pagos incenti
vos para a dota<;:ao daqueles que sofrem de deficiencias mentais ou fisicas; 
e serao ganhos incentivos por aqueles capazes de demonstrar habilidades 
espec1a1s. 

0 objeto mais importante de dota<;:ao sob o experimentalismo demo
cratico e a educa<;:ao, iniciada na infancia e que prossegue durante toda a 
vida ativa. As institui<;:6es politicas e sociais do experimentalismo demo
cratico devem, como logo mostrarei, encontrar um aliado independente e 
questionador na escola progressista. Tai escola deve ensinar algo mais, alem 
do experimentalismo. Deve nutrir os poderes profeticos do homem co
m um. 

0 !ado antidualista. 0 nucleo dessa alternativa progressista esta na combi
na<;:ao de uma democracia profunda e vigorosa com uma economia politica 
comprometida com a supera<;:ao das divis6es nitidas entre as vanguardas e 
as retaguardas produtivas. Essa combina<;:ao promete ser boa para a zona 
de superposi<;:ao parcial das condi<;:6es de progresso produtivo pratico e 
produtivo com as condi<;:6es de emancipa<;:ao cumulativa dos individuos 
em rela<;:ao as divis6es e hierarquias sociais entrincheiradas. 

Os estagios iniciais da alternativa preparam uma economia politica an
tidualista ao come<;:ar a forjar os instrumentos institucionais de um estilo 
descentralizado e participativo de coordena<;:ao estrategica entre o governo 
e a empresa privada. Os estagios posteriores da alternativa continuam esse 
trabalho. Ao dar-lhe continuidade, dao conteudo institucional a ideia de 
democratizar a economia de mercado, em vez de simplesmente regulamenta-la. 

Nos primeiros estagios se enfatiza o desenvolvimento de um nivel de 
agentes economicos independentes - fundos e centros de apoio -, que se 
colocam entre o governo e os produtores privados. Entre os recursos que 
movimentariam estaria a poupan<;:a privada obrigat6ria mantida pelo sis
tema previdenciario. Essas organiza<;:6es intermediarias dariam apoio ao 
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desenvolvimento e a difusao de melhores praticas de trabalho e prodw;:ao . 
. Com freqiiencia ajudariam a trazer grupos de empresas para um ambiente 
de competic;:ao cooperativa, que lhes permitiria cooperar e competir ao 
mesma. tempo. Em certos casos, ofereceriam uma forma mais geral de 
financiamento de capital de risco - investimento na implantac;:ao de uma 
nova empresa - do que as formas ja existentes no mundo, com excec;:ao de 
algumas regi6es. 

Seria sua missao principal difundir melhor os recursos e as oportunidades 
de produc;:ao. Seriam responsaveis pela extensao das praticas vanguardistas 
de aprendizagem e inovac;:ao continuas, para alem das fronteiras das van
guardas economicas ja estabelecidas. Juntamente com o reforc;:o da dotac;:ao 
social do trabalhador-cidadao individual, essas iniciativas ajudariam a criar 
o equivalente funcional das condic;:6es pre-fordistas que geralmente favore
cem as formas p6s-fordistas de produc;:ao. Incluem-se entre essas condic;:6es
uma tradic;:ao bem-estabelecida de artesanato e de uma densa vida comu
nitaria, para incentivar a ajuda mutua e alimentar a confianc;:a.

Podemos esperar que muitos regimes de propriedade social e privada se 
desenvolvam com o passar do tempo a partir de estilos diferentes de asso
ciac;:ao estabelecidos pelas organizac;:6es intermediarias com as empresas 
com as quais se relacionam. Assim, em um extremo, podemos imaginar 
fundos que manteriarrt uma rdac;:ao mais. distante com as empresas, leiloan-

. do rt;cursos para empresas capazes de assegurar as melhores taxas de retor
no compativeis com o risco. No outro extremo estariam os fundos que 
participariam ativamente da propriedade e da administrac;:ao das empresas 
associadas e operariam como centros t·ecnicos, financeiros e estrategicos de 
pequenas confederac;:6es de empresas cooperativo-competitivas.5

· A desagregac;:ao e a recombinac;:ao dos elementos constituintes do direi
to convencional de propriedade propiciariam O surgimento e a coexisten
cia experimental desses regimes alternativos de propriedade dentro da
mesma economia. Algumas dessas alternativas limitariam a independencia
da discriminac;:ao que o proprietario tradicional possui sobre os recursos
sob seu comando. Ao faze-lo, entretanto, elas tambem abririam igualmen
te o acesso a uma gama enorme de pessoas aos recursos e as oportunidades
de produc;:ao.

A soluc;:ao "do dono do risco" imp6e restric;:6es sociais ao mercado ao dar 
a grupos organizados - trabalhadores, grupos de consumidores e comuni
dades locais - os direitos de voz e de veto nas decis6es administrativas das 
empresas estabelecidas. Corre-se o risco de que o resultado seja a paralisia, 

5 Para uma analise de algumas dessas form.as de propriedade social, ver Roberto Mangabei

ra Unger, Politics: The Central Texts, op. cit._, pp. 340-66. 
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amea<;:ando refor<;:ar as divis6es existentes entre os inclu{dos e os exclu{dos 
economicos. Essa alternativa busca tornar a economia de mercado mais 
pluralista nas suas formas institucionais e mais inclusiva de beneficiarios 
sociais. No entanto, tenta conquistar esse objetivo sem impor ao mercado 
a camisa de for<;:a de uma forma institucional unica e sem suprimir a opor
tunidade da a<;:ao decisiva e da tomada de risco dissidente. Nenhuma forma 
de economia de mercado sera boa - nem para o crescimento nem para a 
democracia - se negar espa<;:o ao empreendedor individual ou coletivo que 
diz: "Nao interessa, vou fazer do meu jeito". 

Por que impor, sob o r6tulo dogmatico de propriedade privada, uma 
unica especie legal-institucional de descentraliza<;:ao economica? Por que 
nao dar conseqliencia pratica a indetermina<;:ao institucional da ideia de 
mercado? Por que nao experimentar simultaneamente algumas das alter
nativas mais promissoras, e ver qual delas funciona? 0 cerne do vanguar
dismo produtivo e espiritual, antes de ser material: uma pratica de redefi
nir as tarefas a medida que elas sao executadas. Uma economia de mercado 
mais experimental precisa aplicar o mesmo prindpio as suas pr6prias es
truturas. Da mesma forma, tambem a democracia aprofundada multipli
ca as oportunidades para que as pessoas contestem e alterem caractedsticas 
de seu contexto institucional, enquanto tocam sua vida rotineira. 0 proje
to de uma economia polfrica antidualista oferece bra<;:os economicos e da 

. 1,• asas a essa 1ae1a. 

0 programa avanrado: uma democracia aprofandada 
e uma escola emancipatoria 

As institui<;:6es economicas descritas nas paginas anteriores requerem 
um Estado que e tanto ativista quanta responsavel, um aumento sustenta
do do n{vel de mobiliza<;:ao polfrica na sociedade, uma organiza<;:ao mais 
homogenea da sociedade civil e um fortalecimento das capacidades indivi
duais. 0 Estado duro democratizado e a escola emancipat6ria sao dois 
agentes centrais de uma tal sociedade; suas rela<;:6es mutuas apresentam 
alguns dos mais delicados problemas de uma alternativa democratizante 
ao neoliberalismo. 

Seria, no entanto, um engano tratar essas mudan<;:as na poHtica e na 
sociedade como simples meios para a reconstru<;:ao economica. A pressao 
dos problemas praticos em tempos de paz e as liga<;:6es entre mudan<;:a 
estrutural e redistribui<;:ao, e entre redistribui<;:ao economica e crescimen
to, fazem da reforma da produ<;:ao e de sua rela<;:ao com a polfrica um 
ponto de partida natural. No entanto, poderfamos tambem ver as refor-
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mas econ6micas como uma oportunidade para o avanc;:o do programa social 
e politico do experimentalismo democratico. E nao ha razao para ver as 
reformas econ6micas como prioridade temporal, diante das mudanc;:as que 
levam ao Estado duro democratizado e a escola emancipat6ria. Nao ha um 
"comec;:o natural". 0 movimento deve ocorrer simultaneamente e em varias 
frentes. Avanc;:os em uma frente - econ6mica, polf tica, social ou educacio
nal - podem ocorrer antes do avanc;:o em outras. Havera, entao, umbrais 
que nao poderao ser atravessados sem que ocorram mudanc;:as em outras 
frentes. A ideia de um desenvolvimento desigual e combinado ganha, assim, 
seu sentido social realista. 

0 constitucionalismo da polftica acelerada. Duas caracteristicas dominaram 
a moderna tradic;:ao constitucional ocidental: um estilo de organizac;:ao cons
titucional em que o governo reduz a velocidade da polf tica em nome da 
liberdade ligada a propriedade privada e um conjunto de praticas e insti
tuic;:6es que ajuda a manter a sociedade em um nivel relativamente baixo 
de mobilizac;:ao polftica. 0 experimentalismo democratico exige a substi
tuic;:ao desses dois conjuntos de convenc;:6es politicas e constitucionais. 

0 constitucionalismo tradicional atribui a muitos poderes indepen
dentes dentro do governo um poder efetivo de ·veto a qualquer proposta 
importante de reforma. Essa exigencia de consenso no aparelho do Estado 
reduz a velocidade da polf tica e da as forc;:as sociais hostis ao projeto de 
reforma tempo e oportunidade de se organizar na oposic;:ao. Os vetos so
ciais se superp6em aos vetos politicos. 0 resultado final e o incentivo a um 
estilo de politica em que os projetos de transformac;:ao tern de veneer tantos 
obstaculos antes de ter sucesso que, em tempos normais, s6 sao aprovados 
em uma forma diluida. A poHtica passa entao a ser uma seqiiencia das segun
das melhores soluc;:6es de cada partido. Somente em presenc;:a de uma crise 
economica ou militar extrema parece possivel a inovac;:ao institucional sig
nificativa. 0 papel da crise como parteira da inovac;:ao passa a assumir a 
aparencia de uma lei da hist6ria, quando na verdade e o resultado institu
cional de fatos e omiss6es. 

0 sistema americano de freios e contrapesos e o constitucionalismo 
madisoniano de onde foi extraido, talvez sejam os exemplos mais puros 
dessa tendencia, mas nao sao OS unicos. Um sistema parlamentar que ope
re em um contexto de baixo engajamento politico talvez produza efeito 
semelhante, grac;:as a interac;:ao entre a necessidade de manter maiorias elei
torais frageis durante perfodos prolongados de transic;:ao e a necessidade de 
manter a uniao politico-partidaria. 

A principal conseqiiencia do baixo engajamento dvico e da lentidao 
politica e deixar intocada a l6gica estabelecida de interesses e identidades 
de grupo. Pois a solidez e transparencia de um sistema de interesses e 
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identidades de grupo dependem do entrincheiramento das institui<_;:6es e 
praticas da sociedade. Quando esse quadro institucional nao e contestado, 
cada interesse de grupo ou de classe assume uma aparencia de naturalidade: 
e o interesse que consiste na defesa de um lugar hem definido na divisao 
social do trabalho e no sistema estabelecido de relas;6es entre governo e 
sociedade. As formas excludentes de definir e defender interesses de grupo -
aquelas que, por se beneficiar das estruturas estabelecidas, definem cada 
grupo como o rival de seus vizinhos imediatos na divisao social do traba
lho - vao prevalecer sobre as formas solidarias - as que buscam convergen
cias de interesse, com base em mudans;as institucionais cumulativas. A 
politica se transforma em uma questao de negocias;ao entre os interesses 
organizados - uma pratica de harmonizas;ao em que cada interesse vale na 
medida do seu poder atual. Como nao existem somente muitos interesses, 
mas tambem mais de uma medida de poder efetivo (por exemplo, o poder 
de eleger politicos, comparado ao poder de interromper a produs;ao e o 
investimento), qualquer acordo sera muito difkil de acertar e, uma vez 
acertado, muito diflcil de manter. 0 resultado e que a inova<_;:ao institucio
nal passara a ser considerada praticamente impossivel. Mais uma vez, a 
crise aparecera como o ber<_;:o indispensavel da inven<_;:ao. Nesse cenario, a 
exigencia parlamentar de um governo com amplo apoio politico-partidario, 
que de outra forma poderia servir a experimentos decisivos, se transforma 
em um instrumento de lentidao polfrica. 

Dois grandes impulsos motivam uma alternativa constitucional demo
cratizante. 0 primeiro impulso e o compromisso de introduzir na pratica 
da democracia representativa alguns elementos de democracia direta. 0 
conflito em torno do controle e dos usos do poder governamental deve 
assumir uma forma que ajude a aliviar o controle de interesses seccionais 
estreitos sobre a vida imaginativa da nas;ao politica. A tarefa consiste em 
atingir esse objetivo de uma forma que, ao contrario das formas tradicio
nais de plebiscitarismo populista, incentive a auto-organizas;ao indepen
dente da sociedade civil. 

0 segundo impulso motivador e o esfors;o de acelerar a politica - median
te o favorecimento a programas decisivos em relas;ao as segundas melhores 
solus;6es de cada partido -, oferecendo uma solus;ao rapida para o impasse 
inibidor. 0 impasse inibidor resulta dos vetos formais que ramos indepen
dentes do governo se imp6em uns aos outros, ou dos vetos informais que 
os poderes independentes da sociedade conseguirem impor a ambis;ao trans
formadora na politica. Alem disso, devemos tentar resolver o impasse me
diante o engajamento do eleitorado geral, reunindo o esfors;o de acelerar a 
politica com a combina<_;:ao das democracias direta e representativa. Temos 
que atingir esse objetivo de uma forma que garanta e aprofunde o pluralis
mo politico-partidario e a liberdade politica. 
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Existem diferentes combinac;:6es de estruturas constitucionais pelas quais, 
conforme a circunstancia, conseguiremos promover esses objetivos. Onde 
ja se tiverem moderado as desigualdades sociais, existirem partidos politi
cos fortes e houver uma democracia parlamentar vigorosa, ha de ser poss{
vel energizar o regime parlamentar com praticas que conduzam ao aumen
to sustentado da mobilizac;:ao polfrica. Entretanto, quando essas condic;:6es 
nao se realizam, podemos preferir alguma combinac;:ao das caractedsticas 
dos regimes presidencial e parlamentarista. Nessas circunstancias, a elei

c;:ao direta de um presidente forte pode oferecer um caminho para o poder 
que seja menos suscedvel de administrac;:ao plutocratica e mais aberto a 
preocupac;:6es nacionais e estruturais do que as disputas parlamentaristas 
descentralizadas. No poder, esse presidente pode manifestar interesse em 
desenvolver um canal plebiscitario direto para obter o apoio popular. As
sim, a eleic;:ao e o poder presidenciais podem excitar a resistencia do poder 
politico aos interesses organizados e privilegiados da sociedade, e servir 
coma alavancas de desestabilizac;:ao em uma sociedade politica muito pro
tegida. 

0 carater pr.eciso da combinac;:ao de estruturas constitucionais e o im
portante, pois, coma todas as concepc;:6es institucionais, as ideias dos regi
mes presidencial e parlamentarista sao institucionalmente indeterminadas. 
Elas nao tern l6gica institucional inerente, apenas uma colec;:ao de caracte
dsticas organizativas reunidas pela hist6ria. A constituic;:ao da Quinta Re
publica Francesa, por exemplo, une aspectos do presidencialismo e do 
parlamentarismo convencionais de uma forma que oferecem uma polfrica 
rapida (quando o presidente e a maioria parlamentar estao de acordo) e 
uma politica lenta (quando divergem). Contudo, pode-se facilmente 
visualizar esse sistema sem o tempo lento. Assim revisto, o projeto consti
tucional incentiva a soluc;:ao rapida do impasse. Traz tambem elementos 
de democracia direta para dentro da democracia representativa. Sob um 
regime coma esse, um presidente forte eleito diretamente coexistiria com 
um parlamento equipado para colaborar com o presidente e para resistir a ele. 

Tres mecanismos constitucionais, dispostos em seqiiencia, garantiriam 
a predominancia do tempo rapido. 0 primeiro <lesses mecanismos e a 
prioridade que a aceitac;:ao, a rejeic;:ao ou a renegociac;:ao do programa elei
toral desfrutam, sabre a legislac;:ao epis6dica, nas relac;:6es entre presidente 
e parlamento. 0 parlamento precisa confirmar, rejeitar ou renegociar o 
programa. Se houver divergencia em relac;:ao a ele, o segundo mecanismo 
comec;:a a operar. 0 presidente e o parlamento podem concordar com a 
realizac;:ao e com os termos de um plebiscito ou referenda acerca do pro
grama, ou de suas panes contestadas. A necessidade de acordo evita que a 
opc;:ao plebiscitaria se transforme, coma ja aconteceu, em um instrumento 
cesarista par meio do qual a nac;:ao politica se volta contra as instituic;:6es 
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parlamentares. 0 amplo alcance programatico da consulta popular evita 
que ela seja usada, como ja ocorreu em outras circunstancias, para diluir 
grandes alternativas em pequenas quest6es. Se o presidente e o parlamento 
nao concordarem com a realiza<_;:ao e com os termos do plebiscito, ou se o 
resultado for inconclusivo, o regime hfbrido apela para o terceiro mecanis
mo de solu<_;:ao de impasse e de acelera<_;:ao polfrica. Cada um dos dois 
setores - presidente ou parlamento - pode convocar elei<_;:6es antecipadas, 
independentemente da aquiescencia do outro. Os dois setores tern entao 
de voltar a disputa eleitoral. A necessidade de enfrentar esse risco eleitoral 
deve normalmente evitar o abuso inconseqiiente do direito de convocar 
elei<_;:6es antecipadas. 

Aumento da participafdo polftica. Na hist6ria da tradi<_;:ao constitucional 
dominante, instrumentos parcialmente criados para desencorajar a mobi
liza<_;:ao politica sucederam aos primeiros mecanismos de filtragem do libe
ralismo protodemocratico. Esses mecanismos, entre os quais a prolifera<_;:ao 
de niveis intermediarios de representa<_;:ao e a limita<_;:ao do voto pela pro
priedade, ajudaram a filtrar a influencia demag6gica e a amortecer o entu
siasmo popular. Em meados do seculo 19, tanto os conservadores quanto 
os radicais esperavam que o sufragio universal tivesse conseqiiencias sub
versivas. Estavam errados. A combina<_;:ao de um compromisso social efetivo 
e de incansavel pressao econ6mica, junto com as conseqiiencias desmo
bilizadoras da nova forma de organiza<_;:ao da politica partidaria de massa, 
geralmente se mostrou suficiente para domesticar o voto. 

Duas ideias gerais ajudam a explicar as condi<_;:6es institucionais e as 
conseqiiencias sociais da mobiliza<_;:ao politica. A primeira ideia e que as 
institui<_;:6es polfricas diferem significativamente na hospitalidade que ofe
recem a mobiliza<_;:ao politica. Uma ciencia polfrica conservadora alega ha
ver uma rela<_;:ao inversa entre institui<_;:6es e mobiliza<_;:ao: a mobiliza<_;:ao, de 
acordo com essa visao, e inerentemente antiinstitucional. E uma versa.a 
especial, de direita, do fetichismo estrutural recorrente na hist6ria da filo
sofia e do pensamento social. De acordo com essa contrapartida social a
via negativa teol6gica, as estruturas institucionais, tal como as conven<_;:6es 
culturais, tern uma rela<_;:ao hostil e rigida com a liberdade que transcende 
as estruturas e que ajuda a cria-las. As institui<_;:6es podem ser a forma ne
cessaria da vida social e cultural comum, mas sao tambem os inimigos in
confund{veis da criatividade ou da autenticidade individual ou coletiva. 
Os momentos de refunda<_;:ao sao os interludios em que, durante algum 
tempo, aliviamos o controle dessas institui<_;:6es. Contudo, embora possa
mos supera-las temporariamente e substituir algumas por outras, somos 
impotentes para mudar o carater das estruturas e de sua rela<_;:ao com a 
liberdade. 
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No entanto, a verdade e que estruturas institucionais e discursivas variam 
em qualidade e em conteudo; diferem na medida em que estao bem ali, 
em uma base de pegar OU largar, OU nao sao SUSCetiveis a contestac;ao e a 
reconstruc;ao. Devemos valorizar esse desentrincheiramento das estruturas 
nao apenas por si pr6prio, como um aspecto da liberdade, mas tambem e 
principalmente como condic;ao para a conquista de outros objetivos im
portantes de reflexao, libertac;ao, igualdade e progresso material. 

Essa possibilidade de variac;ao no entrincheiramento de estruturas ins
titucionais nos traz uma segunda ideia importante para a compreensao da 
energia politica. Ha uma ligac;ao causal entre o nivel de energia na politica -
o nivel de engajamento politico popular - e o conteudo estrutural da
politica. Uma politica capaz de produzir freqi.ientes reformas estruturais
em direc;ao ao experimentalismo democratico e necessariamente uma poli
tica de alta energia. Um programa unico pode ser imposto de cima para
baixo diante da indiferenc;a popular, grac;as a vit6ria de um drculo domi
nante sobre outro. Todavia, a capacidade de reforma repetida, sem o in
centivo de crise, exige um envolvimento politico popular sustentado. Um
envolvimento como esse nao se sustenta a menos que seja tambem insti
tucionalizado.

0 nivel de participac;ao popular na politica nao e um destino cultural 
inflexivel e fugaz, que reflete sumariamente a hist6ria de um povo. Como 
tudo mais na sociedade, continua a ser, em grau significativo, o produto 
de estruturas particulares das quais, uma vez estabelecido, ele continua a 
depender. A incapacidade de impor estruturas alternativas, ou mesmo de 
imagina-las, faz com que a abordagem resultante da politica parec;a natu
ral. Porem, algumas mudanc;as institucionais relativamente modestas pro
vavelmente aumentariam o engajamento popular em democracias que agora 
parecem nao ter energia. Cada uma dessas mudanc;as, por si s6, seria insu-
6.ciente, mas nao e necessario que operem todas ao mesmo tempo para que 
se chegue a um resultado. Entre essas mudanc;as estao: regras relativas ao 
voto obrigat6rio; aumento do acesso livre aos meios de comunicac;ao de 
massa para os movimentos sociais e os partidos politicos; regimes que for
talec;am os partidos politicos, como por exemplo os sistemas de "lista fe
chada'' (o eleitor deve escolher entre partidos, e nao entre candidatos indi
viduais); e o financiamento publico das campanhas politicas. 

Os regimes eleitorais podem ter uma relac;ao apenas circunstancial com 
essas quest6es. Assim, por exemplo, a representac;ao proporcional, quando 
combinada com regras que limitam o numero de partidos, hem como com 
outras estruturas que favorec;am a mobilizac;ao, normalmente ajudam a 
reforc;ar a politica. Entretanto, havera situac;:6es nas quais um regime elei
toral orientado para a maioria, do tipo "o ganhador leva tudo" se mostra 
mais mobilizador, porque ajuda a quebrar um sistema partidario rigido, 
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ao revelar e dar poder a grandes coaliz6es que esse sistema ajuda a supri
mir. Maquiavel observou a dificuldade de modificar um carater que nao se 
ajusta a uma situac;:ao. Assim tambem, um governo pode se mostrar inca
paz de abandonar o carater impasto a ele por um regime eleitoral. Precisa 
aprender a faze-lo, e criar estruturas que o ajudem a aprender mais depressa. 

A capacidade de manter um alto grau de envolvimento politico nao 
depende apenas da organizac;:ao estreita do conflito eleitoral partidario. 
Depende tambem de muitos outros recursos do experimentalismo demo
cratico: a escola democratica como criadora de mentes rebeldes e a pratica 
generalizada do vanguardismo produtivo na economia como uma experien
cia de aumento da autonomia na vida diaria. As promessas de mobilizac;:ao 
politica logo ficarao desacreditadas, se nao forem confirmadas pelas lic;:6es 
da escola e do local de trabalho. 

A organizarao independente da sociedade civil. Uma sociedade desorganiza
da nao gera nem implementa futuros alternativos. Na melhor das hip6te
ses, pode ter alternativas impostas, ou produzi-las em uma confusao de 
opc;:6es mal compreendidas e de conseqiiencias indesejaveis. Em uma socie
dade desigualmente organizada, toda tentativa de descentralizac;:ao e dele
gac;:ao ameac;:a ceder o poder aos privilegiados, e o resultado e que as pes
soas tern de escolher entre o autoritarismo publico e o privado. 

Uma tendencia importante da politica e do pensamento poiitico con
temporaneos enfatiza O papel facilitador da auto-organizac;:ao espontanea 
da sociedade civil. Assim, de um lado encontramos a ideia de que uma 
politica de organizac;:ao social de base, que mll;da a sociedade civil, depar
tamento por departamento, pode tornar desnecessaria a tomada e o con
trole do poder governamental. Deixado por conta pr6pria, o Estado con
tra-ataca, impondo um futuro que a sociedade civil pode menosprezar e 
estreitando o terreno pelo qual o trabalho de organizac;:ao pode avanc;:ar. 
Portanto, toda polfrica transformadora precisa combinar o movimento de 
cima para baixo com o movimento de baixo para cima. 

Uma tradic;:ao conhecida da hist6ria do pensamento social moderno acen
tuou o papel da associac;:ao voluntaria como "capital social": uma maquina 
de criac;:ao de confianc;:a que, por sua vez, torna possivel o desenvolvimento 
de estilos de cooperac;:ao na aprendizagem, na produc;:ao e no governo, que 
sao abertos a inovac;:ao. Qualquer versao de cooperac;:ao inclui'.da em um 
conjunto de relac;:6es sociais reais enseja expectativas e direitos hostis a
inovac;:ao. Uma pratica consumidora e produtora de confianc;:a, como, por 
exemplo, a associac;:ao voluntaria, tern o poder de reduzir esses empecilhos. 
Pois -confianc;:a implica uma disposic;:ao maior de aceitar a imperfeic;:ao de 
contratos incompletos, negar a reciprocidade de curto prazo na distribui-
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<;:ao de beneficios e encargos e correr riscos, na convic<;:ao de que nossos 
colaboradores partilharao de boa vontade seus resultados. 

A defesa convencional do capital social, acumulada por meio da associa
<;:ao voluntaria, sofre, no entanto, com dois pontos cegos. Os dois sao in
terligados, e nenhum deles se cura sem uma mudan<;:a nas praticas polfricas 
e nas estruturas institucionais da sociedade civil. 

De um lado, apesar de a associat;:ao voluntaria produzir confian<;:a, e por 
meio da confian<;:a a capacidade de a<;:ao, ela tambem depende da confian
<;:a e da cren<;:a na viabilidade e na eficacia da a<;:ao. E por isso que uma desi
gualdade extrema de poder e vantagens e incompativel com a generaliza
<;:ao da associa<;:ao voluntaria, exceto quando a esperan<;:a transformadora 
compensa uma realidade desigual. Para ser eficaz, um plano como esse 
exige mudan<;:a institucional. 0 resultado e que a associa<;:ao voluntaria e 
impotente para criar suas pr6prias condit;:6es, a menos que ganhe visao 
institucional e junte fort;:as com um estilo diferente de politica. Suas reali
zat;:6es temporarias logo serao revertidas, pois, embora seja resultado da 
a<;:ao, a esperan<;:a nao sobrevive sem realizat;:6es. 

Por outro lado, da mesma forma que a pratica voltada para o mercado 
ou a politica democratica, a associa<;:ao voluntaria carece de um ambiente 
institucional natural. Seu ambiente real influencia nao somente a medida, 
mas tambem o estilo em que a associat;:ao acontece. A discussao do capital 
social na economia politica e na ciencia politica contemporaneas tern um 
carater paradoxal. As vezes - na economia politica - a associa<;:ao foi 
demonizada como "organiza<;:ao de interesses comuns", um instrumento 
da busca de uma forma de tomada de recursos economicos de um Estado 
enfraquecido e uma fonte de rigidez na vida economica. Assim, por exem
plo, alguns viram na destrui<;:ao dessas organizat;:6es de interesse comum 
na Alemanha e no Japao, ap6s a Segunda Guerra Mundial, um fator de 
contribui<;:ao para o sucesso <lesses paises como economias e democracias. 
Outras vezes - em ciencia politica, sociologia e hist6ria comparada - a 
associa<;:ao foi saudada como uma contribui<;:ao importante para o desen
volvimento economico e para o born governo. Assim, o exito da economia 
e do governo local no centro da Italia setentrional, e em varios outros 
pontos da Europa, foi creditado a densas redes de organizat;:ao comunita
ria: a ascendencia hist6rica da organiza<;:ao horizontal sobre a vertical. 

Como e possivel que cada uma dessas abordagens contradit6rias tenha, 
e cada uma evidentemente tern, um elemento de verdade? A resposta esta 
em uma caracteristica da vida social intimamente relacionada a dualidade 
de formas de definir e defender interesses de grupo: a forma excludente e 
conservadora, em contraste com a solidaria e transformadora. Se a organi
zat;:ao representa a defesa exclusiva dos interesses de um grupo, em um 
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ambiente em que as oportunidades e os recursos de associa<;ao efetiva se
jam muito desigualmente distribuidos, e provavel que ela busque ganhos 
e privilegios, que defina as organiza<;6es socialmente contiguas como seus 
principais inimigos e que lute contra a inova<;ao. 0 resultado sera uma 
associa<;ao "ma". No en tan to, se a organiza<;ao tiver uma perspectiva mais 
inclusiva, solidaria e transformadora, e se colocar clara e francamente a defi
ni<;ao do interesse e da identidade do grupo no processo de promove-la, 
ela provavelmente representara o tipo "born" de associa<;ao. Se essa organi
za<;ao ja nao existir em um ambiente em que a capacidade de associa<;ao 
esta distribuida ampla e uniformemente, ela devera tratar a difusao dessa 
capacidade como parte de seu trabalho. 0 contexto institucional da asso
cia<;ao facilita a ado<;ao de uma dessas abordagens e torna dificil adotar e 
sustentar a outra. 

Suponhamos que tratemos do ambiente institucional de associa<;ao em 
um esfor<;o para curar os dois pontos cegos do foco convencional na confian

<;a e no capital social. Suponhamos, alem disso, que definamos amplamente 
o problema da associa<;ao, de forma a cobrir toda a estrutura da sociedade
civil, em vez de uma defini<;ao estreita, conforme a tradi<;ao liberal, que
inclua apenas os aspectos da vida associativa dissociados das responsabi
lidades de produ<;ao. Temos ai um problema. Depender dos instrumentos
voluntaristas do direito privado e societario e muito pouco. 0 apelo a uma
estrutura de direito publico para a auto-organizac;:ao da sociedade e de
ma1s.

Essa sensa<;ao de demais e muito pouco e mais bem-ilustrada pelo exem
plo de regimes alternativos de direito trabalhista. Um regime e contratua
lista: ele busca restabelecer a realidade do contrato entre as desigualdades 
da rela<;ao de emprego. Seu instrumento preferido e a pratica dos contra
tos coletivos, negociados livremente entre trabalhadores e empregadores, 
que por sua vez sao livres para se sindicalizar ou nao. A lei da negocia<;ao 
coletiva fiscaliza a pratica da sindicaliza<;ao voluntaria, para garantir que as 
clausulas da negocia<;ao coletiva serao incorporadas a seu objetivo definidor: 
restabelecer a realidade do contrato entre as desigualdades nitidas da rela
<;ao de emprego. 0 "poder contrario" dos sindicatos da aos trabalhadores a 
medida de igualdade que lhes permite negociar com seus empregadores; 
ele evita que o contrato seja tao desigual que esconda, sob a aparencia de 
contrato, a realidade de um poder unilateral. Dois mecanismos institucio
nais definem esse regime trabalhista. Em primeiro lugar, os sindicatos sao 
completamente independentes do governo. Em segundo, sao criados por 
iniciativas independentes de diferentes grupos de trabalhadores; nao se 
ajustam a qualquer projeto global. 

Esse regime cobrou regularmente um pre<;o - tanto da democracia quan
to dos trabalhadores. Cada componente desse pre<;o representa um caso 
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especial de uma classe de conseqiiencias da abordagem de direito privado 
a respeito das associas;6es. 

Em primeiro lugar, o esfors;o inicial de sindicalizas;ao e de manutens;ao 
do sindicato consome muita energia do movimento trabalhista, que precisa 
agir como Sisifo e esperar como Penelope. 0 problema geral correspon
dente e que o uso deliberado e eficaz dos instrumentos de associas;ao pres
sup6e condis;6es praticas que muitos grupos nao tern. Conseqiientemente, 
a politica de organizas;ao da sociedade civil passa a ser a polfrica em torno 
da forma de organizas;ao, e nao em torno do que fazer com a organizas;ao. 

Em segundo lugar, a sindicalizas;ao epis6dica provavelmente ha de re
fors;ar a segmentas;ao preexistente da fors;a de trabalho quando ocorre, como 
sempre acontece, em um ambiente de divisao nitidamente hierarquica do 
trabalho. Trabalhadores qualificados nos setores da industria intensiva de 
capital terao normalmente maior poder de barganha. Para eles sera mais 
facil se sindicalizar e manter os sindicatos. Paradoxalmente, serao eles os 
trabalhadores que menos precisam dos seus sindicatos, e os que mais tern 
a ganhar de esquemas de engajamento ativo dos trabalhadores no coman
do da empresa e no planejamento da produs;ao. No fim dessa estrada esta 
o "sindicalismo empresarial": os sindicatos se transformam em instrumen- .
tos de relacionamento cooperativo com os empregadores. A diferens;a entre
ter ou nao ter um sindicato deixa de ser importante.

0 problema geral correspondente e que a abordagem das associas;6es 
pelo direito privado provavelmente refors;a, em vez de enfraquecer, as divi
s6es e hierarquias da sociedade civil. A associas;ao voluntaria, praticada sob 
condi¢es de dualismo, provavelmente ha de se desenvolver no setor capital
intensivo, com probabilidade minima de criar uma orientas;ao solidaria. 
E poss{vel que um projeto politico na retaguarda mantenha vivo o traba
lho de organizas;ao. E que a orientas;ao solidaria na vanguarda reduza a 
fors;a da fragmentas;ao. Entretanto, a orientas;ao solidaria e o projeto poli
tico terao de trabalhar contra a tendencia das estruturas institucionais. 0 
espfrito se cansa porque as instituis;6es nao o ap6iam. 

Em terceiro lugar, o regime contratualista de trabalho favorece um esti
lo economicista, de n{vel medio de militancia trabalhista. Esse estilo de 
militancia se concentra em salarios, beneflcios e garantia de emprego, e 
nao na organizas;ao da empresa e da economia. A necessidade de propor 
constantemente a causa sindicalista mantem as preocupas;6es economicistas 
no centro das atens;6es. A assimilas;ao das relas;6es trabalhistas aos contra
tos privados esconde a constituis;ao polfrica das relas;6es de trabalho, aju
dando a levar a economia politica do trabalho para alem do alcance da 
resposta ativa e consciente dos trabalhadores. 

0 problema geral correspondente aparece em um tras;o caracteristico 
da vida associativa nas democracias representativas e nas economias de 
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mercado existentes. As associa<;6es com uma mensagem para a sociedade 
mais ampla - clubes e igrejas, hem como partidos politicos - permanecem 
dissociadas do mundo diario de trabalho e produ<;ao. As organiza<;6es en
volvidas nesse mundo cotidiano - empresas e sindicatos - nao tern essa 
mensagem; sua fun<;ao e ganhar dinheiro e defender os interesses de seus 
membros. Se, conforme a metafora preferida dos defensores dos regimes 
de associa<;ao de direito privado, o direito contratual e societario sao como 
linguagens naturais, capazes de expressar qualquer pensamento, entao o 
problema e que quern fala essa lingua tern pouco a dizer, e quern tern algo 
a dizer nao fala essa lingua. 

Esse contraste de atitudes pode parecer muito natural para ser questio
nado. Mas ele e em parte o produto de estruturas que separam os proble
mas internos do sistema de produ<;ao dos conflitos e controversias mais 
gerais em torno da sociedade. A prova de que esse contraste e menos natural 
do que parece e que ele tern sido de fato limitado por experiencias contem
poraneas bem-sucedidas de inova<;ao industrial. Sao as experiencias em que 
grupos de empresas cooperativo-competitivas trabalham com os governos 
locais para disseminar as praticas de vanguardismo economico e para ga
rantir as exigencias sociais e educacionais dessas praticas de vanguarda. 

A alternativa a abordagem da associa<;ao voluntaria pelo direito privado 
e o estabelecimento de uma estrutura de direito publico para a organiza

<;ao da sociedade civil. Ao dar-lhe o nome de estrutura de direito publico 
nao queremos dizer que seja equivalente a um regime corporativo de mo
biliza<;ao popular controlada: a organiza<;ao da sociedade civil sob a tutela 
governamental. Essa estrutura deve estabelecer provis6es para a auto-orga
niza<;ao generalizada da sociedade civil, de acordo com residencia, trabalho e 
interesses comuns. As associa<;6es resultantes, no entanto, serao completa
mente independentes do governo. Apesar dessa independencia, a alterna
tiva do direito publico imp6e uma estrutura muito pesada, assim como a 
tradi<;ao do direito privado oferece uma muito leve, para o hem do experi
mentalismo democratico. Mais uma vez, o exemplo do direito trabalhista 
esclarece a alternativa e seus limites. 

Consideremos um regime trabalhista que combine o prindpio contra
tualista da independencia completa dos sindicatos em rela<;ao ao governo, 
com o prindpio corporativo da sindicaliza<;ao automatica de todos os tra
balhadores de acordo com a industria em que trabalhem. Os tribunais -
inclusive os especializados no trabalho - supervisionam a integridade da 
estrutura legal, mas o governo nao tern poder tutelar. As elei<;6es determi
nam, em cada n{vel, a aloca<;ao de posi<;6es dentro desse sistema sindical 
generalizado, mas extragovernamental. Distintos movimentos trabalhis
tas, filiados ou nao a partidos politicos, disputam posi<;6es nesse sistema, 
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exatamente como os partidos politicos disputam posi<;:6es no governo de
mocratico. Pelo menos em um pa{s - o Brasil - esse regime h{brido ja nao 
e uma simples hip6tese; tornou-se lei. 

As vantagens dessa abordagem sao o reverso das desvantagens do regime 
contratualista de negocia<;:ao coletiva. Como todos que tern um emprego 
sao automaticamente sindicalizados, toda a energia do movimento traba
lhista se destina ao uso e ao fortalecimento do poder do sindicato, e nao as 
exigencias elementares de sobrevivencia. Como todos os segmentos da for

<;:a de trabalho se reunem dentro da mesma estrutura, e todas as fac<;:6es do 
movimento trabalhista disputam posi<;:ao dentro dela, se nao existir uma 
tendencia para defini<;:6es e defesas inclusivas e solidarias dos interesses do 
trabalho, pelo menos nao havera tendencia na dires:ao oposta. Como as 
conquistas e fracassos desse sistema sindical nacional influenciam de for
ma tao direta a situas:ao dos trabalhadores em toda a economia, e como o 
sistema se torna um centro importante de poder, se torna mais clara a 
influencia da polfrica - e nao do destino econ6mico cego - na forma<;:ao 
das rela<;:6es industriais. Essa maior transparencia da constitui<;:ao polfrica 
das rela<;:6es trabalhistas, juntamente com a abertura para estrategias mais 
solidarias, ajuda a levar a agenda do movimento trabalhista para alem do 
economicismo, em dire<;:ao a uma gama mais ampla de preocupa<;:6es com 
a organizas:ao da sociedade. 

Entretanto, para ser util, esse regime h{brido depende de circunstancias 
em que as desigualdades sociais continuam importantes na sociedade em 
geral, e os trabalhadores permanecem muito isolados de seus colegas e de 
seus gerentes. Ele pode ajudar a incentivar os estagios iniciais de um estilo 
democratizante de vanguardismo economico - a alternativa radical demo
cratica ao programa administrativo conservador de renovas:ao industrial. 
Todavia, perde muito de sua razao de ser no momento em que esse progra
ma come<;:a a ser implantado. 

Os limites do regime trabalhista h{brido como modelo da organiza<;:ao 
geral da sociedade civil sao ainda mais evidentes, independentemente de 
quanto seja interrompido o progresso em dire<;:ao ao experimentalismo 
democratico. Imaginemos estruturas multiplas de organizas:ao de direito pu
blico para a sociedade civil: de acordo com o emprego, conforme o regime 
trabalhista h{brido; de acordo com a residencia, conforme as associa<;:6es 
de bairro que agem paralelamente aos governos locais; de acordo com inte
resses comuns, conforme a organizas:ao de pais e alunos, ou de usuarios de 
servi<;:os sociais, em diferentes estagios do ciclo de vida. Esse esquema e 
rigido demais para fazer justi<;:a a for<;:a auto-reconstrutora da sociedade 
civil. Alem disso, pode facilmente cair sobre o controle de um pequeno 
quadro oficioso, de gente que entedia e irrita seus concidadaos. 
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Uma soluc;ao para esse enigma dos excessos da soluc;ao publica e das 
fraquezas da soluc;ao privada deve continuar fiel ao experimentalismo de
mocd.tico. Essa soluc;ao deve permitir a coexistencia das abordagens pu
blica e privada, dando assim efeito pratico a ideia de que uma sociedade 
civil livre prescinde de uma forma legal "natural", ao mesmo tempo que 
combina cada abordagem com um mecanismo corretivo ajustado a seus 
defeitos espedficos. 

0 mecanismo corretivo para as estruturas publicas deve ser um conjun
to de estruturas privadas, dispon{veis na forma de meios com os quais se 
desligar das estruturas estabelecidas pelo direito publico. 0 exerdcio des
se direito de se desligar e de recriar uma parte da sociedade civil deve se 
sujeitar a duas condic;6es. A primeira condic;ao e que quern se desliga se 
veja diante dos outros em uma circunstancia de igualdade relativa, e nao 
em uma relac;ao de dependencia e dominac;ao. A segunda condic;ao e que o 
exerdcio do direito de se desligar nao estabelec;a uma pequena cidadela de 
despotismo, resistente a contestac;ao e a revisao. 

0 mecanismo corretivo para o regime privado do direito contratual e 
societario e a fundac;ao de uma nova estrutura de governo - diferente das 
que conhecemos -, que seria encarregada da intervenc;ao reconstrutora lo
calizada em determinadas organizac;6es e areas de pd.tica social. Ao gene
ralizar e estender a pratica judicial americana da "imposic;ao complexa'' 
por meio de injunc;6es estruturais, esse mecanismo interviria em determi
nadas organizac;6es sociais e areas da vida social em que as formas normais 
de ac;ao poHtica e econ6mica e de defesa ja nao fossem eficazes, por deixar 
livres micromundos de exclusao e subjugac;ao. Seu trabalho seria curativo 
e reconstrutivo, estrutural e epis6dico. Estariam entre suas responsabili
dades a ac;ao direta contra as pd.ticas que tiram dos desorganizados o aces
so ao uso dos instrumentos legais da organizac;ao. Esse setor do governo 
teria necessidade de recursos, capacidades e poderes que o judiciario tradi
cional nao tern. 

A escola. Organizac;ao alguma e mais importante para o progresso do expe
rimentalismo democratico que a escola. Mas uma escola e um instrumen
to de um programa institucional particular, por mais experimentalista que 
seja o programa, da mesma forma que a mente e a expressao fiel de um 
sistema social e cultural, por mais inclusivo e tolerante que se tome esse 
sistema. A escola existe em um mesmo n{vel que as instituic;:6es da poHtica 
e da produc;ao. A escola e a ordem polfrica e econ6mica estabelecem restri

c;:6es uma a outra. Nosso pensamento acerca de ambas - a escola e aquela 
ordem - pode se valer de um mesmo corpo de ideias acerca de personalida
de e sociedade. Que tipo de educac;ao responde as preocupac;:6es acerca do 
indiv{duo e da sociedade que motivam· o programa de experimentalismo 
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democratico? Um born lugar para comec;:ar a responder essa questao e a 
revisao da ideia convencional de "educac;:ao progressista'' no seu estado atual, 
depois de repetidas diluic;:oes. 

Em primeiro lugar, nao pode haver educac;:ao progressista sem uma me
dida significativa de dotac;:ao social. Nao basta que a escola esteja a dispo
sic;:ao das crianc;:as; as crianc;:as tambem tern de estar a disposic;:ao da escola. 
Elas tern de receber apoio economico e medico que lhes permita, sempre 
que poss{vel, continuar vivendo com a familia. Normalmente, esse apoio 
sera mais eficaz e tera maior probabilidade de ligar escola e fam{lia quando 
for administrado ao longo de rodo o dia util. Esse apoio a crianc;:a, por sua 
vez, funciona melhor quando organizac;:oes comunitarias ajudam a formula
lo e administra-lo, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. 
No clima prop{cio dessa vida associativa, tambem as fam{lias se organizam 
para trabalhar com as escolas. A complicac;:ao vem mais tarde, quando con
siderarmos o terceiro elemento da educac;:ao progressista e a pressao que 
exerce contra os outros dois elementos. 

Em segundo lugar, a escola, assim como seus sucessores na educac;:ao do 
adulto, deve se interessar primariamente pelo desenvolvimento de compe
tencias genericas, em contraste com o treinamento em atividades especia
lizadas ou com a transmissao passiva de informac;:ao. Essas competencias 
podem ser praticas ou conceituais, e incluem as ferramentas essenciais de 
aprendizagem. 0 nucleo dessa educac;:ao de competencias e a transfigura
c;:ao do real pela imaginac;:ao do poss{vel. Nas ciencias naturais e no estudo 
hist6rico e social entendemos como e porque as coisas funcionam, ao des
cobrir as condic;:6es em que cada coisa se transforma em outra. Roubamos 
do existente a naturalidade, para torna-lo mais inteligivel. Na arte, cria
mos outro mundo, libertando o regime social em que estamos de uma 
parte de sua facticidade bruta e de sua autoridade sombria. Em trabalhos 
manuais e tecnologia, estabelecemos uma correspondencia fluida e viva de 
metodo e intenc;:ao, entre a razao pratica e O trabalho cooperativo, ate dei
xarem de ser significativas as diferenc;:as entre concepc;:ao e execuc;:ao de 
tarefas praticas. Em todos esses procedimentos, tornamos o mundo - o 
mundo pratico da sociedade e o mundo simb6lico da cultura - mais segu
ro, nao apenas para o experimentalismo e a democracia - mas para o tipo 
de ser que, por transcender o contexto, ha de ser o agente da democracia e 
do experimentalismo. Dessa forma, ao colocar o desenvolvimento de com
petencias praticas no centro da educac;:ao, tambem damos expressao tang{
vel a ideia, fundamental para qualquer experimentalismo, na ciencia OU no 
conhecimento, de que ha mais em nos - mais, em nossas potencialidades 
de compreensao, invenc;:ao e associac;:ao - do que existe em qualquer lista de 
ordens sociais e culturais das ciencias e das artes que possamos ter criado. 
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Assim aprofundado e generalizado, o compromisso com o experimenta
lismo produz uma complicas;ao moral e psicol6gica. 0 problema esta nas 
implicas;6es que a separas;ao do contexto tern para a as;ao e o engajamento 
entusiasticos. Se o pres;o da liberdade do contexto for uma divisao crescen
te do nucleo em cada um de nossos empreendimentos, entao o pres;o e 
muito alto. Discutirei esse problema mais adiante, como parte do risco 
requerido pelo compromisso com o experimentalismo democratico. 

Se a educas;ao progressista se limitasse a esses dois compromissos - o 
compromisso de tornar a crians;a disponivel para a escola e o compromisso 
de colocar as competencias acima da mem6ria - nao haveria conflito inter
no. Implicaria uma aceitas;ao passiva do controle das escolas pela familia e 
pela comunidade e uma rejeis;ao igualmente passiva do ideal de um "canon 
classico". Entretanto, existe um terceiro elemento, geralmente suprimido, 
na ideia de educas;ao progressista. Esse terceiro elemento complica drama
ticamente o carater e a posis;ao dos outros dois e muda suas implicas;6es 
para as comunidades e os canones. 

0 terceiro elemento do programa de educas;ao progressista e o compro
misso de resgatar as crians;as de sua famflia, sua classe, seu pa{s e sua epoca 
hist6rica. E dar as crians;as o poder de emender e agir e o acesso a experien
cia discrepante que lhes permita se tornarem um dia pequenos profetas. A 
reconstrus;ao de nossa compreensao do real pela imaginas;ao do possivel 
exige em grande medida um afastamento da cultura hoje dominante. 

A medida que crescem, os pequenos profetas podem se voltar contra o 
experimentalismo democratico que duplicou seus poderes de apostasia. 
Como democratas e experimentalistas, no entanto, acreditamos que have
ra um numero maior desses pequenos profetas disposto a reinventar, refor
mar e aprofundar o experimentalismo democratico, ligando-o a interesses 
que pareciam excluir, do que de outros que possam repudia-lo. E uma apos
ta de carater semelhante a feita por todo o programa institucional apresen
tado neste livro. 0 que torna essa aposta razoavel, em um caso como no 
outro, e uma visao da fors;a psicol6gica, da autoridade espiritual e do be
nefkio pratico do alfvio da fors;a repressora da circunstancia sobre o indi
v{duo. Essa virada de mesa em nossa relas;ao com os contextos institucio
nal e discursivo de nossa vida esta ligado, na ciencia, com a corres;ao de 
nossos erros; na produs;ao, com o sucesso relativo em reconciliar as exigen
cias da cooperas;ao e da inovas;ao; na polfrica, com o levantamento da gra
de de divisao e hierarquia entrincheiradas que pesa sobre nossas relas;6es 
com os outros; e na experiencia moral, com o desenvolvimento de algum 
controle sobre O destino do carater (pois O carater de uma pessoa e uma 
versao enrijecida de sua personalidade, tal como uma ordem institucional 
e uma versao enrijecida de uma sociedade). Valorizamos os poderes do 
pequeno profeta por suas ligas;6es causais, assim como pelo testemunho 
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direto que eles oferecem de nossa natureza, coma espirito situado em um 
contexto, o infinito preso dentro do finito. 

0 elemento profetico na ideia da educas:ao progressista modifica o com
promisso irrestrito com o controle pela comunidade ou pela familia, e 
com a rejeis:ao direta de uma educas:ao "classica''. Se parte da tarefa da 
escola e resgatar as crians:as de suas comunidades e famflias, nao podemos 
entregar a escola as comunidades e as familias. Mas, qual e a alternativa? 
Um modelo europeu tradicional de educas:ao de elite confiou a dires:ao a 
uma burocracia educacional centralizada. Esperava-se que essa burocracia 
servisse de contrapeso ao ambiente local da crians:a e da escola, e o fizesse 
no interesse da capacidade da elite, e nao da diversidade social. Um minis
tro da educas:ao prussiano e sua equipe de professores afirmaram ter criado 
um sistema educacional que permitiria a um garoto bem-dotado da 
Pomerania ver alem do horizonte de sua aldeia e se preparar para servir ao 
Estado. Em um programa de educas:ao progressista, nao ha lugar para essa 
solus:ao autoritaria. Uma burocracia educacional central reformadora pre
cisa ser, na me>lhor das hip6teses, um entre varios contrapesos ao controle 
da escola pela famflia e pela comunidade. 0 agente mais importante deve 
ser o movimento dos pr6prios professores. Os professores tern de agir em 
um cenario no qual familias, poderes locais e autoridades centrais criem, 
par meio de envolvimentos paralelos e conflituosos, um espas:o para os 
educadores, e em que a sociedade, por meio do trabalho transformador do 
experimentalismo democratico, se tome menos ansiosa por reproduzir a si 
mesma. A empatia simb6lica com uma humanidade possfvel precisa ga
nhar ascendencia em muitas mentes. 

Da mesma forma, ap6s ter reintroduzido na ideia de educas:ao progres
sista o elemento suprimido do cultivo de poderes criticos e profeticos, 
temos de comes:ar a tomar uma atitude mais moderada em relas:ao ao ideal 
abandonado da educas:ao classica. Esse ideal e definido pela combinas:ao 
de duas ambis:6es: (a) um estudo intenso de uma cultura que se mantem 
a certa distancia das crens:as atualmente dominantes, mas que (b) tenha 
uma relas:ao geneal6gica com a cultura atual e um status canonico dentro 
dela. Na civilizas:ao europeia sempre houve uma base dupla para esse pro
grama: o estudo da antigi.iidade greco-romana, mas tambem o estudo da 
doutrina crista. A duplicidade do canon e mais que um interesse aciden
tal; e um prindpio que devemos radicalizar, se quisermos reinventar a 
ideia da educas:ao classica em um espirito progressista. 

A vantagem de uma educas:ao que satisfas:a as exigencias classicas e per
mitir o domfnio de uma forma de julgamento colocado a uma meia dis
tancia sugestiva e subversiva do presente e de sua fe. Max Weber observou 
que a inspiras:ao para muitas das grandes conquistas culturais geralmente 
vem do fato de elas terem se situado na periferia de uma civilizas:ao. Uma 
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educa<_;:ao classica nos permite, na melhor das hip6teses, assegurar um lu
gar como esse em rela<_;:ao a cultura em que nascemos. Na circunstancia de 
ex{lio auto-imposto e orgulhosa autoridade em que nos coloca, a educa<_;:ao 
classica nos equipa para ver o que ha de estranho no familiar. Fortalece-nos 
a capacidade e a disposi<_;:ao de emitir julgamento sobre formas de conduta 
e de sensibilidade que parecem a prindpio inatacaveis. Da-nos o alimento 
simb6lico que vem do fato de estarmos ao mesmo tempo dentro e fora. 

Contudo, uma dupla macula sobrecarrega a forma tradicional da edu
ca<_;:ao classica, evitando que ela desempenhe com maior for<_;:a esse papel. 
Uma macula e social: 0 USO da educa<_;:ao como ornamento da condi<_;:ao de 
elite e emblema de diferen<_;:a social. A segunda macula e cultural: o enfra
quecimento do poder e da fe de reconstru<_;:ao que pode resultar da devo<_;:ao 
a um canon fechado, sem vitalidade. No Ocidente, o que sempre limitou 
a carga <lesses dois problemas na pratica e na compreensao da educa<_;:ao 
classica foi a dualidade das genealogias crista e paga. Apesar de todos os 
esfor<_;:os de concilia<_;:ao, sua coexistencia produziu oportunidades e proble
mas simb6licos. Alem disso, 0 conteudo da fe crista tornou diflcil conter 0 

problema, pois inspirava uma ambivalencia incuravel em torno do saber e 
poder mundanos, uma cren<_;:a na centralidade do amor pessoal e da trans
cendencia pessoal, hem como na inevitabilidade do seu conflito com a 
sociedade e suas estruturas, e uma visao do carater decisivo, dramatico e 
adclico da experiencia hist6rica. Basta lermos o romance europeu do secu
lo 19 e inkio do 20, um exemplo dpico de um genero que tira muito de 
sua for<_;:a da simbolica vida apos a morte do cristianismo, para reconhecer 
o persistente potencial explosivo do nosso segundo canon.

Apesar de toda sua utilidade, o canon duplo - classico e cristao - nao
oferece uma solu<_;:ao aceitavel para o problema da educa<_;:ao sob o experi
mentalismo democratico: primeiro, porque e uma solu<_;:ao local, inviavel, 
como questao de fe, para a maioria da humanidade, inclusive a maioria das 
sociedades historicamente cristas; segundo, porque o carater secular da 
educa<_;:ao publica e uma caracteristica intrinseca, e nao acidental, do siste
ma educacional de uma democracia; terceiro porque, na ideia da educa<_;:ao 
progressista, o desenvolvimento do elemento profetico suprimido exige 
uma criativa amplia<_;:ao do numero de nossos ca.nones e muda o carater de 
sua rela<_;:ao com nossa liberdade criativa. 

Uma democracia precisa educar os jovens em uma diversidade de pon
tos de vista e de julgamentos, a certa distancia crfrica do aqui e agora. Nao 
pode se contentar com uma celebra<_;:ao da diversidade cultural ou com a 
pretensao da igualdade das culturas. Temos, de fato, de encontrar o poder 
da percep<_;:ao e da inspira<_;:ao onde elas realmente estiverem. Contudo, nao 
ha raz6es para supor que elas estejam apenas naquelas tradi<_;:6es em rela<_;:ao 
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as quais, como indiv{duos, sociedades ou culturas, reconhecemos uma re
la<;:ao geneal6gica. Da mesma forma que, para o experimentalista demo
crata, a diversidade que podemos construir no futuro e mais importante 
do que a diversidade que herdamos do passado, assim tambem somos ca
pazes de encontrar genealogias, em vez de apenas herda-las. Podemos re
definir a ideia do canon classico como um caso especial de um conjunto 
maior, de maneira a ganhar distancia da cultura estabelecida, da mesma 
forma que redefinimos a burocracia educacional centralizada como um 
caso especial de um conjunto maior de formas de limitar a influencia co
munitaria sobre a escola. 

0 jogo triplo do experimentalismo democrdtico 

Programa e risco. A alternativa democratizante ao neoliberalismo aqui des
crita esta longe de ser a t'mica forma plausfvel de promover os ideais demo
craticos e experimentalistas. E simplesmente uma de varias dire<;:6es que 
partem das estruturas institucionais atuais. (Em outro livro, What Should 
Legal Analysis Become?, explorei essa famflia maior de alternativas.) Pode
mos desenvolver e reformar cada uma dessas alternativas nas circunstan
cias particulares de um grande numero de pa{ses contemporaneos, ricos 
ou pobres; diferens:as de circunstancias material e experiencia hist6rica 
nao predeterminam a dire<;:ao em que uma sociedade deve avans;ar. Quan
to maior o progresso em dire<;:ao ao experimentalismo democratico, menor 
se torna essa ou qualquer outra forma de predetermina<;:ao. Cada caminho 
em dires:ao ao desenvolvimento da democracia pode come<;:ar coma um 
conjunto de inovas;6es modestas, adotadas na esperan<;:a de realizar inte
resses de grupo mais universalmente aceitos e ideais sociais declarados. 
Todavia, o avan<;:o ao longo de cada um, quando levado ao extrema, come
<;:a a dar nova forma as defini<;:6es estabelecidas de interesse e identidade de 
grupo, ao mudar as classes sociais de que depende a 16gica existente de 
interesses e identidades de grupo. Portanto, cada um desses caminhos aca
ba por implicar, ao longo do tempo, uma preferencia por alguns tipos de 
experiencia pessoal e social. 

Embora uma ordem institucional possa ter a virtude de estar aberta a 
muitos tipos de pessoa e de vivencias, nenhuma ordem sera neutra entre 
diferentes experiencias. Ira encorajar algumas e desencorajar outras. A pre
tensao de neutralidade atrapalha o objetivo realista da abertura ao favore
cer a ilusao de uma situa<;:ao institucional definitiva, por meio da qual se 
distinga o direito impessoal do hem faccionario. Cada trajet6ria se liga as 
estruturas atuais por incontaveis passos de transi<;:ao. Cada uma vem com 
uma agenda de problemas diferentes, que define e desenvolve seu carater 
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pela forma de administrar esses problemas. Cada uma exige que assuma
mos certos riscos em relac;:ao a n6s e a sociedade. Cada uma representa um 
risco calculado, que se corre de olhos abertos. 

As paginas a seguir discutem tres riscos que ameac;:am a alternativa de
mocratizante explorada neste livro. 0 primeiro risco se relaciona com a 
capacidade desta proposta de satisfazer os requisitos da estabilidade politi
ca e social, uma vez atingido o objetivo de debilitar as hierarquias e os 
papeis sociais fixos. Divis6es de opiniao e de temperamento podem ocu
par alguns dos espac;:os deixados livres pelo enfraquecimento de classes e 
comunidades rigidas. Serao suficientes para organizar a troca publica de 
ideias e para tornar estaveis as instituic;:6es publicas? 0 segundo risco se 
refere a existencia de agentes capazes de se engajar nas praticas poli'.ticas 
das quais uma versao desenvolvida desse experimentalismo democratico 
precisa depender. Quais as conseqiiencias para o experimentalismo demo
cratico da ausencia de agentes capazes de coordenar a macropoli'.tica das 
instituic;:6es com a micropolfrica das relac;:6es pessoais e de fazer pela pol{
tica mais significativa o que os partidos politicos fizeram pela polfrica tra
dicional do poder governamental? 0 terceiro risco resulta das implicac;:6es 
do programa para a personalidade ideal. 

0 experimentalismo democratico nao deve ser uma versao repetida do 
"republicanismo classico", com sua tentativa estreita e irrealista de supri
mir os interesses privados em nome de compromissos publicos. Pretende 
ampliar a gama desses interesses, em vez de substituf-los. Contudo, e se 
essa pretensao resultar em uma administrac;:ao perdularia pelo descaso com 
a virtude poli'.tica, e der muito espac;:o para um quadro de ativistas oficiosos 
e autopromotores, ao mesmo tempo que forc;:a outras pessoas a um retiro 
ressentido? De map_eira mais geral, o experimentalismo democratico sola
para a oportunidade de engajamento integral, ao nos negar uma relac;:ao 
com grupos e culturas que possamos abrac;:ar sem ironia e sem reservas? Ira 
ele exaurir a pr6pria vitalidade que quer promover? 

Esses perigos representam riscos calculados. Entretanto, riscos tambem 
sao esperanc;:as. As esperanc;:as se tornam razoaveis a luz de um entendi
mento da personalidade e da sociedade, bem como de uma concepc;:ao do 
que mais importa para n6s nos ideais que professamos e nos interesses que 
reconhecemos. Habituamo-nos a pensar nas ideias programaticas com o 
pressuposto de crenc;:as relativas a realidades e possibilidades sociais. Toda
via, a relac;:ao inversa e igualmente importante: um esforc;:o programatico 
estica nossa compreensao ao limite. Nossas ideias programaticas tern um 
resfduo pragmatico: um elemento de profecia autoconfirmadora. Agimos 
como se uma certa concepc;:ao fosse possfvel pela esperanc;:a de torna-la 
possivel. No entanto, essas esperaric;:as s6 se justificam na medida em que a 
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profecia autoconfirmadora que incorporam contar uma hist6ria que possa
mos comec;:ar a viver aqui e agora. 

Falta-nos o metro adequado para medir a proximidade entre nossos 
programas e nossas circunstancias. Temos de caminhar na escuridao relati
va, pelo caminho estreito entre a esperanc;:a va e a negativa do residuo 
pragmatico e profetico de nossa compreensao da possibilidade transfor
madora. Falta-nos, e sempre ha de faltar, esse metro. No entanto, pode
mos nos sair melhor do que antes se continuarmos a desenvolver um estilo 
de pensamento que explore a relac;:ao interna entre interesses ou ideais e 
instituic;:6es ou praticas, e veja como projetos o que a crise e o acaso consi
derariam como destino. 

0 risco de instabilidade: politica forte, grupos ftacos. 0 experimentalismo 
democratico enfraquece o controle que o destino do grupo detem sobre a 
experiencia individual. Ao faze-lo, torna instavel a politica democratica, 
pois nega ao individuo um ambiente grupal bem definido, nega a socieda
de civil os instrumentos de organizac;:ao da escolha coletiva e nega a demo
cracia aprofundada os parceiros e interlocutores sociais de que necessita. 
As estruturas de uma democracia aprofundada enfraquecem o papel das 
hierarquias rigidas de classe e trabalho. Dessa forma, ajudam a superar as 
divis6es entre pequenos empresarios e operarios qualificados da industria, 
ou entre esses operarios e os trabalhadores nao-qualificados, ou, em um 
nivel mais preciso, entre o tecnico altamente qualificado e o operario co
mum da linha de montagem, ou entre os filhos das classes· profissionais e 
empresariais e os beneficiarios do direito de heranc;:a. 

0 enfraquecimento de grupos baseados na heranc;:a de rac;:a, religiao e 
cultura comunitaria pode ser mais obliquo. Contudo, e poderoso. 0 expe
rimentalismo democratico afrouxa o controle <lesses grupos por meio de 
varias influencias. Multiplica as oportunidades de contestar as estruturas 
praticas as quais associamos a realizac;:ao de nossos interesses e ideais. Usa a 
escola para resgatar a crianc;:a de sua familia. Incentiva praticas e discuss6es 
nas quais as identidades e distinc;:6es de grupo que fazemos tern mais peso 
que as herdadas, e as diferenc;:as no futuro contam agora mais que as dife
renc;:as no passado. 0 probJema da estabilidade politica e apenas um as
pecto de uma preocupac;:ao maior acerca da relac;:ao entre pessoas fortes e 
politica forte. 

Comparemos duas sociedades. Em uma - uma sociedade de castas, 
classes e agrupamentos determinados por nascimento, sancionados pela 
autoridade religiosa e reforc;:ados pela restric;:ao economica - a maioria das 
pessoas se sente segura em seu lugar. 0 fracasso ou o sucesso terreno pode 
lhes dar mais, ou menos, mas em geral nao pode faze-los ser mais, ou me
nos. Sao o que sao aos olhos da sociedade, da mesma forma que foram o 
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que foram aos olhos de seus pais. Podem ser expressivos a ponto de ser 
escandalosos; nessas circunstancias, homens e mulheres comuns em todos 
os n{veis da hierarquia social se apresentam com uma dignidade natural 
que nos parece, em nossas sociedades semidemocratizadas, aristocratica. 

Na outra sociedade - em que o controle de classe foi enfraquecido, mas 
nao quebrado - as distirn;:6es de vantagem econ6mica e educacional her
dadas sao tao poderosas de fato quanta sao incertas em autoridade, e o 
individualismo autopromocional e endeusado, enquanto se prefere que a 
associac;:ao seja voluntaria. Muitos ficam ansiosos por suas relac;:6es com os 
outros. Falta um roteiro as suas relac;:6es e conversac;:6es, e a falta de um 
roteiro tanto reduz as pessoas ao silencio quanta lhes facilita a palavra. Na 
primeira das duas sociedades, a expressividade e refem da subjugac;:ao e da 
superstic;:ao. Na segunda sociedade, esperamos que mais igualdade e maior 
associac;:ao baseada na igualdade hao de curar os defeitos da igualdade par
cial. Contudo, essa esperanc;:a se baseia em uma visao moral, tanto quanta 
em uma inferencia hist6rica. 

Junta com a aposta sabre os efeitos do enfraquecimento das identidades 
coletivas aceitas sabre o autocontrole, vai outra aposta relativa a seus efei
tos sabre a estabilidade polfrica e social. Precisamos de grupos com uma 
vida condnua, que organizem a conversac;:ao publica e a escolha coletiva: 
"articular e agregar interesses", na lfogua da ciencia polfrica. A polfrica 
democratica de massa teve no partido polfrico um agente grupal relativa
mente livre de hierarquias e divis6es, classes e comunidades aceitas. Os 
partidos polfricos podem afirmar que representam determinadas classes e 
comunidades. Todavia, uma das descobertas mais comuns da pesquisa elei
toral e que os votos de cada partido nao indicam um esquema simples de 
interesses de classe ou de afinidade comunitaria. Com freqiiencia surpreen
dente, a opiniao individual supera a do grupo de origem. No entanto, os 
partidos polfricos sempre operaram em um mundo social em que esses 
agrupamentos continuam a se desenvolver. De fato, parte do seu trabalho 
foi associar esses grupos e seus interesses a um debate mais geral acerca do 
que fazer com o governo e de coma mudar a sociedade. 

Alguma coisa importante mudou, se imaginarmos que o prindpio cor
porificado no partido polfrico - uniao de acordo com opiniao, compro
misso e temperamento em comum - se generalizou coma uma forma do
minante de vida em grupo. Terao esses agrupamentos, cuja base atribu{da 
nao e maior que as resultantes da heranc;:a dos nossos trac;:os e da influencia 
de nossas familias, condic;:6es de apoiar personalidades fortes e uma vida 
dvica vibrante? 

Temos duas raz6es para esperar que possam. A primeira razao - e fun
damental - e que os destinos parcialmente escolhidos de carater e conver
sao sao as vezes tao tenazes quanta as tiranias nao escolhidas de classe e 
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ra<;:a. A segunda razao - subsidiaria - e que, ao atenuar o poder dos grupos 
atribuidos sobre a experiencia individual, o experimentalismo democratico 
nao elimina as sutis transa<;:6es entre diferern;:as de grupo e habitos indivi
duais. E somente pela maxima energia que resistimos a atra<;:ao gravitacio
nal das formas caracteristicas de vida grupal em que fomos introduzidos 
por nossas familias e confirmados por nossas carreiras. Cada um desses dis
tintos modos de vida retira sua fors;a do contraste com outros modos de 
vida, e da sustenta<;:ao a um repert6rio de rotinas praticas e psicol6gicas. 
Sobrevive as divis6es etnicas e de classe entrincheiradas, dando a sociedade 
uma forma que opiniao e temperamento nao tern condi<;:6es de produzir. 

Essas expectativas de estabilidade acentuam as conseqiiencias morais do 
experimentalismo democratico. Essas conseqiiencias nao sao neutras entre 
religi6es e ideais. Muitas tradi<;:6es religiosas, tais como o hinduismo de 
um lado e o judaismo do outro, deram um peso moral especial aos las;os de 
sangue. 0 desejo de ligas;6es nao escolhidas continua muito marcado no 
coras;ao humano; a fors;a com que sentimos os compromissos que nenhu
ma herans;a nos imp6s pode nao ser suficiente para contrabalans;ar esse 
desejo. Entao, o problema que persiste nao e a instabilidade politica e 
social, mas o conflito teimoso dos nossos desejos. 

0 risco da folta de ariio: a ausencia do agente da polttica inclusiva. 0 avan<;:o 
do experimentalismo democratico exige uma pratica politica inclusiva, capaz 
de cobrir a lacuna entre a macropolitica da mudan<;:a institucional e a 
micropolitica das relas;6es pessoais. Essa exigencia resulta em um dilema 
acerca da as;ao. A necessidade da existencia de um agente para uma politi
ca como essa e impensavel, e perturbador o fato de que ele nao exista. 
Resolver esse problema exige que se assuma outro risco calculado. 

A alternativa ao neoliberalismo e a social-democracia tradicional expos
ta neste livro descreve uma entre varias dire<;:6es possiveis para o aprofun
damento da democracia. Qualquer politica transformadora e democratica -
ou seja, qualquer pol{tica que se mova em uma dessas dires;6es - precisa 
possuir as seguintes caracteristicas. 

Em primeiro lugar, essa pratica politica deve se aproveitar da dualidade 
de atitudes relativas a definis;ao e a defesa dos interesses de grupo, dando 
preferencia as abordagens institucionais e socialmente solidarias as conser
vadoras e excludentes. Podemos geralmente traduzir esse imperativo na 
exigencia de uma ampla alian<;:a popular. Essa alian<;:a deve incluir: os tra
balhadores tecnicos de vanguarda; pessoas que, geralmente em empregos 
pouco seguros, trabalham em setores pobres em capital e tecnologia, seja 
como operarios ou como empregados da administras;ao; e os trabalhadores 
da industria de produ<;:?-O em massa. Esse terceiro grupo - o sustentaculo 
da social-democracia tradicional - com freqiiencia se encontra em indus-
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trias que, situadas na divisao entre vanguarda e retaguarda, estao no pro
cesso de eleva<;:ao a vanguarda ou de rebaixamento a retaguarda. Um pro
grama que comece por uma parceria descentralizada entre empresas priva
das e um governo refinanciado, e termine pela adoi;:ao de uma economia 
politica antidualista, pode ajudar a fortalecer a base de uma aliani;:a popu
lar ampla como essa. 

A segunda caracteristica dessa pratica politica corresponde a primeira 
no reino do discurso e da imaginai;:ao. Cada uma das principais posii;:6es 
programaticas da politica contemporanea sofre de uma instabilidade in
terna caractedstica. Cada uma se define ao mesmo tempo pela devoi;:ao a 
certos interesses e ideais - por exemplo, os ideais de descentralizas;ao eco
nomica e redistr/ibui<;:ao igualitaria, OU OS interesses de pequenos empresa
rios ou empregddos da industria - e pela aquiescencia a estruturas politi
cas e economicas que frustram a realizai;:ao desses interesses e evisceram o 
significado desses ideais. Podemos resolver a instabilidade pela redui;:ao de 
nossas concepi;:6es dos interesses e ideais - reduzindo-as ao tamanho do 
horizonte institucional aceito e estabelecido - ou pela radicalizai;:ao dessas 
concepi;:6es - levando-as para alem das fronteiras do regime institucional 
aceito e estabelecido. Se adotarmos a segunda opi;:ao, o que comei;:ou como 
uma redefinii;:ao das instituii;:6es vai terminar, dada a relai;:ao interna entre 
o pensar sobre instituii;:6es e o pensar sobre interesses, como uma redefini
<;:ao desses objetivos. 0 mais comum e nem radicalizarmos as concepi;:6es
nem as reduzirmos abertamente. Simplesmente deixamos. a instabilidade
interna como ela e, o que representa um entrincheiramento real. Na pra
tica politica do experimentalismo democratico temos de radicalizar as con
cepi;:6es, expondo a instabilidade interna oculta. Nos debates da politica
contemporanea, os melhores lugares para comei;:ar podem ser a radicaliza
i;:ao do vocabulario social-democrata de igualdade, segurani;:a, inclusao e
participai;:ao, e a radicalizai;:ao da linguagem liberal de flexibilidade e des
cen tralizai;:ao.

Essa pratica polftica nao pode pensar e falar em termos de pura estrate
gia. Precisa ter uma perspectiva, por mais fragmentaria e experimental que 
seja, de um mundo social mudado e dos interesses e identidades de grupo 
mudados que esse mundo apoiaria. Precisa representar essa perspectiva de 
modo a conecta-la a interesses prementes e tang{veis. A escolha das abor
dagens transformadora e solidaria para a definii;:ao e a defesa dos interesses 
de grupo parecera sempre muito arriscada do ponto de vista do calculo 
instrumental frio. Os beneHcios reduzidos das abordagens conservadoras e 
excludentes podem receber uma autoridade imerecida simplesmente por 
serem palpaveis e conhecidos. Uma tendencia temporal pode aumentar 
essa vantagem. Vivemos no tempo biografico, e nao no hist6rico. Os cus-



UMAALTERNATNA PROGRESSISTA 

tos das abordagens transformadoras podem ficar mais evidentes em nosso 
tempo; seus �eneficios sobreviverao a n6s. 

0 terceiro trac;:o da pratica politica transformadora e sua capacidade de 
falar com duas lfnguas, apelando ao mesmo tempo ao interesse e a visao, a 
estrategia e a profecia. Sua linguagem visionaria e profetica precisa apren
der a contar hist6rias sobre o significado maior de experimentos parciais, e 
retirar energia e autoridade da ressonancia de suas propostas em aspectos 
intimos da experiencia pessoal. As parabolas precisam dar sentido aos aconte
cimentos. 

0 quarto atributo da pratica polf tica transformadora e a uniao da ac;:ao 
de baixo para cima com a ac;:ao de cima para baixo. As reformas promovidas 
pelo Estado sofrem uma perversao quando o governo carece de parceiros 
organizados na sociedade civil. Assim como a resistencia estupida de uma 
multidao obstinada e amorfa se coloca em oposic;:ao a um projeto cen
tralizador, os reformadores tern de escolher entre imposic;:ao ou recuo. Se 
escolherem a imposic;:ao, logo descobrirao que os metodos e instrumentos 
necessarios para mante-la ofuscam sua intenc;:ao e redirecionam seus pla
nos. Entretanto, ao mesmo tempo, nenhuma "polftica da sociedade civil" 
tern condic;:6es de tornar superfluo o exerdcio do poder do Estado, pois 
quern controla o poder tern condic;:6es de influenciar nao somente as opor
tunidades de organizac;:ao independente dos grupos, mas tambem o alcan
ce das alternativas vivas apresentadas a sociedade que se organiza. Alem 
disso, nao se pode esperar que a causa da organizac;:ao de grupos na socie
dade civil prevalec;:a por mais tempo que uma lealdade ambigua. Mesmo 
nas melhores circunstancias, uma associac;:ao voluntaria estara sempre a 
ponto de cair sob a influencia de um quadro de ativistas que se auto
promovem. Ela ha sempre de exigir mais atenc;:ao de seus membros do que 
eles estao dispostos a oferecer. Assim, uma sociedade democratica precisa 
de dois caminhos para a politica: um que passe pelas organizac;:6es da socie
dade civil; e outro que passe ao largo delas. 

Esses quatro requisitos da politica democratica sao ambiciosos. Mas sao 
pelo menos admissiveis e viaveis, de uma forma ou de outra. Uma quinta 
caracter.i'.stica da politica transformadora apresenta um problema mais pro
fundo e mais refratario em relac;:ao a ac;:ao transformadora. De acordo com 
a perspectiva transformadora que informa a proposta deste livro, duas pre
missas coexistem. Ha uma premissa antideterminista. De acordo com essa 
premissa, nao ha um roteiro previo de mudanc;:a estrutural, nem uma lista 
de ordens institucionais possiveis, ou um sistema institucional indivisfvel, 
que se apresentem em uma base de pegar-ou-largar. Ha tambem uma 
premissa da imperfeic;:ao da politica orientada pelo Estado: a polf tica en
tendida no sentido estreito de conflito em torno do dominio e dos usos do 
poder governamental. A politica nesse sentido precisa se ligar com a polf-
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tica no sentido mais amplo de conflito em torno da forma das relas;6es 
sociais, dos termos das relas;6es das pessoas entre si. A macropoHtica da 
mudans;a institucional precisa encontrar seu complemento e se completar 
na micropolitica das relas;6es pessoais, abras;ando o vasto espas;o que existe 
entre as duas: por exemplo, a politica das profiss6es e da competencia 
profissional, ou a politica da estrutura de poder das organizas;6es de gran
de porte. 

Se tivessemos uma conceps;ao inclusiva da politica, mas ideias determi
nistas sabre a mudans;a institucional, o problema da as;ao se resolveria 
sozinho: poderfamos sempre contar (embora erroneamente) com um agente 
a mao para realizar o trabalho da dialetica hist6rica. Entretanto, se tiver
mos crens;as antideterministas acerca da mudans;a institucional, mas acei
tarmos ao mesmo tempo uma visao inclusiva da politica, enfrentaremos 
um problema de as;ao que e novo na hist6ria da politica e do pensamento 
politico. 

Consideremos as conseqiiencias da falta desse agente. Os efeitos prati
cos da mudarn;:a institucional dependem do contexto em que acontece 
essa mudans;a. Parte desse contexto consiste em estilos recorrentes de asso
cias;ao que, em cada dominio da vida social, marcam as relas;6es entre indi
viduos. Uma coisa e uma alternativa institucional, como a delineada nes
tas paginas, se realizar em uma sociedade em que os papeis individuais 
continuam sujeitos a discussao e remendos, e tanto a comunidade quanta 
o contrato tern de passar no teste da igualdade relativa entre seus partici
pantes. Outra coisa diferente e realizar essa alternativa em uma soc;iedade
em que prevalecem relas;6es do tipo patrono-cliente, e onde o poder se
combina geralmente com trocas e lealdades, em muitos dos acontecimen
tos normais da vida diaria.

Nessa segunda situas;ao, as promessas de um programa democratizante 
podem se perverter, ou nao se realizar. E coma se a configuras;ao das rela
s;6es sociais resultasse de muitos vetores: o significado direcional de cada 
um desses vetores continua incerto, ate que tenhamos descoberto coma 
ele interage com os outros. Se nenhum agente coordena a macropolitica 
das instituis;6es e a micropolitica das relas;6es pessoais, essa resultante nao 
sera escolhida, nem imaginavel. Pode tambem ser nao-convidativa e inde
sejavel. A falta de um agente coordenador com dimensao e capacidade 
proporcionais ao ambiente da as;ao - o ambiente de uma conceps;ao inclu
siva de polfrica - implica a perda de autonomia da vontade individual e 
coletiva e o fortalecimento da mao do destino. 

Assim, temos de recuar para uma forma mais fraca e mais geral de coor
denas;ao entre a macropolitica e a micropolitica, que seja o resultado de 
colaboras;ao apenas parcialmente expressa entre partidos poHticos e movi
mentos de opiniao da sociedade civil. Alguns desses movimentos podem 
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ser relativamente organizados e ideologicamente articulados, coma se tor
naram as feministas em muitos paises, no final do seculo 20. Organizados 
.e articulados ou nao, sua vitalidade depende da profundidade e da densi
dade de associac;:ao na sociedade civil. Essa intensidade de associac;:ao se 
ap6ia, par sua vez, no sucesso relativo da soluc;:ao da charada que torna 
insuficiente uma soluc;:ao legal privada do problema da estrutura legal da 
sociedade civil, e excessiva a da legislac;:ao publica. 

Todavia, mesmo se tivermos sucesso e conseguirmos manter ao longo 
do tempo uma vida associativa vigorosa, as influencias redprocas entre 
partidos politicos e movimentos de opiniao podem nao compensar a au
sencia do agente de uma politica inclusiva. Essas influencias podem ser 
muito fracas para gerar uma discussao real entre a reconstruc;:ao no atacado 
e no varejo, deixando a politica mais ampla sem agentes proporcionais a 
seus objetivos. A transformac;:ao politica da sociedade continuara entao a 
ser a soma desses dais tipos de politica, mas sera uma soma que ninguem 
imaginou, .nem desejou. 

0 risco do conjlito entre a necessidade pessoal e as exigencias da democracia: o 
ideal da personalidade. As instituic;:6es sociais moldam a experiencia moral. 
Elas encorajam alguns modos de vida e desencorajam outros. Podemos 
avaliar a abertura das estruturas institucionais a novas formas de experien
cia e sua tolerancia a diversos modos de vida. No entanto, nenhum con
junta de estruturas pode ser neutro. A miragem da neutralidade se coloca 
no caminho de um objetivo realista de relativa abertura. Convida a 
santificac;:ao de uma ordem institucional particular coma expressao de um 
sistema de direito supostamente neutro entre interesses em choque e vi
s6es conflitantes do que seja born. Falta-nos uma base para distinguir, 
entre os atributos da natureza humana, quais sao permanentes e universais 
e quais variam com a situac;:ao, inclusive com a situac;:ao institucional. Ate 
mesmo os aspectos mais intimos da experiencia sao refens de seu contexto 
hist6rico: as estruturas da sociedade e os dogmas da cultura. 

Contudo, nao podemos nos modificar de acordo com o mais recente 
projeto institucional. A dialetica entre o individuo e o contexto se move 
lentamente e trabalha a margem do que somos hoje. 0 que somos hoje e a
unica definic;:ao segura da "natureza humana", e e imprudente admitir que 
qualquer rearranjo institucional possa altera-la subita ou radicalmente. 

Dessas preocupac;:6es gerais resultam duas precauc;:6es praticas. A pri
meira precauc;:ao consiste em, ao escolher um caminho de mudanc;:a insti
tucional cumulativa, nos mantermos atentos aos efeitos dessa mudanc;:a na 
experiencia pessoal. Uma razao pela qual um programa institucional fra
cassa e o fato de que ele representa, nao importando o quanta seja forte seu 
compromisso com a abertura e a tolerancia, uma preferencia par uma cer-
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ta faixa de experiencia moral sobre outras. A segunda precaw;:ao consiste 
em nao fazer com que a introduc;ao ou a persistencia do programa depen
da da esperanc;a de alguma grande regenerac;ao de nossa natureza atual. 
Somos refens de nossa politica, mas nao somos escravos dela. Temos de nos 
preocupar com o fato de um programa institucional depender de premis
sas irreais e estreitas acerca da personalidade e da necessidade pessoal, sa
crificando a humanidade a ideologia. 

A alternativa progressista exposta neste livro exige mais que um perfodo 
transit6rio de engajamento politico mais intenso. Exige tambem um for
talecimento persistente da ac;ao politica popular. Na ausencia desse forta
lecimento, a pr6pria energia da politica pode fornecer risco de maior rigidez. 
Os detentores do poder governamental podem ser tentados a transformar 
as vantagens temporarias dos grupos que os ap6iam em direitos permanen
tes. 0 enfraquecimento da ideia de um sistema pre-politico naturalizado 
de direitos de propriedade privada tornaria ainda mais facil seu trabalho. 

Ha tres grandes salvaguardas nas estruturas institucionais desse progra
ma democratizante contra tal perversao. A primeira salvaguarda e a multi
plicidade de esferas de poder politico e social. 0 objetivo e garantir esse 
pluralismo sem a inibic;ao deliberada da polftica transformadora imposta 
por instrumentos como o sistema americano de "freios e contrapesos". A 
segunda salvaguarda e a existencia de um conjunto de direitos fundamen
tais - inclusive O direito a participac;ao politica, a contestac;ao e a discordan
cia - que extraimos da agenda da politica de curto prazo. E verdade que, 
sob o experimentalismo democratico, renunciamos a pretensao de que esse 
pacote de imunidades, apesar de protegido contra o reordenamento cons
tante, tenha uma forma definitiva e se ap6ie em uma ligac;ao a um regime 
particular de propriedade. No entanto, se essa renuncia enfraquece essas 
liberdades em alguns sentidos, em outros ela as fortalece. Ajuda a desem
barac;a-las das restric;6es a inovac;ao pratica, hem como dos instrumentos 
de subjugac;ao econ6mica. A terceira salvaguarda e o engajamento da cida
dania apoiado institucionalmente. Esse engajamento representa uma con
dic;ao de vigilancia contra a transformac;ao de vantagens temporarias em 
direitos permanentes. Ajuda a assegurar que, quando o regime constitucio
nal convocar os espfritos, eles virao. 

A questao pratica reside em saber se um regime como esse fracassara em 
economizar na virtude polftica. Nao deve ser parte do programa de expe
rimentalismo democratico a substituic;ao do individuo real, que tern inte
resses e que luta por eles, pelo cidadao mitico desinteressado do repu
blicanismo classico. 0 objetivo, ao contrario, e ampliar a gama de interes
ses comuns, enfraquecendo o contraste entre o que e privado e o que e 
publico pelo fortalecimento da categoria intermediaria, a do que e social. 
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Se o regime impuser um custo muito alto a atern;:ao e a energia individuais -
se, como na queixa de Oscar Wilde em rela<;:ao ao socialismo, de que exigia 
reuni6es demais - a falta de realismo psicol6gico resultara na perversao 
politica. A supressao do interesse privado nao ha de ocorrer, nem deveria. 
A maioria das pessoas ha de ficar entediada ou repugnada pela mania de 
reuni6es e pelos ativistas auto-promotores que insistem nelas. Essas pes
soas irao se recolher cada vez mais dentro de suas pr6prias vidas. Esse re
colhimento permitira aos governantes agir com menos restri<;:6es. Portanto, 
e crucial desenvolver as institui<;:6es politicas e economicas do experimen
talismo democratico por caminhos que limitem sua fome de energia hu
mana e que respeitem a for<;:a e a autoridade dos interesses privados. A 
garantia de dota<;:ao social, a missao capacitadora da escola, a sobrevivencia 
de formas de propriedade que aumentem o poder de decisao do indivfduo, 
devem todos contribuir para esse fim. 0 mesmo se espera da multiplica

<;:ao de f6runs politicos e economicos em que as pessoas possam enfrentar 
os problemas da vida diaria. 

Essas precau<;:6es, porem, nao devem disfar<;:ar a parti pris temperamental 
do experimentalismo democratico. Nossos temperamentos podem nos di
vidir, tanto quanto a classe, a ra<;:a ou a religiao. Qualquer conjunto de ins
titui<;:6es tern uma orienta<;:ao temperamental. Devemos ter consciencia 
dela para melhor conte-la. As institui<;:6es que descrevi podem dar muitas 
oportunidades a faladores e sedutores. Temos de contrabalan<;:ar essa ten
dencia. Sob o experimentalismo democratico, corremos o risco de nao ser 
capazes de faze-lo. 

A rela<;:ao entre polfrica e personalidade nesse aprofundamento da de
mocracia tern um alcance maior que a necessidade de economizar na virtu
de politica. Uma forma de explorar essa rela<;:ao e considerar a importancia 
de um programa como o esbo<;:ado aqui para duas grandes fontes de triste
za humana: a perda da vitalidade e a despropor<;:ao entre a vitalidade e as 
atividades normalmente utilizadas para expressa-la. 

Perdemos a intensidade a medida que amadurecemos, e essa perda que 
se acumula nas derrotas e transigencias representa uma morte em vida. As 
institui<;:6es da sociedade nao resolvem esse problema, mas podem agrava
lo ou modera-lo. Qualquer aspecto de nossa experiencia continua susced
vel de influencia pela experiencia instituci?nal pela qual passamos. A par
ceria entre a escola progressiva e a democracia aprofundada pode ajudar a 
alimentar a intensidade infantil comum de pessoas comuns, a medida que 
envelhecem. A escola atinge esse objetivo ao dar a crian<;:a os instrumentos 
intelectuais com os quais combinar o experimental e o profetico. 0 expe
rimentalismo democratico o faz por meio do efeito cumulativo e combina
do de tres circunstancias que tenta criar. 
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A primeira circunstancia e o afrouxamento dos vinculos da divisao e da 
hierarquia sociais. (Lembremo-nos da conjectura de uma ligac;:ao causal 
entre a relativa abertura de um conjunto de estruturas a contestac;:ao e a 
revisao, e a probabilidade de que enfraquec;:am o controle de classes e as 
posic;:6es rigidas.) Grac;:as a esse enfraquecimento nos tornamos mais dispo
niveis aos outros, como os originais que n6s sabemos ser, e nao os atores de 
um papel social impasto a n6s. 

A segunda circunstancia e o incentivo a um alto nivel de organizac;:ao 
independente na sociedade civil, bem como a um convite organizado para 
um engajamento dvico mais forte. Somente uma sociedade politica orga
nizada e engajada e capaz de gerar alternativas e agir sobre elas. Esse fato 
social se liga a uma realidade psicol6gica. A vitalidade depende de espe
ranc;:a. Esperanc;:a e menos a causa que uma conseqliencia da ac;:ao. Contu
do, a ac;:ao, seja pratica ou simb6lica, exige oportunidades. As oportunida
des mais importantes para a efid.cia e para a intensidade da ac;:ao sao as que 
nos ligam aos outros a medida que buscamos nossos objetivos. Dessa for
ma, nao apenas renovamos a vitalidade, mas evitamos que ela se volte para 
dentro, na direc;:ao da subjetividade e do narcisismo autodestrutivo. 

A terceira circunstancia e a  conquista de uma dialetica entre capacidade 
e salvaguarda, entre o que retiramos do alcance do experimentalismo de 
curto prazo e o que colocamos nele. A escola progressiva, a dotac;:ao social e 
o sistema de garantias polfricas trabalham juntos para equipar o indiv!duo
com os meios de ac;:ao efetiva. Eles ajudam a afastar a parede que a socieda
de geralmente constr6i em torno de nossos desejos.

Se no declinio de nossa forc;:a vital esta uma grande fonte de tristeza 
humana, a outra e o contraste entre a intensidade dos desejos que conti
nuamos a experimentar e a pequenez dos objetos e tarefas com que temos 
de expressa-los. Qualquer observador casual da humanidade ja se impres
sionou com a incongruencia com que dispensarnos grande paixao ao que e 
trivial, frivolo e efemero, ou as cruzadas coletivas as quais, de repente e sem 
razao ou reflexao, sacrificamos tudo. Quando homens e mulheres comuns, 
que vivem nas situac;:6es comuns que a sociedade lhes oferece, se movem 
para alem do dominio de suas relac;:6es pessoais mais intimas, descobrem 
que pouca coisa merece o que sobra de sua intensidade - pouco mais que 
as grandes tempestades hist6ricas que de vez em quando os atingem, ou as 
fugas individuais fantasiosas sem ligac;:ao com suas vidas cotidianas. 

Para a grande maioria das pessoas, o trabalho nao cumpre essa tarefa. A 
ideia de um "chamado da honra'' - um oficio respeitavel, que traz presti
gio, exige devoc;:ao e molda a experiencia - se tornou arcaica e impratid.vel. 
0 compromisso com uma "vocac;:ao transformadora" - que liga o trabalho 
com a reimaginac;:ao e a  refeitura de um contexto comum de ideias e ac;:ao -
continua sendo a reserva de uma elite afortunada e privilegiada. Para a 
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maioria das pessoas, o trabalho representa pouco mais que um instrumen
to necessario de satisfac;ao de necessidades praticas e um meio de transferir 
responsabilidades para os que estao mais pr6ximos. 

0 progresso da causa democratica tern importancia indireta, mas signi
ficativa, para essa segunda grande fonte de tristeza humana. Um programa 
como o que acabamos de delinear continua unido a causa do pensamento 
progressista pela enfase na libertac;ao das pessoas comuns do excesso de 
trabalho e da humilhac;ao. Ele adere a crenc;a da superposic;ao potencial 
das condic;:6es de progresso economico e de emancipac;ao do individuo. 
Valoriza o progresso material pela promessa de libertar mente e corpo da 
repetic;ao mortificante, bem como de acentuar nossos poderes e curar nossas 
fraquezas. 0 programa progressista mantem esse compromisso ao trazer o 
trabalho excepcional da vocac;ao transformadora - a reimaginac;ao e a 
refeitura do contexto - para mais perto da experiencia comum. Modera a 
dualidade da consciencia, a divisao entre o que sabemos a respeito de n6s 
mesmos dentro da estrutura estabelecida, e o que podemos pretender nos 
tornar, para alem de suas restric;oes e de seus apoios. Precisamos da politica 
democratica, nao bastam a autocritica e a auto-reconstruc;ao, para nos tor
narmos livres e autenticos ao mesmo tempo. 
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Nacionalismo e mudanra institucional 

Conforme uma tese repetida com freqilencia, o nacionalismo ressurgente 
substituiu a polfrica ideol6gica e a  guerra de classes do inicio do seculo 20. 
As doutrinas liberais e as de esquerda falharam ao subestimar drastica
mente a virulencia do sentimento nacionalista. Ha, entretanto, um para
doxo. Entende-lo vai nos permitir ver, a partir de uma perspectiva diferente 
e mais esperanc;:osa, a relac;:ao entre a luta nacionalista e a reconstruc;:ao insti
tucio nal. 

Uma forma tradicional de identidade coletiva ao longo da hist6ria tern 
sido a ligac;:ao a uma forma distinta de vida, definida no detalhe das prati
cas e instituic;:6es. Para os romanos, ser um romano era viver de acordo com 
os costumes romanos: uma textura densa de vida social informada par 
ideias e ideais de associac;:ao humana - imagens legais das relac;:6es possiveis 
e desejaveis entre pessoas nos diferentes dominios da experiencia. Eram 
identidades coletivas concretas. Por serem visi'.veis, essas identidades de 
grupo eram tambem permeaveis, recombinaveis e negociaveis. Praticas 
sociais reais, e as crenc;:as que as informam, mantem uma ligac;:ao frouxa 
entre si. Nao sao beneficiarias plausiveis de uma fe absolutista. 

Em comparac;:ao, o trac;:o mais caracteristico de muitas das afirmac;:6es 
contemporaneas de identidade de grupo e sua qualidade abstrata. Em face 
do desaparecimento da diferenc;:a real, elas expressam uma disposic;:ao para 
a diferenc;:a com mais forc;:a e com mais freqiiencia do que refletem a posse 
e a defesa de uma forma t'mica de vida. Um povo odeia o vizinho e luta 
contra ele menos par ele ser tao diferente do que par ele estar se tornando 
igual. As diferenc;:as remanescentes de religiao e lingua, ou as rivalidades 
economicas entre nac;:6es ou grupos, podem aumentar a excitac;:ao da dis
posic;:ao para a diferenc;:a, dando-lhe alga tangivel, embora limitado, a que 
se agarrar. E um processo que lembra a ideia de Tocqueville do quanta se 
tornam intoleraveis as desigualdades quando os privilegios diminuem sem 
desaparecer. 

Assim, a defesa da diferenc;:a real se combina com a furia da impotencia 
para expressar e fruir a diferenc;:a real. As identidades coletivas vazias pro
duzidas par esse processo - menos arraigado que seus predecessores em 
costumes e crenc;:as estabelecidos - convidam a intransigencia precisamen
te porque sao mais intangiveis. Sua forma de vida depende cada vez mais 
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de uma crern;a, e nao da experiencia. Falta-lhes o detalhe pratico para 
servir como material para experimenta<;ao e concilia<;ao. 

Uma grande for<;a pratica esvazia as identidades coletivas incorporadas 
nas formas comuns de vida. 0 sucesso no desenvolvimento nacional exige 
experimentalismo pratico, e o experimentalismo pratico exige recombina<;ao 
incessante. Os paises mais hem sucedidos foram aqueles que, como os 
japoneses, provaram ser os imitadores e recombinadores mais assiduos. 
Passaram gerac;:6es percorrendo o mundo, pilhando e misturando institui
c;:6es, praticas e ideias. Quando, satisfeitos com o pr6prio sucesso, inter
romperem essa pilhagem e essa mistura, comec;:ara sua decadencia. Os 
guardiaes e propagandistas autonomeados da identidade nacional podem 
ainda proclamar que o espirito nacional revela sua mao inconfundivel pela 
forma singular com que recombina esse butim hist6rico mundial. Entre
tanto, a medida que a recombinac;:ao avanc;:a, se torna cada vez mais dificil 
definir o espirito qus'. eles invocam. 

A inovac;:ao de formas institucionais de pluralismo politico e economico 
modifica o problema cuja resposta e o nacionalismo. Ao faze-lo, pode reo
rientar o sentimento nacionalista em uma dire<;ao mais produtiva. 0 anta
gonismo excitado de imperceptiveis identidades de grupo nao precisa ser 
um afastamento da ac;:ao de reforma institucional. Ao contrario, e um pro
blema que o trabalho politico de reconstruc;:ao tern condi<;:6es de atenuar. 
A disposic;:ao para a diferenc;:a se torna menos perigosa a medida que passa 
a ser menos frustrante e mais capaz de produzir diferenc;:a real. No proces
so de construc;:ao dos estilos de vida social, a diferenc;:a real deve ganhar 
conteudo institucional e ideol6gico. A necessidade de eficiencia e a criac;:ao 
de uma civilizac;:ao mundial se uniram, ferindo mortalmente culturas que 
colocaram sua fe em uma auto-suficiencia feita de experiencia e crenc;:a. 
Entretanto, conforme mostrou este livro, os imperativos praticos e a cul
tura mundial tambem nao for<;am a convergencia para uma ordem insti
tucional e ideol6gica unica. 

0 caminho para tornar as diferenc;:as menos perigosas e, paradoxalmen
te, torna-las mais reais. A forma de torna-las mais reais e desenvolver pra
ticas, institui<;:6es e formas de pensar e falar que tornem possivel gera-las e 
expressa-las. 

0 politico e o pessoal 

Este livro explorou as institui<;:6es de que necessita uma democracia 
aprofundada. No entanto, a mudan<;a institucional nao e suficiente para 
promover o experimentalismo democratico. E incompleta por duas raz6es 
distintas: em primeiro lugar, porque na vida social ha mais coisas de inte-
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resse do experimentalismo democratico do que as instituic;:6es tern condi
c;:6es de formar; e em segundo, porque algumas das coisas que elas nao tern 
condic;:6es de formar revidam e influenciam seu significado e seu efeito. 

A politica, no sentido mais amplo, e a disputa em torno da textura 
completa e densa das relac;:6es sociais: todos os termos do acesso pratico e 
cognitivo das pessoas entre si. A macropolitica do conflito pelo controle e 
pelo uso do governo para manter ou reformar estruturas institucionais da 
sociedade e um tipo de politica. Outro tipo e o que Fourier chamou de 
micropolitica das relac;:6es pessoais. 

No espac;:o entre a macropolitica da mudanc;:a institucional e a micro
politica das relac;:6es pessoais se situam outras grandes regi6es de experien
cia social que uma visao abrangente da politica e forc;:ada a reconhecer. 
Parte desse espac;:o intermediario e a estrutura de poder das organizac;:6es 
de grande porte: por exemplo, o grau em que imperativos inflexiveis de 
coordenac;:ao justificam hierarquias no local de trabalho e o grau em que 
essas hierarquias superam as necessidades justificadas pela efetiva colabo
rac;:ao. Outra parte desse espac;:o intermediario e a natureza e o conteudo 
da pratica profissional. Nas democracias relativamente sem energia de hoje, 
grande parte da controversia em torno da estrutura basica da vida social, 
expulsa da arena da politica centrada no governo, passa para as maos das 
profiss6es e vive sob o disfarce da competencia tecnica. E importante con
siderar a que ponto as profiss6es se relacionam com a cidadania e que o 
discurso e a pratica de cada profissao suprimem ou exp6em a oportunida
de transformadora na vida social. 

De que trata a micropolitica das relac;:6es pessoais? Em toda sociedade 
ha estilos consolidados e recorrentes de relacionamento pessoal: entre pa
tr6es e subordinados, homens e mulheres, pais e filhos, trabalhadores e 
seus colegas ou estranhos na rua. Essas formas estereotipadas de associac;:ao 
podem ser mantidas por estruturas institucionais, especialmente aquelas 
que distribuem o poder e a confianc;:a na policia. Entretanto, elas tambem 
tern vida pr6pria, arraigada nas experiencias mais i'.ntimas da infancia e da 
familia, que perderam a estranheza devido a forc;:a da repetic;:ao na vida 
diaria e ganharam sentido e autoridade nas hist6rias que contamos na 
cultura erudita e popular. 

]unto com essas imagens decretadas de como podem e devem ser as 
relac;:6es entre pessoas em diferentes regi6es da experiencia social, ha ima
gens de um tipico perigo social: crenc;:as vividas acerca das ameac;:as mais 
difusas a uma vida comum. Em sua cultura publica, os americanos sempre 
se preocuparam com o horror da dependencia pessoal. Eles geralmente 
pensam que a tarefa mais urgente, em qualquer comunidade bem ordena
da, e identificar o elemento de poder e impor controles sobre ele. Buscam 
tirar da realidade reformada mas persistente do poder o aguilhao da sub-
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juga<_;:ao individual. Valem-se de duas solus:6es principais. Uma resposta e 
o apelo a regras impessoais, aplicadas impessoalmente. 0 outro metodo
consiste em banhar a vida social em uma pseudo-intimidade, uma amiza
de alegre e impessoal.

Tais habitos de associa<_;:ao e imagens de perigo social enfeiti<_;:am as pes
soas. Os terrores meio esquecidos de uma hist6ria coletiva compulsiva con
tinuam a viver teimosamente em uma atmosfera difusa de rotina e precon
ceito. As profecias autoconfirmadoras, assim como todas as cren<_;:as pode
rosas, geram uma realidade de segunda ordem, que amea<_;:a nos confundir 
e desmoralizar mesmo em_ nossos momentos de intui<_;:ao e cria<_;:ao. 

Hoje a popula<_;:ao esclarecida repete, no mundo todo, que o pessoal e 
politico. Contudo, os progressistas ja cometeram muitas vezes o erro de 
concentrar a aten<_;:ao nas propostas politicas e economicas, deixando de 
lado a fina textura da vida social. No entanto, as reformas democratizantes 
do governo e da economia serao frustradas ou pervertidas se forem implan
tadas em uma sociedade que continua a operar, no dia-a-dia, de acordo 
com prindpios contrarios a elas. A qualidade da vida pessoal e do encontro 
pessoal continua a ser o premio maior na politica. Se for incapaz de gerar 
mudan<_;:as, nada de importante tera acontecido, apesar de toda a agita<_;:ao 
e de todo o drama nos altos comandos da a<_;:ao polfrica. 

0 que podemos dizer em geral acerca do conteudo dos estilos de asso
cia<_;:ao que ajudam a manter a cultura publica de uma democracia 
aprofundada? Que diferen<_;:a sera gerada pelo aprofundamento da demo
cracia na natureza e no conteudo da forma pela qual as pessoas se tratam 
umas as outras: a distin<_;:ao, a inflexibilidade e o poder desses habitos de 
comunica<_;:ao humana? Como poderemos contesta-las e muda-las quando 
a reforma institucional se mostrar inadequada, como freqiientemente acon
tece? Qual a rela<_;:ao entre as delicias e ansiedades da vida e a luta em torno 
da organiza<_;:ao da sociedade que podem ser provocadas pelo aprofunda
mento da democracia? 

Em uma democracia aprofundada, as pessoas tern de ser capazes de se 
ver a si pr6prias e as outras como individuos capazes de fugir a seus papeis 
limitados. E o que experimentamos no amor pessoal, quando o amor foge 
dos enganos da idealiza<_;:ao e da proje<_;:ao. No entanto, apenas esporadica
mente essa experiencia passa para o curso da vida diaria. Para fazer essa 
travessia, ela tern de tirar for<_;:a de disposi<_;:6es praticas, como as que atenuam 
o contraste entre a defini<_;:ao e a  execu<_;:ao de tarefas, assim como as barrei
ras rigidas entre tarefas executivas. Tambem se alimenta da educa<_;:ao que
acentua os poderes da imagina<_;:ao de homens e mulheres comuns, espe
cialmente o poder de se imaginar uns aos outros.

Esse atributo indispensavel da vida social exigido pelo experimentalis
mo democratico se op6e a alguns dos estilos de liga<_;:ao pessoal que conti-
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nuam a exercer grande influencia nas sociedades contemporaneas. Um dos 
mais persistentes desses estilos tem sido a l6gica de patronos e clientes: 
uma especie de associa<;:ao que combina nos mesmos encontros uma bar
ganha, uma estrutura de subordina<;:ao individual e uma exigencia red
proca de lealdade ou fidelidade. Sua metafora definidora e a sentimentali
za<;:ao do intercambio desigual. Onde esse estilo domina, nas rela<;:6es en
tre superiores e inferiores, ou entre homens e mulheres, ele solapa a base 
da democracia na experiencia de vida. E o faz pelo agravamento das ten
s6es entre as exigencias da auto-reconstru<;:ao individual e as demandas da 
solidariedade social. Ele nos for<;:a, a cada passo, a escolher entre trair ou
tras pessoas ou nos trairmos, entre lutar pela liberdade ao custo da trai<;:ao 
e aceitar a auto-anula<;:ao em nome de nossas liga<;:6es com outras pessoas. 
Uma democracia aprofundada nao pode eliminar essas tens6es, mas pode 
atenua-las. 

0 progresso da democracia precisa gerar uma mudan<;:a no carater, bem 
como no conteudo das formas pelas quais as pessoas se tratam mutuamen
te. Precisa tornar esses habitos de associa<;:ao mais propicios a concilia<;:ao 
com o desenvolvimento individual e a  solidariedade social. Ao faze-lo, conci
lia as condi<;:6es conflitantes de uma personalidade forte e independente -
que simultaneamente exigem o afastamento de outras pessoas e o engaja
mento com elas. 

0 avarn;:o da democracia deve tambem reduzir a for<;:a cega e compulsi
va de nossos habitos de associa<;:ao, sua qualidade de pegar ou largar e, 
portanto, as distin<;:6es nitidas entre eles. Uma coisa e ser capaz de confiar 
em nossas rela<;:6es com outras pessoas ao passarmos pelas situa<;:6es repeti
tivas da vida pratica. Outra coisa diferente e representar, em cada situa<;:ao, 
um roteiro definido, por medo de que qualquer improvisa<;:ao possa ser 
vista como transgressao. Transformar esses comandos em algo como suges
t6es que se pode recusar, e nao em ordens a obedecer, e uma exigencia 
espiritual da democracia aprofundada. 

Mudan<;:as no conteu.do e no carater de nossos habitos de associa<;:ao 
dependem da continua renova<;:ao institucional. No entanto, a reforma 
institucional nao e suficiente para produzi-las. Um rumo de reforma pode, 
por exemplo, reduzir as desigualdades que permitem as pessoas se trans
formar em patronos e clientes. Entretanto, nenhuma institui<;:ao pode evi
tar que as pessoas escondam as desigualdades persistentes sob uma nevoa 
de sentimentalismo e lealdade, para melhor renovar os papeis de cliente e 
patrono. 

Inova<;:6es institucionais como as que foram estudadas neste livro devem 
ser completadas por hist6rias que as pessoas possam contar, e com as quais 
possam agir, a respeito do perigo e da oportunidade da concilia<;:ao entre 
autodesenvolvimento e solidariedade. Tais hist6rias e sua representa<;:ao 
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exigem um refinamento progressivo da subjetividade, e nao o sacrificio da 
percepc;:ao subjetiva a uma virtude dvica desinteressada. A todo momenta 
descobrimos essas narrativas da possibilidade humana a nossa volta, nas 
mais diferentes conquistas da moderna cultura erudita e popular, bem 
como nas preocupac;:6es de movimentos sociais e culturais, como o femi
n1smo. 

Essa politica extra-institucional de relac;:6es pessoais deve atuar junto 
com a politica das instituic;:6es. Nenhuma delas pode conquistar seus ob
jetivos sem a ajuda da outra. Cada uma descobre que seu trabalho e limi
tado pelas conquistas e pelos fracassos da outra. Entretanto, nos falta um 
agente para orquestrar a colaborac;:ao das duas, fazendo o que os partidos 
politicos fizeram pelo estreitamento politico do poder governamental. Dessa 
forma surge o problema, que ja descrevi, da atividade de uma politica que 
se tornou abrangente no alcance, mas cetica e experimentalista nas pre
m1ssas. 

Nao basta contestar e mudar os estilos consolidados de encontro e liga
c;:ao pessoais. E tambem necessario definir uma fronteira mais aberta entre 
a esperanc;:a pessoal e polfrica do que a permitida por um conservadorismo 
inconsciente de uma era de desencanto. Em duzentos anos de polf tica e 
cultura democraticas aprendemos duramente o quanto e frustrante e peri
goso procurar em um projeto de aperfeic;:oamento social a cura para todas 
as miserias da vida. A humanidade ja se cansou de cruzadas loucas e arma
das, conduzidas em nome de ideologias de regenerac;:ao social e nacional 
que se apresentam como verdade eterna. 

Mas, como podemos emender corretamente a lic;:ao dessa experiencia? 
Foi-nos dito que o mundo deve continuar a convergir para um conjunto 
semelhante de instituic;:6es e praticas e se estabilizar como uma conciliac;:ao 
entre a flexibilidade de mercado americana e a protec;:ao social europeia. A 
doutrina da humanizac;:ao do inevitavel, dentro de uma estrutura de acor
dos nao contestados, se tornou a palavra de ordem de progressistas arre
pendidos por toda parte. 

Junto com esse estreitamento do horizonte da ambic;:ao transformadora 
vem uma ideia a respeito da relac;:ao adequada entre o politico e o pessoal. 
A politica deve se tornar pequena para que as pessoas possam crescer. 0 
mundo publico deve pertencer ao gerente resignado e benevolente, com
prometido com a garantia da decencia e da eficiencia basicas mediante a 
negociac;:ao dos conflitos de interesse e de visao. Entretanto, a medida que 
esfria o mundo publico, o privado deve se aquecer. Um teste incansavel de 
limites continuara onde ele puder produzir os melhores efeitos e gerar 
prejuizos minimos nas vidas de individuos e de comunidades de pessoas 
que pensam da mesma forma. 
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A rnensagern deste livro e que as prernissas desse ensinarnento sao falsas 
e suas irnplica<;:6es contradit6rias corn as exigencias de progresso da causa 
dernocratica par todo o rnundo. 

Nossos interesses e ideais continuarn, hoje corno sempre, refens de acor
dos praticos existentes para torna-los possfveis. A condi<;:ao para conquis
tarrnos de forrna rnais cornpleta nossos interesses e ideais e reirnagina-los e 
refazer os acordos a que estao presos. lsto s6 pode ser feito gradualrnente, 
passo a passo. A cultura publica ern que se desenvolve essa pratica experi
rnentalista deixa aberta a fronteira entre as esperan<;:as para o individuo e as 
esperan<;:as para a sociedade. 

A linguagern a ser desenvolvida e utilizada pela politica transforrnadora 
sugere o que significa essa abertura. A persuasao politica, quando a servi<;:o 
do experirnentalisrno dernocratico, deve incluir urn elernento visionario e 
urn outro calculista. Deve apresentar a irnagern de urn rnundo reordenado 
ern que as pessoas adquirern identidades e interesses diferentes a rnedida 
que buscarn a satisfa<;:ao rnais cornpleta de seus interesses e urna vivencia 
rnais cornpleta das identidades que hoje reconhecern corno suas. Depende 
da passagern de urna visao rnais estreita para urna rnais aberta do auto
interesse, e entao do auto-interesse e para o auto-respeito, e depois do auto
respeito para a esperan<;:a de se tornar, ao rnesrno tempo, rnaior e rnais 
relacionado. 

As propostas institucionais extraern parte de sua for<;:a de sedu<;:ao de 
sua ressonancia na experiencia pessoal. A profecia politica fala urna lingua
gern de urgencia pessoal: urna proposta de reorganiza<;:ao da sociedade se 
torna inteligivel e respeitada, por analogia, corn urn capitulo significativo 
da experiencia pessoal. 

Quanta rnaior nosso sucesso no aprofundarnento da dernocracia, rne
nor a lacuna entre o pensarnento pratico sobre problernas e o pensarnento 
profetico das alternativas. Urna republica de cidadaos deve se tornar gra
dualrnente urna na<;:ao de profetas, ern busca do poder profetico no genio 
do hornern e da rnulher cornurn. Na sua vida, as pessoas deveriarn ser 
capazes de rnudar seus contextos, passo a passo, enquanto executarn suas 
tarefas, a cada dia. 

A dernocracia precisa transforrnar a vida social ern urn sucesso pratico, 
enquanto responde aos males da opressao e as ofensas da hurnilha<;:ao. En
tretanto, ela nao tern condi<;:6es de executar essa tarefa sern dar expressao 
ao fato rnais irnportante sabre n6s: o fato de que sornos rnaiores que as 
institui<;:6es e as culturas que construfrnos. Elas se exaurern. N6s, enquan
to viverrnos, nao. Ernbora elas possarn ajudar ern nossa constru<;:ao, ha 
sempre rnais ern n6s do que nelas. Nao podernos deixar a elas a ultirna 
palavra, que precisa ser nossa. 
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A ORGANIZAGAO CONSTITUCIONAL DO 
GOVERNO E A ESTRUTURA LEGAL DA 

POLfTICA ELEITORAL 

Nenhum genero de pensamento, de fala e de escrita tern o privilegio de 
hoje representar melhor a imagina<;:ao progressista e programatica. Pode
mos pensar de uma forma discursiva, profetica ou poetica; sistematica
mente, ou por fragmentos e parabolas; tendo em mente um contexto par
ticular ou em escala mundial; associados a partidos e movimentos particu
lares ou desligados deles; ampliando a experiencia real e vislumbrando a 
experiencia possivel; para o aqui e o agora das mudan<;:as imediatas e via
veis, ou para o futuro remoto e especulativo da humanidade que ainda nao 
nasceu; com riqueza de pormenores empfricos e de argumenta<;:ao justifi
cadora, ou nada alem das invoca<;:6es sugestivas ou dogmaticas de um ma
nifesto. Essas formas tern usos diferentes. Completam-se umas as outras. 
Por exemplo: no pensamento programatico, e um erro opor propostas de 
curto prazo e orientadas pelo contexto a tentativa de explora<;:ao de futuros 
alternativos de longo prazo, ou opor modera<;:ao a radicalismo. Qualquer 
trajet6ria de mudan<;:a estrutural cumulativa pode ser considerada em pontos 
pr6ximos da realidade social atual, ou distantes dela. A dire<;:ao e mais 
importante do que a distancia. 

0 importante e encher nosso mundo simb6lico com mais praticas iguais 
a essa, e nos libertarmos das inibi<;:6es supersticiosas que nao nos permi
tem faze-lo. As teses que se seguem representam uma dessas experiencias 
em discurso. Apesar de colocadas no limite extremo dos generos progra
maticos, tratam diretamente dos problemas centrais deste livro. 

Primeira tese: Da historia das instituir;oes democrdticas 

A tradi<;:ao constitucional dominante no Ocidente deriva hoje de duas 
series de estruturas e de ideias. A primeira serie consiste em uma preferencia 
por formas constitucionais que fragmentam o poder, favorecem o impasse e 
estabelecem uma equivalencia rudimentar entre o alcance transformador de 
um programa politico e a severidade dos obstaculos constitucionais-legais e 
politico-praticos que surgem no decorrer de sua execu<;:ao. Tanto o sistema 
de "freios e contrapesos" em regimes presidenciais no estilo americano, quanto 
a necessidade de basear o poder politico em um amplo consenso dentro da 
classe politica, nos regimes parlamentares, exemplificam essa preferencia 
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inibidora. A segunda serie de estruturas e ideias na tradic;:ao dominante 
consiste na adoc;:ao de regras e praticas que mantem a sociedade em um 
nivel relativamente baixo de mobilizac;:ao politica. Essas praticas gradual
mente tomaram o lugar dos dispositivos institucionais do liberalismo 
protodemocratico - os limites ao sufragio e o recurso a niveis multiplos de 
representac;:ao - que garantiam a propriedade contra o populismo: Os pro
gressistas devem rejeitar e substituir ambas as partes dessa tradic;:ao. 

Segunda tese: Das estruturas constitucionais de governo 

Um estilo constitucional projetado para acelerar a polftica e favorecer a 
pratica repetida e freqi.iente de reforma basica deveria combinar um forte 
elemento plebiscitario com uma ampla faixa de canais para a representa

c;:ao politica da sociedade. Por exemplo: um parlamento forte coexiste com 
um presidente eleito em pleito direto, com substanciais poderes de inicia
tiva politica. Mas o modelo padrao hibrido de regime presidencial e parla
mentar (como na Constituic;:ao da Quinta Republica) e substituido por 
um sistema que evita o governo fraco e a perpetuac;:ao do impasse. Esse 
sistema funciona de acordo com os prindpios enumerados a seguir. Pri
meiramente, os programas de reforma gozam de prioridade sobre a legisla
c;:ao epis6dica ordinaria; esses programas precisam ser aceitos de comum 
acordo, rejeitados, ou negociados rapidamente. Em segundo lugar, sob tal 
sistema, se o presidente e o parlamento nao estao de acordo quanto ao 
programa de reforma, podem concordar com a realizac;:ao de plebiscitos ou 
referendos. Em terceiro lugar, se os poderes politicos do Estado nao conse
guem chegar a um acordo a respeito da realizac;:ao ou dos termos de uma 
consulta popular, ou se o resultado da consulta nao for decisivo, entao o 
parlamento ou o presidente podem convocar eleic;:6es antecipadas, mas as 
eleic;:6es devem ser simultaneas para ambos os setores do governo. 0 prin
dpio geral e uma soluc;:ao rapida do impasse por meio de um envolvimen
to direto do eleitorado geral. 0 objetivo e acelerar o experimentalismo 
democratico, facilitando a pratica repetida da reforma radical: mudanc;:a 
·nas .instituic;:6es e praticas formadoras da sociedade, bem como das crenc;:as
estabelecidas nas quais elas estao inseridas. Em muitos paises, com parti
dos politicos fortes e eleitorado bem-informado, a reforma de um sistema
parlamentar de governo pode produzir resultados semelhantes.

Terceira tese: Da reorganizar;ao da polftica eleitoral 

Uma elevac;:ao sustentada do nivel de mobilizac;:ao politica e necessaria para a 
acelerac;:ao do experimentalismo democratico em todos os campos da vida so-
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cial. 0 nivel de mobilizac;:ao politica nao e um fato natural na vida de uma 
sociedade ou uma cultura; e, em grande pane, um artefato, sensivel as 
mudanc;:as nas regras e nos instrumentos da politica. Entre essas mudanc;:as 
estao: financiamento publico de campanhas politicas; expansao do livre 
acesso aos meios de comunicac;:ao para os partidos politicos e movimentos 
sociais; multiplicac;:ao das formas de propriedade dos meios de comunica
c;:ao; normas de votac;:ao obrigat6ria; e mudanc;:as no regime eleitoral. Um 
sistema de listas fechadas e de representac;:ao proporcional e geralmente 
mais eficiente para reforc;:ar os partidos politicos como agentes de propos
tas estruturais. Entretanto, a adoc;:ao temporaria de eleic;:6es majoritarias 
pode, em alguns paises, ajudar a reativar um sistema partidario enrijecido 
e a revelar coaliz6es progressistas e conservadoras subjacentes. Uma politi
ca de reiterada mudanc;:a estrutural e necessariamente uma politica de alta 
energia. Para que a alta energia sobreviva aos surtos de entusiasmo coletivo 
tern de encontrar sustentac;:ao em instituic;:6es propicias a ascensao do en
gajamento politico popular. Para que a alta energia exerc;:a um efeito pro
dutivo duradouro deve deixar seu trabalho inscrito na ordem institucional 
e criativa da sociedade. 
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E A PROTE<;AO DOS DIREITOS 

Quarta tese: Do conceito de direitos fundamentais 

Os progressistas devem reinterpretar, em vez de rejeitar, a ideia de di
reitos fundamentais. Existe uma relac;:ao dialetica entre a protec;:ao aos in
div{duos em um abrigo de interesses vitais e a capacidade dos indiv{duos 
de prosperar em meio a um experimentalismo acelerado. 0 papel dos 
direitos e garantir as pessoas os equipamentos politicos, economicos e cul
turais de que elas precisam para se levantar, progredir e se relacionar. Esses 
direitos devem protege-las contra as inseguranc;:as que podem tenta-las a 
abandonar sua liberdade. Devemos retirar da agenda polfrica de curto 
prazo a definic;:ao e a atribuic;:ao desses equipamentos, para que possamos 
ampliar tal agenda com maior eficacia. Assim, a relac;:ao dos direitos funda
mentais com o a reforma generalizada de uma democracia aprofundada e 
como a relac;:ao entre o amor que uma crianc;:a recebe de seus pais e a  capa
cidade da crianc;:a de se fazer e refazer por meio de experiencias. 

As pessoas deveriam herdar da sociedade, e nao de seus pais: deveriam 
ter uma conta de dotac;:ao social. A heranc;:a por morte ou por meio de 
doac;:ao deveria ser limitada ao patrimonio exigido por um padrao conven
cionalmente estabelecido de modesta independencia. A conta de dotac;:ao 
social deveria incluir tanto uma parte fixa quanto uma parte variavel. A 
parte variavel deveria aumentar, por um lado, segundo um fodice medido 
de acordo com um prindpio de compensac;:ao por necessidades especiais -
desvantagem Hsica, social ou cognitiva -, e por outro, de um prindpio 
contraposto de acordo com um criterio de recompensa por habilidades 
especiais, por meio da competic;:ao entre os indiv{duos para incrementar 
suas contas. 

A educac;:ao, continuando por toda a vida, salvando as pessoas, enquan
to crianc;:as, do controle imaginativo de suas familias, sua classe, seu pa{s e 
seu tempo, e dando-lhes, quando adultas, o acesso a um repert6rio de 
capacidades praticas e conceituais genericas, representa o mais importante 
fator de capacitac;:ao da liberdade individual e coletiva. E, portanto, o prin
cipal objeto da conta de dotac;:ao social. 

Para manter o impulso experimentalista precisamos investigar e compa
rar diferentes formas de compor as contas e de restringir seu uso. Dessa 
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forma, uma parte pode ser recebida do governo como concessao em di
nheiro e outra parte pode ser mantida como ac;:6es ou participac;:6es - ne
gociaveis, mas nao convers{veis em dinheiro vivo - em ativos produtivos. 
Parte do dinheiro tera de ser gasto de acordo com formas predetermina
das, e regras fixas. Outra parte ficara em disponibilidade para uma escolha 
entre usos alternativos e fornecedores alternativos. Alem disso, se essas 
estruturas de substituic;:ao de heranc;:a impuserem um custo sobre a produ
c;:ao e a prosperidade, precisamos determinar qual e esse custo e decidir 
que parte dele queremos assumir em favor de uma forma de vida que nos 
equipe e nos una melhor. Redefiniremos os assim, como escolha, algo que, 
de outra maneira, permaneceria como destino. 

Quinta tese: Da proter;ao dos direitos fundamentais 

Os direitos, especialmente os direitos sociais e economicos, nao devem 
ser considerados simplesmente como esquemas de bem-estar social e de 
seguro social, dependentes de recursos. As reivindicac;:6es de direitos en
tram em conflito com determinadas organizac;:6es sociais, ou com areas de 
pratica social quando: (a) surge uma estrutura de desigualdade ou exclu
sao nas organizac;:6es ou praticas, ameac;:ando o gozo efetivo dos direitos; e 
(b) o indiv{duo nao pode desafiar prontamente essa cidadela de privilegios
pelas formas normais de atividade economica e polfrica de que disp6e.
Precisamos entao de um tipo de intervenc;:ao e reorganizac;:ao corretiva que,
ao mesmo tempo, (a) defina direitos e estruturas; e (b) seja um fato epis6dico
e localizado. Exemplos: a intervenc;:ao em um sistema escolar para corrigir
as desvantagens de crianc;:as dotadas de certas aptid6es ou deficiencias; a
intervenc;:ao em uma fabrica para reorganizar um sistema de trabalho que
imponha formas extremas de hierarquia, mais por preocupac;:ao de contro
lar OS operarios do que por exigencia de coordenac;:ao e eficiencia tecnicas.
Nenhum dos poderes existentes do Estado esta inteiramente adaptado,
em razao de legitimidade polfrica ou de capacidade pratica, para servir
como agente de tal intervenc;:ao. Um novo poder do Estado deve ser desig
nado, eleito ou escolhido conjuntamente pelos eleitos. Ele deve gozar de
recursos orc;:amentarios e tecnicos apropriados para suas responsabilidades
de reconstruc;:ao.

Sexta tese: Da organizar;ao legal da sociedade civil 

Para o progresso do experimentalismo democratico, e indispensavel uma 
sociedade civil vigilante e organizada. Uma sociedade desorganizada nao 



UM MANIFESTO 

tern condi<;:6es de gerar futuros alternativos, nem de atuar para realiza-los. 
A desorganiza<;:ao e a rendi<;:ao ao acidente, ao acaso, ao destino. 

Nao basta convocar uma intensifica<;:ao da associa<;:ao voluntaria, sem 
reimaginar e refazer o contexto institucional em que se da a associa<;:ao 
voluntaria. Podemos convocar os espfritos, mas e poss{vel que eles nao 
compare<;:am. Ha dois caminhos de reforma institucional que tern condi
<;:6es de refor<;:ar a capacidade de auto-organiza<;:ao independente da socie
dade civil. Vamos chama-los "direito privado mais um" e "direito publico 
menos um". Longe de ser mutuamente exclusivos, complementam-se. 

0 direito privado mais um aceita o corpo convencional do direito con
tratual e societario como estrutura basica para a auto-organiza<;:ao da socie
dade civil. Entretanto, ele complementa essa estrutura com o estabeleci
mento de um poder do Estado responsavel pela interven<;:ao localizada em 
organiza<;:6es ou em praticas corrompidas por formas arraigadas de exclu
sao e subjuga<;:ao social. 0 dano a ser compensado por essa interven<;:ao 
corretiva e uma desvantagem social da qual o povo nao pode fugir pelas 
formas normais de a<;:ao polfrica e economica. Se nao questionada, essa 
desvantagem impede que suas vfrimas exer<;:am de fato muitos de seus 
outros direitos polfricos e economicos. 

0 trabalho do poder reconstrutor do Estado nao consiste em promul
gar leis gerais, como uma legislatura, nem em resolver disputas de direitos 
entre litigantes individuais, coma o judiciario tradicional. Sua tarefa con
siste em remover algum obstaculo localizado a a<;:ao poHtica e economica 
do indiv{duo. Para tanto, esse poder corretor intermediador talvez precise 
gerir durante algum tempo a organiza<;:ao defeituosa, colocando-a sob uma 
forma de gestao social, para facilitar sua passagem pelo limiar de aceitabi
lidade. Essa nova agencia do governo pode ser obrigada a investigar, inves
tir e reformar - mas sempre com alcance dirigido e por tempo limitado. 
Assim, ela deve ter a legitimidade que vem de ser eleita pelo povo, ou 
eleita em conjunto com os poderes polfricos do Estado, e ter a capacidade 
pratica que resulta do acesso a recursos financeiros e investigativos. 

0 direito publico menos um representa um quadro de direito publico 
para a organiza<;:ao da sociedade civil fora do Estado, em torno de empre
gos, moradias ou interesses compartilhado por certos polfricos (como as
sistencia a saude OU a educa<;:ao). Sob certas condi<;:6es, seria garantido 0 

direito de se retirar desse quadro e moldar estruturas alternativas. Essas 
provis6es de direito publico deveriam ajudar a estabelecer uma tendencia 
para uma organiza<;:ao abrangente da sociedade civil. Entretanto, devem 
permanecer livres de qualquer controle ou tutela governamental. 

Por exemplo, o prindpio contratualista do direito do trabalho de com
pleta liberdade dos sindicatos em rela<;:ao ao governo pode coexistir com o 
prindpio corporativo da sindicaliza<;:ao automatica de todos. A sindicali-
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zac;:ao automatica pode parecer coercitiva, ate que se perceba a necessidade 
de escolher entre um regime de organizac;:ao desigual, que reforce as vanta
gens dos que ja contam com vantagens, e um regime compulsoriamente 
includente, porem democratico, que ponha todos em pe de igualdade 
relativa. Ha democracia interna em um sistema assim unitario e abrangen
te de sindicalismo, que a todos incorpora: movimentos trabalhistas dife
rentes, filiados ou nao a partidos politicos, competem por posic;:6es de 
controle dentro desse sistema sindical da mesma forma que os partidos 
politicos disputam posic;:6es no governo. Pode reproduzir-se a mesma ideia 
em relac;:ao a prindpios territoriais: um sistema de associac;:6es de bairro, 
fora da estrutura do governo municipal e paralelo a ela. Ainda em outro 
dom{nio, esse prindpio pode assumir uma direc;:ao funcional: a organiza
c;:ao da sociedade civil em torno de certos interesses comuns, tais coma 
educac;:ao ou servic;:os de saude. A profundidade e a diversidade de associa

c;:ao sao condic;:6es de competic;:ao cooperativa na economia e a capacidade 
deliberativa na politica. Reduzem o medo da inovac;:ao ao sustentar a con
fiarn;:a e canter o risco. Promove-las e o objetivo pr6prio de um corpo de 
leis sociais que expandem e dao forma ao espac;:o entre a iniciativa privada 
e a poHtica publica. 

Desde que se satisfac;:am duas condic;:6es basicas, as pessoas devem ser 
capazes de se desligar desse sistema legal publico de organizac;:ao social e 
criar estruturas alternativas. A primeira condic;:ao estabelece que aqueles 
que se afastam estejam em situac;:ao de igualdade aproximada nas relac;:6es 
mutuas. A segunda condic;:ao e que nao usem seu poder de desligamento 
da estrutura para criar outra pequena cidadela de subordinac;:ao. 
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Setima tese: Das finanras publicas e do sistema fiscal 

A tributac;:ao indireta, e portanto regressiva, continua necessaria para asse
gurar uma receita fiscal substancial que sustente um alto nivel de investi
mento publico na populac;:ao. 0 menos regressivo dos impostos indiretos 
e o unico que e menos provavel que distorc;:a e atrapalhe as atividades eco
nomicas e um imposto abrangente, de aliquota unica, sobre o valor agre
gado. Sohre a base segura da receita coletada por esse imposto devem de
senvolver-se dois impostos diretos principais. 0 primeiro e um imposto 
sobre o consumo do tipo Kaldor, que taxa a diferenc;:a entre a receita e os 
investimentos em poupanc;:a, com uma grande isenc;:ao para um nivel basi
co de consumo e com uma escala altamente progressiva. 0 segundo e um 
imposto sobre o patrimonio, no qual o mais importante e a pesada tribu
tac;:ao das doac;:6es e heranc;:as familiares. Dessa forma, distinguimos dara
mente dois objetivos - o padrao de vida (pelo imposto sob re o consumo) 
e o poder economico (pelo imposto sobre as fortunas) - e os abordamos 
diretamente, em vez de aceitar o mecanismo relativamente confuso e 
ineficiente do imposto de renda. As organizac;:6es da sociedade civil descri
tas na sexta tese devem engajar-se na destinac;:ao e na supervisao dos gastos 
publicos. Em um momento posterior do aprofundamento da democracia, 
quando, de acordo com a nona tese, os direitos tradicionais unificados de 
propriedade tiverem dado lugar a um sistema de direitos fragmentarios, 
conjuntos e residuais dos recursos produtivos, a tributac;:ao pode cessar de 
constituir o principal sustentaculo das financ;:as publicas. Em vez de taxar, 
o governo pode impor taxas diferenciais de retorno para o uso dos recursos
produtivos da sociedade. As organizac;:6es semi-independentes responsa
veis pela ampliac;:ao da alocac;:ao descentralizada do capital social (tese nona)
pagariam esses encargos, recuperando-os das empresas e das equipes de
trabalho, que seriam os usuarios finais dos recursos.

Oitava tese: Da reforma do sistema produtivo e de sua 
relarao com o Estaao 

A reforma da prodm;ao ao longo de linhas mais experimentalistas nao 
tern necessariamente conseqi.iencias democratizantes, mas oferece opor-
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tunidades democratizantes. 0 caminho mais promissor para a realizac;:ao 
de tais oportunidades esta em uma estrategia de crescimento que combine 
os seguintes atributos: (a) dentro das empresas, a pratica da produc;:ao 
como aprendizado e o abrandamento dos rfgidos contrastes entre as ativi
dades de definic;:ao de tarefas e as de execuc;:ao de tarefas; (b) entre empre
sas, a competic;:ao· cooperativa - empresas de pequeno e medio porte, ou 
divis6es descentralizadas de grandes empresas, competem e cooperam si
multaneamente, partilhando entre si recursos financeiros, comerciais e tec
nol6gicos; (c) entre empresas e governos, uma ampla faixa de formas de 
parceria, com praticas de coordenac;:ao estrategica descentralizadas, plura
listas e socialmente indudentes entre governo e empresas. Para evitar que 
essas parcerias degenerem em um confronto entre as elites burocraticas e 
as empresariais e se tornem vfrimas do dientelismo ou do dogmatismo, 
precisamos diversificar o elenco de agentes economicos e separar os gover
nos das empresas particulares, afirmando ao mesmo tempo, de maneira 
nova, a ideia de associac;:ao entre O poder publico e a iniciativa privada. 

A democratizac;:ao da parceria entre o governo e a empresa exige o de
senvolvimento de organizac;:6es que se coloquem entre o Estado e as em
presas: fundos sociais competitivos e centros de apoio. Gozando de ampla 
independencia e sujeitos a pressao competitiva e a responsabilidade finan
ceira, esses fundos operariam com os recursos de uma dotac;:ao original, 
suplementada por seus pr6prios lucros. Sua tarefa seria associar a iniciativa 
privada e o poder publico de forma descentralizada, para minimizar pre
conceitos burocraticos e privilegios economicos, promovendo ao mesmo 
tempo a inovac;:ao experimental nas formas institucionais de atividade de 
mercado. 

Desde o prindpio, algumas dessas organizac;:6es seriam encarregadas de 
adotar uma visao alem do curto prazo, nos moldes de uma empresa publi
ca de capital de risco. Uma de suas preocupac;:6es caracteristicas seria inves
tir em uma vanguarda tecnol6gica capaz de produzir, sob medida, os ma
teriais e as maquinas de que a retaguarda tecnol6gica da economia precise. 
Iriam tambem atuar no sentido de erguer a retaguarda, ajudando-a a iden
tificar e assimilar melhor as praticas e a tecnologia mais avanc;:adas. 

Nona tese: Dos direitos de propriedade 

A parceria descentralizada e democratizada entre governos e empresas, 
descrita na oitava tese, pode avanc;:ar por meio do desmembramento dos 
direitos tradicionais de propriedade. Os poderes agora unidos sob o r6tulo 
de "propriedade" seriam separados, passo a passo, e investidos em diferen-
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tes camadas de detentores de direitos: governos, organizac_;:6es intermedia
rias e empresas. As instituic_;:6es democraticas dos governos podem demar
car os limites extremos da desigualdade de beneficio ou de posic_;:ao no 
local de trabalho, criar o meio alternativo para a alocac_;:ao descentralizada 
de capital e estabelecer a taxa basica subjacente para o uso do capital. As 
organizac_;:6es intermediarias - fundos sociais e centros de apoio - coorde
nariam o acesso aos recursos produtivos sob diferentes regimes juridicos. 

Sob alguns desses regimes, os fundos teriam uma relac_;:ao distanciada 
com as empresas que sao suas clientes: destinando recursos, em troca de 
emprestimos ou participac_;:6es acionarias, para aquelas que tiverem melho
res perspectivas de garantir, em pedodos mais longos ou mais curtos, a 
taxa mais alta de retorno. Sob outros regimes, as organizac_;:6es desenvolveriam 
uma relac_;:ao mais {ntima com as empresas que forem suas clientes, como 
pec_;:as centrais de pequenas confederac_;:6es de neg6cios operativo-competi
tivos. Os tomadores de capital e usuarios finais - as empresas clientes ou as 
equipes de profissionais ou trabalhadores que entram e saem das empresas 
- compartilhariam com as organizac_;:6es intermediarias e com os governos
locais ou associac_;:6es comunitarias direitos residuais conjuntos sobre os
neg6cios que estabelecerem.

Dessa forma, restringirfamos os direitos de propriedade para fazer com 
que proliferem. Conseguirfamos maior descentralizac_;:ao das oportunida
des economicas, bem como maior diversidade nas formas legais do merca
do, a custa do enfraquecimento do poder absoluto dos detentores de direi
tos de comando sobre os recursos a sua disposic_;:ao. Sistemas diferentes de 
direito contratual e direito da propriedade, equivalentes a metodos alter
nativos para a alocac_;:ao descentralizada de capital, passariam a coexistir 
dentro da mesma economia. Uma sociedade atuante e informada pode, 
entao, avaliar os meritos de cada um desses regimes de direito privado para 
cada setor da atividade economica, seus benefkios economicos e seus cus
tos sociais. 

Diminu{mos a tensao entre a iniciativa privada e o controle publico 
mudando seus vdculos institucionais. Diminu{mos simultaneamente de 
muitas outras formas, para melhor ver e julgar as conseqiiencias praticas 
de cada forma. Por meio de tais dispositivos, transformamos em um artifi
cio reconhecido e substitu{vel o que teria sido errado para a necessidade 
pratica ou te6rica no desenho institucional de uma economia de mercado. 
0 resultado nao e o "capitalismo", nem o "socialismo", mas a economia de 
mercado que se tornou mais includente, mais pluralista e mais experimen
tal. 
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Decima tese: Do significado de ser progressista hoje em dia 

Ser progressista hoje em dia e insistir em transpor as fronteiras da estru
tura institucional estabelecida numa direc;:ao democratizante. Todo aquele 
que aceita a estrutura institucional estabelecida como o horizonte dentro 
do qual os interesses e ideais - inclusive os ideais igualitarios - devem ser 
perseguidos nao e um progressista. Os partidos social-democratas da Eu
ropa nao sao progressistas. Um reformismo pessimista, socialmente preo
cupado porem institucionalmente conservador, nao e progressista. 0 erro 
consiste em acreditar que a alternativa a submissao e a substituic;:ao total 
de um "sistema" por outro. Mas a reforma revolucionaria - a substituic;:ao, 
pane por parte, de estruturas e ideias institucionais formadoras - e a for
ma paradigmatica da politica transformadora. A ideia da mudanc;:a revolu
cionaria tornou-se, por sua ini.praticabilidade, um pretexto para seu con
trario. As nove primeiras teses dao exemplos de reformas revolucionarias 
que atravessam as fronteiras da estrutura institucional estabelecida. 

Decima primeira tese: Da interpretar;ao 
da causa democrdtica 

A causa democratica e o esforc;:o para identificar e conceber estruturas 
que aproveitem o cruzamento potencial entre as condic;:6es de progresso 
material e as condic;:6es de emancipac;:ao do indiv{duo. Assim, ela procura 
generalizar o experimentalismo na vida social. Ela submete as formas ins
titucionais de democracia representativa e da economia de mercado regu
lamentada a esse mesmo experimentalismo. Nao e antiliberal; realiza as 
esperanc;:as liberais pela mudanc;:a das formas liberais; recusa-se a sacrificar 
a pluralidade de interesses humanos a um igualitarismo ingenuo. Quer 
que sejamos menos desiguais e menos desligados uns dos outros, de ma
neira a nos tornarmos tambem maiores, mais atuantes e capacitados. 
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Decima segunda tese: Da base social 
dos partidos progressistas 

Os partidos progressistas nao podem aceitar a escolha entre aderir a 
representa<;:ao privilegiada dos trabalhadores organizados na industria de 
produ<;:ao de massa e se redefinir como partidos de "qualidade de vida" da 
classe media. Se escolherem o primeiro caminho, mergulham na defesa de 
interesses corporativistas ainda mais estreitos. Se escolherem o segundo, 
traem sua missao transformadora e democratizadora. Eles devem encon
trar em um programa de reconstrw;:ao estrutural tanto o foco como a base 
para uma alian<;:a popular ampliada. 0 que torna poss{vel esse esfor<;:o e: 
(a) a rela<;:ao interna ou dialetica entre a redefini<;:ao dos interesses e ideais
e a renova<;:ao de institui<;:oes OU praticas; e (b) a rela<;:aO assimetrica entre
alian<;:as sociais e alian<;:as politicas. k alian<;:as sociais sao construidas por
meio do trabalho de transforma<;:ao das alian<;:as politicas e sustentadas por
reformas estruturais que convertem as convergencias taticas em combina
<;:6es duradouras de interesses e identidades de grupo. No entanto, as alian
<;:as politicas nao pressup6em alian<;:as sociais; sua tarefa e a constru<;:ao de
alian<;:as sociais.

Decima terceira tese: Do foco da inovar;lio institucional 
e do conflito iaeologico no mundo 

0 projeto democratico avan<;:a por meio de conflito: as divis6es ideol6-
gicas herdadas perdem sua conexao viva com as preocupa<;:6es reais e as 
alternativas poss{veis. Precisam entao ser reinventadas. 0 conflito entre 
estatismo e privatismo esta morrendo e sendo substituido por um conflito 
entre as formas institucionais alternativas de pluralismo politico, social e 
economico. A democracia representativa, a sociedade civil livre e a econo
mia de mercado podem assumir formas muito diferentes daquelas hoje 
admitidas no mundo do Atlantico Norte. A escolha entre essas alternati
vas e crucial, porque representa uma preferencia nao apenas por certas 
estruturas, mas tambem pelas possibilidades de experiencia individual e 
coletiva que essas estruturas sustentam. 0 experimentalismo institucional 
involuntario dos pafaes pobres (que inventam quando a imita<;:ao deixa de 
funcionar) lan<;:a luz sabre as possibilidades suprimidas de transforma<;:ao 
nos pafaes ricos. 0 albatroz do socialismo de Estado foi al<;:ado do pesco<;:o 
da esquerda. No entanto, a tentativa dos sociais-democratas institucional
mente conservadores de reduzir a politica progressista a reconcilia<;:ao da 
prote<;:ao social com a flexibilidade de mercado deixa a democracia irrealizada 
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e falha em seus proprios objetivos. Agata e o momenta para as progressis
tas reinventarem a si mesmos. Chegou a hara de aprender a fazer a mu
darn;:a sem ter de passar pela ruina, a hara do experimentalismo democra.
tico. 





UM APENDICE SOBRE POUPAN<;A E 
INVESTIMENTO 

Zhiyuan Cui 

A possibilidade e conveniencia de estruturas institucionais alternativas 
que conectem a pouparn;:a e os investimentos produtivos e a questao cen
tral do experimentalismo democratico na area financeira. Contudo, a eco
nomia contemporanea dominante ajudou a obscurecer esse problema em 
vez de ilumina-lo. Duas falhas nos estudos economicos existentes - tanto 
"neoclassicos" quanto keynesianos - contribuiram para esse obscurecimento. 

0 primeiro defeito reside na identidade contabil entre poupanc;:a e in
vestimento. 0 segundo diz respeito ao entendimento da relac;:ao causal 
entre os dois. A primeira falha nos impede de cuidar da segunda. Abrindo 
qualquer manual de economia (p. ex., Dornbusch and Fischer, p. 44), 
encontrar-se-a que a poupanc;:a e o investimento sao iguais por definic;:ao 
dentro de cada pais. Essa ideia tern sua origem na Teoria Geral de Keynes, 
de 1936. 1 

A identidade contabil e util para a determinac;:ao da conta nacional de 
renda2, mas impede que os economistas considerem estruturas institucio
nais alternativas que conectem a poupanc;:a e o investimento produtivo. 
Somente no perfodo inicial da revoluc;:ao industrial, quando a poupanc;:a e 
o investimento eram normalmente feitos pelos mesmos indiv{duos, e que
fazia sentido seguir Adam Smith: "O que e poupado anualmente e consu-

1 Keynes observa o seguinte: "Se se admitir que a renda e igual ao valor da produc;ao 
corrente, que o investimento corrente e igual ao valor daquela parte da produc;ao corren
te que nao e consumida e que a poupanc;a e igual ao excedente da renda sabre o consumo -
tudo isso se adaptando ao senso comum e ao costume tradicional da grande maioria dos 
economistas -, a igualdade entre a poupanc;a e o investimento deve necessariamente 
seguir. Em resumo: 
Renda = valor da produc;ao = consumo + investimento 
Poupanc;a = renda - consumo 
Portanto, poupanc;a = investimento" (p. 63). 

2 Keynes estava diretamente envolvido na elaborac;ao (por James Meade e Richard Stone) 
da primeira Canta Nacional de Renda da Inglaterra, que se tornou a base para as reco
mendac;6es das Nac;6es lJnidas para todos os paises, em 1948. 
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mido com tanta regularidade quanto o que e anualmente gasto, e quase ao 
mesmo tempo tambem" (Smith, 1776, v. I, pp. 337-8). Contudo, com o 
desenvolvimento das instituii;:6es financeiras sofisticadas da economia de 
mercado de hoje, a poupani;:a e o investimento sao normalmente feitos por 
pessoas diferentes, e a  identidade contabil de Keynes entre a poupani;:a e o 
investimento se tornou contra-intuitiva. Reconhecendo essa natureza con
tra-intuitiva de sua definii;:ao, Keynes apresenta uma justificativa que me
rece ser citada em certo pormenor: 

A predominancia da ideia de que a poupani;:a e o investimento, toma
dos em seu sentido mais direto, podem ser diferentes se explica por 
uma ilusao de 6ptica devida a que a relai;:ao entre um depositante 
individual e seu banco e encarada como uma transai;:ao unilateral em 
vez de bilateral, como de fato e. ( ... ) Mas ninguem pode poupar sem 
adquirir um ativo, seja ele dinheiro ou uma divida ou hens de capital; 
e ninguem pode adquirir um ativo que nao possufa anteriormente, a 
nao ser que outro de valor igual seja criado ou outra pessoa se desfai;:a 
de um ativo daquele valor que antes possufa. No primeiro caso, ha um 
investimento novo correspondente; no segundo, alguem deve sacar uma 
quantia equivalente (pp. 81-2). 
( ... ) 
Deste modo, o velho ponto de vista de que a poupani;:a sempre sup6e 
investimento, embora seja incompleto e possa levar a enganos, e for
malmente mais correto do que a ideia moderna segundo a quai pode 
haver poupani;:a sem investimento, ou investimento sem poupani;:a 'au
tentica' (p. 83). 
( ... ) 
A conciliai;:ao da identidade entre a poupani;:a e o investimento com o 
aparente 'livre-arbfrrio' do indiv{duo para poupar o que quiser, inde
pendentemente do que os outros ou ele mesmo possam estar investin
do, depende fundamentalmente do fato de a poupani;:a ser, como o 
gasto, um fenomeno de face dupla (p. 84). 

Fica claro nessa citai;:ao que, ja na epoca em que a Teoria Geral foi publi
cada, em 1936, Keynes tinha modificado completamente a visao defendida 
no seu Tratado sobre o Dinheiro, de 1930 - de que a poupani;:a e o investi
mento nao sao iguais por definii;:ao. Essa mudani;:a e mais do que uma 
questao de definii;:ao da conta nacional de renda3

, pois sua conseqiiencia e 

3 Como questao de defini<;:fo, a identidade entre a poupan<;:a e o investimento pode ser 
aceita para fins restritos, tal coma a elabora<;:fo de contas nacionais de renda. James 
Tobin certa vez disse que "o respeito par identidades e o primeiro elemento de sabedoria 
que diferencia os economistas de outros que discorrem sabre a economia" (p. 300). 
Contudo, devemos superar essa identidade para explorar os mecanismos institucionais 
que conectem poupan<;:a e investimento. 



UM APENDICE SOBRE POUPANc;A E INVESTIMENTO 

ocultar as conex6es institucionais alternativas entre a pouparn;:a e o inves
timento produtivo. Se o nosso objetivo e entender as estruturas institucio
nais nos mercados de capitais, e mais util nao definir a pouparn;:a como 
igual ao investimento. Como Gunnar Myrdal observou com respeito a
teoria monetaria de Wicksell (que Keynes ainda iria sustentar no Tratado

sobre o Dinheiro): "a ideia subjacente a toda a analise dele [Wicksell] sobre 
0 mercado de capitais e que O investimento e a poupanc;:a nao sao identicos, 
mas que podem ser comparados. Eles podem, entao, numa dada situac;:ao, 
revelar-se iguais ou nao" (p. 88). 

A questao aqui nao e objetar a identidade poupanc;:a-investimento para 
a contabilizac;:ao da conta nacional de renda, mas sugerir que nao deverfa
mos nos obstar por essa identidade na busca de melhores alternativas ins
titucionais de mobilizac;:ao da poupanc;:a para o investimento produtivo. 
Deixe-me ilustrar esse ponto discutindo o que Keynes chama de "dilema 
de liquidez". Por um lado, ofertas publicas iniciais de ac;:6es sao uteis para 
mobilizar a poupanc;:a em direc;:ao ao investimento produtivo; por outro 
lado, a negociac;:ao no mercado secundario da capitais gera especulac;:ao 
ociosa, a moda de cassinos. 0 dilema surge porque nao podemos aprovei
tar o primeiro efeito sem sofrer o segundo. Nas palavras do pr6prio Keynes: 

Das maximas da ciencia financeira ortodoxa, nenhuma, certamente, e 
mais anti-social do que o fetiche da liquidez, a doutrina de que e uma 
virtude positiva por parte das instituic;:6es de investimento de concen
trar seus recursos na posse de titulos 'liquidos'. Ela esquece que nao ha 
algo como uma liquidez de investimento para a comunidade como 
um todo. 

( ... ) 
0 fato de que cada investidor individual se orgulha de que seu inves
timento seja 'liquido' (embora isso nao valha para todos os investido
res coletivamente) acalma seus nervos e o torna mais disposto a correr 
algum risco. Se os investimentos individuais se tornassem iliquidos, 
isso poderia dificultar seriamente novos investimentos, enquanto for
mas alternativas de manter sua poupanc;:a estiverem disponiveis para o 
individuo. Esse e o dilema. 

Aqui, e importante perceber que se fosse para tomarmos a identidade 
entre a poupanc;:a e investimento ao pe da letra, o dilema da liquidez abso
lutamente nao existiria. Simplesmente, nao ha desperdicio no cassino fi
nanceiro, porque nada impede especuladores bem sucedidos de reinvestir 
seus ganhos em projetos produtivos. No final do dia, a poupanc;:a e o in
vestimento ainda sao iguais por definic;:ao, sem que a poupanc;:a tenha sido 
diluida e desperdic;:ada em cassinos financeiros. Contudo, na realidade, 
relativamente muito pouco do investimento real na expansao da produc;:ao 
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e produtividade e financiado diretamente pelos mercados de as;6es. As 
empresas em todos os pai'.ses ocidentais mais importantes financiam quase 
todas as suas despesas de capital - investimento em fabrica, maquinario e 
estoques - internamente, por lucros retidos, em outras palavras, por lu
cros e deprecias;ao.4 Desde 1952, os lucros retidos cobriram 95% das 
despesas de capital. Desde o comes;o da decada de 80, por fus6es e aquisi

s;6es, resgates de as;6es e distribuis;ao de dividendos, mais as;6es foram reti
radas do que emitidas. Como resultado, o capital novo, como uma fonte 
li'.quida de financiamento, e negativo! 5 

Quando vamos alem da identidade contabil entre poupans;a e investi
mento e olhamos para o fluxo de recursos disponi'.veis para emprestimos, 
vemos que o potencial para investimento produtivo foi, de fato, reduzi
do pelos cassinos financeiros. A identidade contabil nao deve ser enten
dida como expressao de que todos os usos potenciais de recursos dispo
ni'.veis para emprestimos sao igualmente produtivos. Para justificar uma 
tal inferencia, precisarfamos acrescentar dois outros elos fundamentais a 
cadeia do raciodnio: que as estruturas estabelecidas para canalizar a pou
pans;a a produs;ao se aproximam do ideal de um sistema de mercado que 
aloca recursos para os seus usos mais "eficientes", e que nao ha nenhuma 
alternativa consideravel a essas estruturas que seja amiga do mercado. Es
sas sao afirmas;6es empfricas, nao anali'.ticas. Este livro sustentou que elas 
sao falsas. 

Assim, o "dilema da liquidez" de Keynes e um dilema verdadeiro. Nos
sa tarefa, como experimentalistas democraticos, e procurar estruturas ins
titucionais alternativas para reduzir as conseqiiencias deleterias desse di
lema. 

A identificas;ao da poupans;a com o investimento encobre um problema 
de grande interesse pratico: o modo como estruturas institucionais esped
ficas podem tanto desperdis;ar quanta refors;ar o potencial produtivo da

poupans;a. Uma forma de desperdis;ar esse potencial e centralizar o acesso 
a financiamentos a tal ponto que a uma midade de neg6cios pequenos ou 

4 Do ponto de vista cont:ibil, lucros retidos podem ser vistos simplesmente como "poupan
<;:a da sociedade". Assim, a predominancia de lucros retidos como a fonte principal de 
financiamento nao muda a identidade cont:ibil entre a poupan<;:a e o investimento. 
Contudo, se realmente queremos saber o quao bem os mercados de a<;:6es mobilizam a 
poupan<;:a publica para o investimento das empresas, a predominancia dos lucros retidos 
e reveladora: o trabalho de mobiliza<;:ao nao e bem feito! Alem disso, a confian<;:a nos 
lucros retidos tende a perpetuar as divis6es e hierarquias econ6micas nos mercados, em 
detrimento de empresas pequenas e emergentes. 

5 Ha muita evidencia estatistica, toda fundada na analise de fluxo-de-conta oficial, sobre a 
predominancia dos lucros retidos internos como a fonte llquida de financiamento em 
todos os paises ocidentais. Veja, por exemplo, Colin Mayer (1997). 
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pretendendo se formar sejam negados os recursos praticos com os quais 
poderiam se iniciar e expandir. Um meio de refon;:ar esse potencial e criar 
mecanismos alternativos para o cometimento dos lucros retidos para pro
jetos produtivos. Uma outra estrategia, ainda, e popularizar o neg6cio de 
investimentos de capital de risco ("venture capital"): o investimento de 
longo-prazo de fundos em empresas emergentes, normalmente em troca 
de uma participas;ao no capital. 

A experiencia contemporanea da exemplos sugestivos, embora limita
dos, de ambas abordagens. Lembremos, como um exemplo do direciona
mento alternativo dos lucros retidos, o Plano Meidner de fundos de traba
lhadores na Suecia. Como descrito por John Stephens, esses fundos funcionam 
do seguinte modo: "Empresas com mais de cem empregados, que contam 
com 2/3 de toda a mao-de-obra privada, teriam que transferir uma parte 
(10-30%) de seus lucros, sob a forma de emiss6es de novas ai;:6es, para 
fundos de 'assalariados' ou de 'investimento de empregados' administra
dos pelos sindicatos. A parte transferida do lucro seria capital novo e per
maneceria na empresa para investimento. Os direitos de voto das ai;:6es iria 
para os sindicatos, com os primeiros 40% divididos entre o sindicato na
cional e o sindicato local" (Stephens, p. 189). 

Como um exemplo da popularizas;ao do investimento de capital de 
risco, considere um experimento que vem se desenvolvendo no Canada 
por mais de uma decada. Comes;ando pelo primeiro projeto de "venture 
capital" patrocinado por trabalhadores em 1984 - 0 Fundo de Solidarie
dade do Quebec-, fundos de capital de risco dos trabalhadores agora somam 
mais de 1/3 dos investimentos de "venture capital" no Canada. Instituf
dos com creditos fiscais e dinheiro publico para o investimento inicial, os 
fundos dirigem a poupans;a de trabalhadores canadenses para empresas 
pequenas e medias. Esses fundos sao administrados com independencia e 
voltados para assegurar para seus investidores retornos altos e diversifica
i;:ao de riscos. Estudos indicam que o valor dos incentivos fiscais - que 
somam por volta de 40% dos recursos investidos - e pago de volta ao 
Estado em aproximadamente tres anos, grai;:as a efeitos como o aumento 
dos impastos sabre a folha de pagamento, assim como pela diminuis;ao de 
pagamentos de assistencia social, ligados aos novos empregos criados. 

A segunda forma pela qual a economia contemporanea ajuda a obscure
cer as quest6es institucionais na area financeira e a sua incapacidade para 
resolver um misterio sabre a dires;ao causal entre a poupans;a e o investi
mento. Os neoclassicos defendem que a dires;ao causal vai da poupans;a 
para o investimento; os keynesianos, o contra.do. Como James Meade em 
vivas imagens afirmou, "a revolus;ao intelectual de Keynes consistiu em 
desviar os economistas de um pensamento normalmente baseado num 
modelo de realidade em que um cao chamado p9upans;a abanava seu rabo 
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para atrair investimento em dire<;:ao a um pensamento baseado no modelo 
em que um cao chamado investimento abanava seu rabo para atrair pou
pan<;:a" (p. 342). 

De acordo com os classicos antes de Keynes e os neoclassicos depois 
dele, altos fndices de pouparn;:a fornecem meios para investimento com 
baixas taxas de juros. Em sentido inverso, baixos indices de poupan<;:a tor
nam recursos disponi'.veis para emprestimos mais escassos, o que faz com 
que as taxas de juros se elevem, desencorajando o investimento. No longo 
prazo, a poupan<;:a e o investimento chegam num equili'.brio pela varia<;:ao 
da taxa de juros. Essa taxa de juros de equili'.brio e denominada "taxa de 
juros natural". A revolu<;:ao de Keynes, em 1936, virou de cabe<;:a para 
baixo essa teoria de que poupan<;:a-conduz-o-investimento. Para Keynes, 
decis6es de investimento sao tomadas a luz de expectativas de lucros futu
ros. Desembolsos de investimento, gra<;:as ao mecanismo do multiplicador, 
aumentam a renda total e, por conseguinte, o ni'.vel de poupan<;:a. Nesse 
sentido, o investimento e um fundo rotat6rio e auto-compensat6rio para a 
sociedade como um todo: ele nao esta limitado pelo ni'.vel de poupan<;:a 
anterior. Contudo, essa ideia importante nao impediu Keynes de se ver 
frente a um problema te6rico fundamental. Antes da realiza<;:ao do multi
plicador de investimento, como se pode financiar o investimento inicial 
senao pela poupan<;:a anterior? 

A resposta de Keynes e que os bancos aceitarao uma diminui<;:ao tempo
raria na sua liquidez para financiar o investimento inicial antes que o 
multiplicador de investimento realize seu trabalho. E por isso que ele in
siste que a sua "conclusao mais importante" e que o mercado de investimen
to" nunca pode ficar bloqueado por uma escassez de poupan<;:a" (Keynes, 
1930, p. 222). Mas, desde que Keynes publicou sua Teoria Geral, os cri'.
ticos, de Robertson (1936) e Ohlin (1937) ate Asimakopulos (1983), 
argumentaram que os bancos nao aceitariam uma redus:ao da sua liquidez 
sem uma compensa<;:ao de altas taxas de juros. Por sua vez, altas taxas de 
juros aumentarao o custo do capital, desse modo desencorajando o inves
timento. Nesse ponto da cadeia, os cri'.ticos alegam, a poupan<;:a volta para 
o quadro de novo como uma determinante do investimento, dado que
sem um aumento anterior na poupan<;:a nao se pode resistir a demanda
dos bancos por altas taxas de j uros, q ue compensem a sua perda de liquidez. 6 

Essas discuss6es sobre a dire<;:ao causal entre a poupan<;:a e o investimen
to na economia chegaram a uma rua sem sai'.da. Pois, tendo sido incapaz de 
trazer alternativas ins.titucionais a discussao, a revolus:ao keynesiana corre 

6 Bridel (1987) e Dymski e Pallin (1997) sao bans apanhadas das fascinantes discuss6es 
sabre a direc;:ao causal entre paupanc;:a e investimenta. 
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o risco de ser totalmente revertida. Apenas pela superas:ao da obscuridade
perpetuada pela economia convencional - pela identidade contabil entre
poupans:a e investimento, assim como pela intrincada questao sobre a
dires:ao causal entre poupans:a e investimento - e que podemos comes:ar a
explorar estruturas institucionais alternativas, que conectem a poupans:a e
a produs:ao.
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