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PARTE I
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APRESENTAÇÃO
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1

DO QUE SE TRATA

1.1 Da democracia, como se sabe, houve uma primeira invenção (dos
antigos) e uma segunda invenção (dos modernos). A segunda democracia
reinventou a primeira, não apenas a reformou. Era mesmo impossível
fazer uma reforma da democracia ateniense de sorte a adaptá-la ao
Estado-nação europeu moderno. Nas condições da modernidade era
impossível fazer isso, quer dizer, manter a democracia como modo de
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regulação de uma comunidade política (local), porque o Estado-nação era
uma unidade política que agregava diversas comunidades poucos
conectadas entre si.
1.2 E não somente em razão - como se alega frequentemente - do grande
número de pessoas envolvidas (a população de um país), que habitavam
comunidades subordinadas a uma nova unidade nacional e sim em virtude
das características da clusterização havida: sem atalhos e sem meios de
comunicação suficientes e adequados para permitir interação em tempo
real ou sem distância entre os vários clusters de parentesco e vizinhança,
de trabalho e de lazer, de aprendizagem, de prática e de projeto (que
continuaram existindo, sim, mas perderam grande parte da sua condição
de sujeitos políticos, players coletivos válidos e necessários do jogo
democrático). As condições de conectividade e interatividade das novas
unidades nacionais impediam procedimentos diretos de regulação como
os adotados pelos antigos.
1.3 Nasceu assim uma democracia indireta, chamada democracia
representativa, nas quais as unidades passaram a ser os indivíduos
arrebanhados no Estado-nação e não mais as comunidades ou os clusters
convivenciais emergentes da interação social. Tendo como sujeito o
indivíduo, a democracia dos modernos só conseguiu se instalar a partir de
um conjunto de proteções instituídas para os indivíduos contra a sua
própria unidade política, quer dizer, contra o seu próprio Estado. Como
instituição desenhada para a guerra, o Estado também se armou contra o
cidadão e era necessário que os cidadãos se "armassem" igualmente
contra o Estado.
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1.4 Eis a razão pela qual a democracia dos modernos surgiu nos marcos do
liberalismo e não pode vicejar a não ser onde se constituiu, com alguma
legitimidade, um Estado que não invadia a esfera dos direitos dos
cidadãos: o chamado Estado de direito. Ora, tal construção não teria sido
possível a partir de uma reforma da primeira democracia. Os modernos
tiveram, portanto, que reinventar a democracia e por isso pode-se dizer
que a democracia representativa foi a segunda invenção da democracia.
1.5 Fala-se agora em terceira invenção da democracia porque o que está
em curso não é, igualmente, uma reforma, em termos clássicos, da
segunda democracia (a democracia dos modernos) e nem, muito menos,
da primeira democracia (a democracia dos antigos). É ainda democracia,
sim,

porque

a

natureza

da

democracia

como

movimento

de

desconstituição de autocracia permanece, mas as formas pelas quais o
processo de democratização pode avançar (ou pelas quais a democracia
pode se democratizar mais) - alargando a brecha democrática - vão muito
além de uma reforma, apontando para uma reinvenção mesmo da
política.
1.6 Pode-se dizer que estamos na antessala de uma nova reinvenção da
democracia - e, portanto, diante da possibilidade concreta de uma terceira
invenção da democracia - porque o sistema representativo instituído pela
democracia dos modernos não pode mais ser reformado, conquanto
continue oferecendo as condições necessárias (ainda que não suficientes)
para o avanço do processo de democratização (ou de alargamento da
brecha democrática).
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1.7 Os sintomas mais visíveis de que isso está ocorrendo são as
manifestações que constelam multidões convocadas peer-to-peer (ou seja,
em rede distribuída, por fora do broadcasting das instituições
centralizadas), como os swarmings civis que ocorrem com cada vez mais
frequência no mundo contemporâneo. Mas esses são apenas sintomas e
não os únicos processos pelos quais a democracia poderá ser reinventada
uma segunda vez.
1.8 Depois das primaveras e dos breves verões de alta efervescência
popular, poderemos ainda caminhar para invernos mais ou menos
obscuros. O processo não é linear e não acontece da mesma maneira em
todo lugar. Em muitas localidades poderemos assistir a volta do domínio
de organizações autocráticas ou o retorno ao poder de velhos atores
estatais que foram apenas temporariamente desalojados. Mas isso
também não durará muito em uma sociedade cada vez mais conectada e
interativa.
1.9 O importante é perceber que uma nova democracia não nascerá
apenas de manifestações. Tudo indica que serão necessárias muitas
experiências glocais, de ensaios cooperativos de democracia como modode-vida, na base da sociedade e no cotidiano das pessoas.
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2

QUAIS SÃO AS EVIDÊNCIAS

2.1 Várias evidências de mudanças profundas (e até certo ponto
subterrâneas) que estão se processando na sociedade, com inevitáveis
repercussões na esfera da política, começaram a surgir na primeira década
deste século, com a emersão de fenômenos interativos – swarmings civis
– como o 13M (aquela extraordinária manifestação, em várias cidades
espanholas, a propósito da tentativa de falsificação, pelo governo de
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Aznar, da autoria dos atentados da Al Qaeda em março de 2004 em Madri,
atribuindo-a falsamente ao separatismo basco) e o 11F no Egito (a
manifestação na Praça Tahir que foi decisiva para a queda do ditador
Mubarak em fevereiro 2011).
2.2 Outra incidência importante foi o 15M espanhol (que ficou conhecido
como a manifestação dos indignados com a velha política, em março de
2011 em Madrid) seguida de uma série de movimentos do tipo Occupy
inspirados pelo 17S (o Occupy Wall Street no Zuccotti Park, em Nova York,
em 17 de setembro de 2011). Mais recentemente, em 2012, tivemos o 11S
na Catalunha e o 25S em Madri (as mega manifestações de 11 e 25 de
Setembro na qual se misturaram o espírito libertário presente nos eventos
anteriores com, no primeiro caso, antigos anseios autonomistas e, no
segundo, protestos tradicionais mais reativos, organizados por velhas
agremiações sindicais e partidárias).
2.3 O processo continua em 2013 e no momento em que este texto está
sendo escrito a Turquia continua em polvorosa e acabamos de sair dos
sete dias de junho de 2013 que abalaram o Brasil e que começaram no 1718J. Além disso, em 30 de junho de 2013, tivemos a maior manifestação
da história, com 20 milhões (ou mais) de pessoas nas ruas e praças de
várias cidades do Egito.
2.4 Em tudo isso a grande novidade não está nos protestos em si (eventos
populares massivos, aparentemente semelhantes, já ocorrem há muito no
mundo), mas na manifestação de uma até então desconhecida
fenomenologia da interação. Uma parte dessas manifestações, sobretudo
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o 13M e o 15M espanhol, o 11F egípcio, o 17S americano, o 17-18J
brasileiro não foi convocada e organizada de modo centralizado por algum
líder ou entidade hierárquica. Foram processos P2P (peer-to-peer),
emergentes, surgidos a partir de um alto grau de conectividade da rede
social e da disponibilidade de mídias interativas em tempo real (o telefone
celular, a internet e as incorretamente chamadas “redes sociais”, como o
Twitter e o Facebook).
2.5 O caso brasileiro merece uma atenção especial pelo seu caráter,
dimensão, capilaridade e abrangência. O que ocorreu naqueles dois dias
(17-18J) no Brasil não foi uma dinâmica de luta contra um inimigo
concreto, objetivo (como no 30J no Egito, em que 20 milhões saíram as
ruas para derrubar o hierarca da Irmandade Muçulmana): não havia um
poderoso para tirar do poder (como ocorreu nas manifestações pelo
impeachment do presidente Collor de Mello em 1992), não havia uma lei
para ser aprovada (como nas manifestações das Diretas Já em 1984).
2.6 O que ocorreu foi a expressão molecular de um incômodo, de uma
insatisfação difusa com o sistema (as pessoas sentiram que há algo muito
errado com o sistema, embora não soubessem explicar o que é
exatamente "o sistema"). Mas a vibe não era guerreira. As emoções
predominantes não eram adversariais. As multidões não procuravam um
inimigo para destruir. Simplesmente diziam: nós existimos, nós agora
acordamos, nós queremos enfim declarar que não estamos satisfeitas com
o que está acontecendo e nós não nos sentimos representados por vocês
(os que estão no poder).
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2.7 Sim, o processo continua. Turquia, Bulgária, Brasil, Egito estão agora
(no final de junho de 2013) em efervescência. Mas milhares de outras
manifestações menores também ocorrem neste exato momento em
numerosas localidades do mundo. E milhares de experimentos glocais de
novos modos de vida e convivência social estão sendo ensaiadas.
2.8 Tudo isso é o que se está vendo, sobretudo as manifestações que
constelam multidões imensas (maiores do que em qualquer outra época
da história) em praças e ruas e são televisionadas e transmitidas por
outros meios (sobretudo pela Internet). Mas há também o que não se está
vendo.
2.9 Do que não se está vendo há uma mudança molecular, profunda,
comportamental, em curso agora na intimidade do multiverso de
conexões ocultas que chamamos de social. As correntes interativas nas
timelines estão ficando caudalosas como nunca - e não apenas no Twitter,
no Facebook e nas demais plataformas interativas, mas no espaço-tempo
dos fluxos (que é o que conta). Trilhões de novas sinapses estão
ocorrendo e, para usar uma belíssima frase de Pierre Levy (1998), estão se
configurando como um "imenso ato de inteligência coletiva sincronizado,
convergindo para o presente, clarão silencioso... explodindo como uma
ramada de neurônios".
2.10 Sim, o processo continua e se tornará mais visível em breve. Com o
aumento da interatividade, fenômenos como clustering, swarming,
cloning e crunching podem se contrair no tempo a ponto de ser
percebidos. Processos típicos de redes distribuídas foram detectados na
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esfera da política, ainda que não tenham sido compreendidos pelos
analistas que permanecem ignorando a nova fenomenologia da interação.
Esses analistas – mesmo percebendo o fenômeno – se recusam a acreditar
que seja possível mobilizar e organizar a ação coletiva sem líderes
destacados e sem um mínimo de hierarquia responsável pela promoção e
condução dos eventos de massa.
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3

QUESTIONAMENTOS À DEMOCRACIA REALMENTE
EXISTENTE

3.1 Os novos movimentos emergentes vêm questionando, em alguma
medida, o velho sistema representativo, independentemente da
consciência de seus participantes ou interagentes. Em alguns casos –
como o 15M – os manifestantes chegaram a expressar elementos de um
programa de reinvenção da política ao declarar que seus sonhos não mais
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cabiam nas urnas dos velhos representantes, agitando palavras de ordem
como “Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros”.
3.2 Tudo isso surgiu misturado com questionamentos à democracia. E não
poderia ser de outro modo de vez que a democracia representativa, a
democracia no sentido “fraco” do conceito, como modo político de
administração do Estado ou sistema de governo, é a democracia
realmente existente nos países (quer dizer, nos países que a adotam com
a maior parte dos seus requisitos, o que corresponde, na verdade, a
menos de 50% dos países do globo). Tal contingência tem dificultado que
esses novos atores entendam quais são os problemas da democracia que
temos.
3.3 No plano teórico não conseguiram ainda ver que uma democracia
realizada como modo de administração política do Estado-nação carrega
uma contradição fundamental que limita o processo de democratização.
Pensam

que

a

democracia

realmente

existente

(a

democracia

representativa, formal e política que vigora nos países que a adotam) não
é direta, participativa e social para satisfazer interesses das elites (o tal
1%, o alvo identificado por alguns manifestantes). Não percebem que a
estrutura centralizada onde se aplica a democracia realmente existente
não pode se deixar pervadir continuamente por uma dinâmica distribuída
(mesmo que tal estrutura estivesse a serviço dos 99%).
3.4 Ora, o Estado-nação tem uma morfologia hierárquica porque é um
fruto da guerra, foi desenhado para a guerra, foi gerado para um mundo
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em que a coexistência só podia se dar nos marcos do equilíbrio
competitivo. Mas a democracia é um "metabolismo" de redes com graus
de distribuição maiores do que aqueles que podem ser alcançados pelo
Estado-nação. Esta é a razão - incompreendida - dos limites que a
democracia dos modernos impõe à continuidade do processo de
democratização.
3.5 No plano político, os atores das novas manifestações democráticas
não perceberam ainda que o problema não é o que há de democrático nas
democracias realmente existentes e sim o que não há. Ou seja, não
perceberam que o problema não é a democracia e sim a sua
autocratização (promovida pelas protoditaduras ou pelas democracias
formais em processo de autocratização) e a sua manipulação (promovida
pelos governos neopopulistas que parasitam os regimes democráticoformais, usando as eleições contra a democracia para degenerar as
instituições e permanecer indefinidamente no poder).
3.6 Nessas circunstâncias eles não podem compreender que a democracia
que temos – com todas as suas imperfeições – é condição necessária para
a democracia que queremos. E não chegam sequer a se perguntar por que
movimentos como esses (como os Occupy, por exemplo) não acontecem
na Coréia do Norte, em Cuba ou na China, ou em Teerã, na Guiné
Equatorial, em Angola, no Zimbabwe, em Camarões, no Sudão, no Chade,
na Etiópia, em Gâmbia, no Uzbequistão, no Cazaquistão, no Tadjiquistão...
para não falar de regimes como o que vige na Rússia de Putin, onde os
movimentos de contestação são duramente reprimidos e seus
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participantes são perseguidos, encarcerados e mortos por um governo de
assassinos (da FSB, ex-KGB).
3.7 Por essas e por outras razões, os novos atores têm dificuldade de
perceber que “o inimigo” não é a democracia (a democracia política,
formal e representativa ou qualquer forma imperfeita e limitada de
democracia) e sim tudo que impede ou enfreia o processo de
democratização, ou seja, tudo que tenta fechar a brecha democrática por
meio da autocratização dos modos de regulação de conflitos e da restrição
das liberdades.
3.8 Não deixa de ser curioso o fato de que existam movimentos como
esses que, a julgar pelas declarações de seus manifestantes, às vezes dão
a impressão de querer detonar as pouquíssimas 25 democracias
representativo-formais plenas que existem no mundo e não existam
movimentos semelhantes para abolir as cerca de 50 ditaduras (e
assemelhadas) e os 70 regimes restritivos à liberdade que ainda
remanescem nesta segunda década século 21...
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4

O QUE ESTÁ REALMENTE EM JOGO

4.1 A despeito, porém, da consciência de seus atores sobre o que está
realmente em jogo, o sentido geral desses movimentos é o da reinvenção
da política. O sentido é correto, pois da evidência de que a democracia
representativa (estabelecida sob um Estado de direito) seja condição
necessária para o ensaio de formas políticas mais democráticas capazes de
superá-lo, não se pode inferir que isso acontecerá por uma reforma do
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velho sistema representativo. Em suma, o juízo de que a democracia que
temos é condição necessária para a democracia que queremos não
significa que a democracia que queremos será gerada a partir (ou como
um desenvolvimento interno) da democracia que temos.
4.2 Nos últimos anos, a partir das descobertas da nova ciência das redes,
pode-se chegar à conclusão de que o velho sistema político não poderá
ser reformado, nem por dentro (por uma progressiva democratização
capaz de “aperfeiçoá-lo”, como julgam tolamente os liberais), nem por
fora (por uma espécie de revolução global capaz de substituí-lo de modo
abrupto por outro sistema, supostamente mais democrático, com a
adoção de novos procedimentos mais diretos, participativos

e

deliberativos, como advogam alguns dos novos teóricos da democracia
que são, sem o saber, teóricos da autocracia). E isso, simplesmente,
porque, ao que tudo indica, não haverá mais um sistema.
4.3 Nos múltiplos mundos altamente conectados que estão emergindo,
coexistirão vários sistemas, a rigor tantos quantas forem as configurações
de miríades de sociosferas. Com o estilhaçamento do mundo único
hierárquico tendem também a se pulverizar os padrões de organização e
os modos políticos de regulação congruentes com esses padrões. Teremos
muitos mundos sociopolíticos, não apenas os atuais, que não chegam a
duas centenas de Estados-nações onde cerca de 140 sistemas
representativos (dos quais 25 ou, num juízo menos rigoroso, não mais do
que 30, podem ser considerados democracias formais plenas) coexistem
com 50 regimes francamente autoritários.
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4.4 Novas formas democráticas emergentes (as novas Atenas do terceiro
milênio) serão zilhões de comunidades políticas vivendo à margem de
democracias e ditaduras que continuarão ocupando um amplo espectro:
full democracies (formais), flawed democracies (incluindo democracias
formais parasitadas por regimes manipuladores, sobretudo aqueles
implantados por governos neopopulistas), hybrid regimes (democracias
em processo de autocratização ou protoditaduras; e autocracias em
processo de democratização) e regimes abertamente autoritários (ou
ditaduras).
4.5 Qualquer pessoa inteligente pode perceber que não é mais possível
manter por muito tempo a situação atual, na qual 7 bilhões de pessoas,
crescentemente conectadas entre si, continuem arrebanhadas e
dominadas

por

apenas

193

unidades

políticas

centralizadas

remanescentes, com fundamentos que ainda permanecem em algum
lugar do passado.
4.6 Essas formas pretéritas – que são, todas, sem exceção, sistemas de
privatização da política – cujas estruturas e dinâmicas seguem princípios
organizativos fundeados no velho mundo hierárquico, persistirão por
muito tempo ainda, mas se tornarão obsoletas diante das infinitas
possibilidades de interação – e, por conseguinte, de regulação – que estão
emergindo. Ocorrerá simplesmente que as pessoas se importarão cada
vez menos com elas. Porque cada vez menos precisarão delas para viver
sua vida, regular sua convivência social, tocar seus negócios e desenvolver
seus empreendimentos.
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4.7 Os novos caminhos, porém, serão os da inovação, os da emersão e
multiplicação de novos mundos políticos glocais e não o da abolição dos
poucos regimes democrático-formais que remanescem nos Estadosnações por efeito de uma mega-explosão das massas, de um evento épico
universal ou de uma revolução global.
4.8 Quem está acreditando nisso, pode esperar sentado. Não vai
acontecer. E, se acontecesse, seria ruim, regressivo, tenebroso, tão
tenebroso quanto seria um governo mundial (já pensaram o que seria
viver sob uma burocracia global única?) e outras fantasias autoritárias
arcaicas, heranças de uma tradição hierárquica que, como um pesadelo,
continua oprimindo nossas mentes e assombrando nossas consciências.
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5

O FIM DAS MASSAS ARREBANHADAS E O INÍCIO DAS
MULTIDÕES CONSTELADAS

5.1 Multidões de pessoas conectadas - e formadas a partir de miríades de
micromotivos diferentes (compondo uma grande murmuration) - não são
massas arrebanhadas. Bem... é aqui que começa uma (nova) conversa
logo após o fim do (velho) mundo (único).
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5.2 Uma multidão de milhões não pode ser convocada centralizadamente,
nem mesmo descentralizadamente. Ela acontece por um mecanismo
distribuído próprio da rede. Ela é a manifestação de uma fenomenologia
da interação, um swarming (enxameamento). Felizmente, swarmings como o que aconteceu em Madri (2004 e 2011), no Egito (2011) e no
Brasil (2013) - não podem ser planejados por um grupo centralizado, não
podem ser urdidos por um comitê central e nem podem ser convocados
por meios broadcasting. Só ocorrem quando se trafega pelos canais
próprios das redes, por meios P2P, ou seja, quando o fluxo percorre os
múltiplos caminhos de topologias distribuídas. São necessários muitos
feedbacks, muitos laços de retroalimentação de reforço, muitas
reverberações, para que pequenos estímulos provenientes da periferia
dos sistemas estáveis afastados do estado de equilíbrio, possam se
amplificar de modo a modificar o comportamento dos agentes do sistema
como um todo. Só quem pode fazer isso é a rede, não hierarquias.
5.3 Pode-se, no máximo, tentar clonar as estruturas distribuídas das redes
sociais realmente existentes (e é bom não confundir as redes sociais, quer
dizer, as pessoas interagindo segundo determinado padrão mais
distribuído do que centralizado, com as mídias sociais, as ferramentas
interativas - como o Facebook e o Twitter) e procurar atuar de modo
coerente com elas. Atuar de modo coerente com a estrutura e a dinâmica
de mundos distribuídos significa fazer netweaving: mais do que cortar e
quebrar, tecer, alinhavar. Ou seja, ser mais interativista do que ativista
(militante).
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5.4 Nada de organizar destacamentos. Interagir para clusterizar (sim, tudo
que interage clusteriza). Distribuir para enxamear (sim, tudo que interage,
a partir de certo grau de distribuição, conectividade e interatividade, pode
enxamear). Conectar para contrair o tamanho social do mundo, quer
dizer, para ensejar e acelerar o crunching (o amassamento que ocorre em
Small Worlds Networks) que está mudando não apenas a estrutura e a
dinâmica, mas a natureza daquilo que chamamos de sociedade humana.
5.5 Mesmo assim, não se sabe - e é bom que não se saiba de antemão - se
os fenômenos mencionados vão acontecer. Eles podem acontecer e
podem não acontecer. O importante é não tentar instrumentalizar os
outros, mobilizá-los para o confronto, insuflar um ânimo adversarial,
construir e demonizar inimigos. Os recentes eventos no Brasil mostraram
que o importante é não iniciar uma espiral de violência. O importante é
construir a paz e não a guerra.
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6

A REDESCOBERTA DE QUE O CONTRÁRIO DA
GUERRA NÃO É A PAZ, MAS A POLÍTICA

6.1 A democracia nunca nasce da violência. Não há um caso, um único
caso na história. A primeira democracia, a democracia dos antigos gregos,
não nasceu assim: os atenienses frequentadores da Ágora não
organizaram um atentado ao tirano Psístrato ou ao seu filho Hipias, nem,
muito menos, insuflaram uma rebelião popular. O protagonismo daquela
25

nascente dinastia autocrática foi interrompido, sim, mas por ação pacífica.
Os

democratas

simplesmente

proclamaram

um

édito

em

que

dispensavam os serviços do autocrata. Clístenes, Efialtes e Péricles não
tomaram o poder tirânico para exercê-lo da sua maneira, simplesmente
dispensaram esse poder (quer dizer, recusaram-se a reproduzi-lo do modo
como estava estruturado: e é a isso, precisamente, que chamamos de
primeira invenção da democracia).
6.2 A democracia dos modernos também não se estabeleceu a partir de
nenhuma guerra, ainda que tenha ficado constrangida a se transformar
em (e a se rebaixar a) um modo de administração política do Estadonação, este sim, uma estrutura desenhada pela guerra e para a guerra.
Esta, aliás, é a principal razão dos limites que a democracia atualmente
existente impõe ao processo de democratização e, inclusive, mais do que
isso, a razão da sua falência, agora anunciada pelos novos movimentos da
sociedade-em-rede.
6.3 A terceira democracia, quando vier, também não virá por meio de uma
guerra. Por que? Ora, porque a democracia é um modo pazeante das
relações. Ela é o contrário da autocracia, que só pode se manter com base
na guerra. Ela não é um lugar para se chegar e sim um modo de caminhar
que desconstitui autocracia na medida em que recusa combater e vencer
para derrotar inimigos (reais ou construídos como pretexto para justificar
uma estratégia de poder).
6.4 As democracias não nascem de rebeliões, nem de revoluções
entendidas como atos violentos de remoção dos antigos ocupantes dos
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cargos de poder e sua substituição por novos ocupantes. Todos os
processos que foram assim desencadeados produziram mais autocracia,
não mais democracia. Estreitaram a brecha democrática que foi aberta,
uma ou outra vez na antiguidade e na modernidade, na civilização
patriarcal e guerreira. Restringiram em vez de ampliar as liberdades.
6.5 As primeira medidas dos governos revolucionários que chegaram ao
poder pela violência foram, via de regra, a abolição da liberdade de
imprensa e da liberdade de organização, a instalação de polícias políticas e
a ereção de monstruosos aparelhos estatais de repressão. Ademais,
provocaram verdadeiros genocídios, os maiores de que se tem notícia na
história.
6.6 As democracias não são originadas em eventos épicos, em grandes
batalhas, mas são resultados de processos moleculares, de dinâmicas de
rede (sim, se não houvesse uma rede social em Atenas, com significativo
grau de distribuição, a conversação na praça do mercado que deu origem
à primeira democracia não teria acontecido). As democracias não são
regimes de heróis, de visionários desvairados que querem conduzir
rebanhos, de líderes manipuladores, de utopistas vidrados em suas
fórmulas para redimir a humanidade e salvar a espécie humana por meio
de grandes confrontos épicos, de batalhas titânicas. A democracia é lírica,
é um modo de convivência pacífico e pacificante, voltado para
transformar inimizade em amizade política e - para lembrar John Dewey
(1939) - praticado pelas pessoas comuns.
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6.7 Atribui-se ao Mahatma Gandhi o dito - na verdade proferido por
Abraham Johannes Muste (1885-1967) - de que não existe um caminho
para a paz, a paz é o caminho. O mesmo pode ser dito da liberdade, da
materialização do ideal de liberdade como autonomia e da democracia
como modo pazeante de regulação de conflitos. Não existe caminho para
a democracia: a democracia é o caminho. Se queremos uma nova
democracia, mais democratizada ou radicalizada, não há outro caminho
senão a democratização.
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PARTE 2
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INTRODUÇÃO
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7

O QUE HÁ DE NOVO NESTA ABORDAGEM DA
TERCEIRA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA

7.1 Por que e como foi inventada a democracia? Até hoje os estudiosos
têm imensa dificuldade de decifrar o que ocorreu. Não estabelecem as
conexões e não reconhecem os padrões sem os quais não se pode
desvendar o sentido das configurações coletivas que se constelaram. Não
há, portanto, uma compreensão propriamente social do surgimento da
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democracia. Ou, quando há, é uma lástima: tomam por social aquilo que
diz respeito às condições de vida (em geral de sobrevivência) das
populações e não à fenomenologia da interação, quer dizer, o fluxo da
convivência social.
7.3 Alguns pensadores do século passado conseguiram captar o gene (ou o
meme) original democrático - como John Dewey, Hannah Arendt e
Humberto Maturana (entre outros, como Claude Lefort, Cornelius
Castoriadis e Amartya Sen)

- mas a maioria dos teóricos da política

ficaram presos aos esquemas explicativos da modernidade que replicavam
visões em que o social era uma espécie de epifenômeno (na verdade, para
a maioria deles só existiam os indivíduos, o mercado e o Estado) e, assim,
não conseguiram perceber os condicionamentos recíprocos entre o
padrão (social) de organização e modo (político) de regulação.
7.3 Ora, do ponto de vista social, a democracia é um erro no script da
Matrix. Não se explica de outra maneira. Não era necessária. Nem foi o
resultado de qualquer “evolução” social. Não surgiu dos interesses
privatizantes de alguma corporação. Surgiu em uma cidade no mesmo
momento em que nela se conformou um espaço público.
7.4 Os teóricos políticos do século passado, porém, não podiam se
conformar com isso. Viciados na ideia (ou no schema explicativo) de
determinação de uma superestrutura por uma estrutura (um velho vício
de raiz iluminista difundido pelo marxismo), queriam sempre surpreender
o que está debaixo do pano, queriam desvendar a máquina que estaria
por trás do que acontece na vida fenomênica. Dessarte, por não encontrar
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o mecanismo oculto (em geral econômico, como acreditam) que estaria
determinando uma nova criação política, suas análises não foram (e ainda
não são, posto que esses teóricos remanescem no século atual) capazes
de revelar que estamos diante de um esgotamento da democracia dos
modernos e da possibilidade de emergência de uma nova democracia. Há,
ademais, um problema de pressupostos.
7.5 Os analistas políticos, em sua maioria, pensam a partir de um conjunto
de pressupostos, raramente discutidos porquanto tomados como
verdades evidentes por si mesmas: o primeiro deles é que o ser humano é
inerentemente competitivo (postulado largamente falsificado pelas
evidências e, portanto, impossível de ser sustentado pela ciência, tendo
status semelhante ao de uma crença de natureza religiosa) e faz escolhas
racionais tentando maximizar a satisfação de seus interesses egotistas
(quando todas as evidências apontam que na raiz da ação dos humanos - e
até dos mamíferos em geral - está mais uma emotional motivation do que
uma rational choice); o segundo é que sem líderes destacados não se pode
mobilizar e organizar a ação coletiva (o que vem sendo refutado
fartamente

pelos

fatos:

sobretudo

pelos

aglomeramentos,

enxameamentos e amassamentos que vêm ocorrendo com cada vez mais
frequência em sociedades altamente conectadas); e o terceiro é que nada
pode funcionar sem um mínimo de hierarquia (idem, do contrário não
estaríamos assistindo a profusão de redes mais distribuídas do que
centralizadas).
7.6 Além disso, os analistas políticos, de maneira geral, baseiam suas
análises no suposto de que o conteúdo (do que flui) é relevante para
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explicar a "realidade" (o que acontece), confundindo informação
(mensagem

transmitida-recebida)

com

comunicação

(acoplamento

estrutural), longe de perceber que o comportamento coletivo é função da
fenomenologia da interação (estando os fenômenos interativos, por sua
vez, na dependência não de conteúdos e sim do padrão de organização:
basicamente, dos graus de distribuição e conectividade da rede social).
7.7 Quando é que tudo muda nas análises da democracia? Quando
descobrimos que movimentos de desconstituição de autocracia são
acompanhados por movimentos de desconstituição de hierarquia. A
democracia pode se democratizar (ou se radicalizar, a ponto de ser
considerada uma pluriarquia) em redes com alto grau de distribuição (e,
consequentemente, com altos graus de conectividade e interatividade).
Dizendo de modo mais preciso: os processos de democratização tenderão
a ter continuidade na medida em que as sociosferas onde ocorrem forem
adquirindo uma topologia mais distribuída do que centralizada.
7.8 Porque a democracia é uma espécie de "metabolismo" da rede social,
cujo "corpo", a estrutura, o hardware, é dado pelo padrão de organização.
Mas esse "metabolismo", essa dinâmica do modo de regulação, não é uma
imanência, não emerge automaticamente da estrutura, em função do seu
padrão de organização. Democratização (do modo de regulação) e
distribuição (da rede) acontecem ao mesmo tempo, ou melhor, são
fenômenos acompanhantes, sinergicamente acompanhados um do outro,
mas não causados um pelo outro.

34

7.9 O padrão de organização condiciona possibilidades. Quanto mais
centralizada for a topologia da rede, menos chance terá o processo de
democratização de prosseguir. Mas mesmo em padrões mais distribuídos
do que centralizados, ainda assim é necessário que haja ação política para
instaurar modos de regulação crescentemente democráticos. Ações
políticas democratizantes, entretanto - eis o ponto - ou serão
acompanhadas por mudanças estruturais que tornem a rede mais
distribuída ou terão menos chances de prosseguir (e de perdurar). Ora,
tornar a rede mais distribuída significa, exatamente, desconstituir
hierarquia. Assim como a democracia pode ser tomada, no sentido "forte"
do conceito, como movimento de desconstituição de autocracia, as redes
distribuídas podem ser tomadas como movimentos de desconstituição de
hierarquia, sendo que esses processos estão ligados, não por causalidade
direta nem automática e sim por condicionamentos recíprocos.
7.10 Pode-se dizer que tanto a expansão da liberdade quanto a incidência
da cooperação (que ocorre na medida em que a rede se torna mais
distribuída) são atributos do modo como os seres humanos se organizam
(e nada mais). Mas não há uma fórmula organizativa capaz de produzir
automaticamente liberdade sem política. É o processo político de
desconstituir autocracia que amplia os graus de liberdade. E é o processo
de netweaving, de desconstituir hierarquia, que amplia a cooperação.
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8

É POSSÍVEL REINVENTAR A DEMOCRACIA?

8.1 Sim, é possível reinventar a democracia. Se a democracia não pudesse
ser reinventada, ela não poderia ter sido inventada. Ao dizer que a política
é o que é, não havendo condições de mudar sua natureza (a relação
amigo-inimigo), o realismo político está, na verdade, inoculando uma
vacina contra as mudanças políticas democratizantes: está dizendo que a
política será sempre o que foi e sempre como foi; ou como se avalia que
36

sempre foi. Ora, na maior parte do tempo a política não foi
democratizante: apesar da onda democrática mundial do último século,
nos últimos seis milênios a democracia não passou de uma experiência
localizada, frágil e fugaz. Depois da sua invenção pelos gregos, a tendência
que vigorou amplamente foi a da autocratização e não a da
democratização. Por isso teve razão Amartya Sen (1999) quando,
perguntado sobre qual teria sido o acontecimento mais importante do
século 20, respondeu de pronto: a emergência da democracia.
8.2 Em virtude de uma conjunção particularíssima – provavelmente
fortuita – de variados fatores, sociedades humanas na antiguidade
lograram abrir uma brecha na cultura autocrática (patriarcal, hierárquica e
guerreira), ensaiando pactos de convivência estabelecidos em redes de
conversações entre iguais, que aceitavam a legitimidade do outro e
valorizavam sua opinião e não apenas o seu conhecimento técnico ou o
seu saber científico ou filosófico. Registros históricos apontam que isso
aconteceu em cidades gregas, a partir de 509 antes da Era Comum, mas
não é improvável que tenha ocorrido também, de modo mais fugaz, em
outras ocasiões e lugares (o relato profético da chamada Assembleia de
Siquém, ocorrida na Palestina entre os séculos 12 e 11 (?) a. E. C., talvez
constitua um indício importante nesse sentido). Assim surgiu a
democracia como uma experiência de conversação em um espaço público,
quer dizer, no caso de Atenas, não privatizado pelo autocrata.
8.3 Circunstâncias históricas peculiares – que possibilitaram as reformas
de Clístenes, de Efialtes e o início do protagonismo Péricles – geraram
uma configuração singular, uma constelação particularíssima de fatores
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que permitiu a abertura da brecha democrática. O fato é que, do ponto do
padrão de organização, a democracia não teria surgido sem a formação de
uma rede local com significativo grau de distribuição em Atenas. Em
Atenas, as instituições democráticas foram criadas para afastar qualquer
risco de retorno do poder exercido pelo tirano Pisístrato e seus filhos a
partir da experimentação de redes de conversações em um espaço (que se
tornou) público.
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9

A PRIMEIRA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA

9.1 A primeira invenção da democracia durou de 509 a 322 a. E. C. A
democracia foi uma invenção coletiva, uma espécie de "metabolismo" da
rede social (com significativo grau de distribuição) que se formou na
Agora, em Atenas. Foi um movimento de desconstituição de autocracia.
Mas os historiadores não captaram isso e sim os feitos dos indivíduos: as
guerras que travaram, os assassinatos que cometeram ou de que foram
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vítimas, os golpes que tramaram ou dos quais se defenderam, os cargos
de poder que conquistaram ou foram apeados e as reformas que
impulsionaram ou tentaram evitar.
9.2 Diz-se que tudo começou com as reformas de Sólon (638-558),
sobretudo a instituição da Eclésia (assembléia) e da Bulé (conselho) por
volta de 590. Mas, na verdade, do ponto de vista da democracia como
desconstituição de autocracia, tudo começou em consequência da
intervenção de Psístrato, que deu um golpe militar e introduziu a tirania
em Atenas em 546, governou até 527 e foi substituído por seus filhos
Hipias e Hiparco. Hiparco foi assassinado em 514. Hípias ficou no poder
até 510 e foi destituído por Clístenes.
9.3 Clístenes (565-492) fez uma reforma da constituição (508) e abriu
caminho para Efialtes (que fez uma reforma do Areópago). Efialtes foi
assassinado em 461 ensejando a ascensão de Péricles, que exerceu seu
protagonismo político de 461 a 429. A democracia ateniense floresceu
neste período. O século 5 foi também chamado de século de Péricles. Em
338 Atenas foi derrotada pela Macedônia e ficou sob o domínio de Filipe e
de seu filho Alexandre.
9.4 Escolhe-se o ano de 509 para marcar o início da democracia porque foi
a época do fim da tirania dos psistrátidas. Escolhe-se o ano de 322 para
marcar o fim da democracia ateniense porque foi o ano em que a
oligarquia foi imposta em Atenas por Antipatro, regente do império de
Alexandre. Foi também o ano da morte de Demóstenes (384-322).
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9.5 É claro que esses registros são sofríveis. Escritos sob o influxo de
culturas autocráticas milenares, os relatos históricos não podiam mesmo
revelar o que estava acontecendo do ponto de vista social.
9.6 A democracia foi a mais formidável antecipação de uma era interativa
que já ocorreu nos seis milênios considerados de “civilização”. Foi uma
invenção fortuita e gratuita de pessoas que logrou abrir uma fenda no
firewall erigido para nos proteger do caos, para que não caíssemos no
abismo (ou não mergulhássemos no fluxo da convivência social). Mas na
verdade as pessoas que inventaram a primeira democracia não tinham a
menor consciência das implicações e consequências do que estavam
fazendo. Talvez tivessem motivos estéticos. Ou talvez quisessem,
simplesmente, abrir uma janela para poder respirar melhor. Em
consequência, abriram uma janela para o simbionte social poder respirar,
sufocado que estava, há milênios, em sociedades de predadores (e de
senhores). Não é por acaso que no primeiro escrito onde aparece a
democracia (dos atenienses) – em Os Persas, de Ésquilo (427 a. E. C.) – ela
tenha sido apresentada como uma realidade oposta à daqueles povos que
têm um senhor.
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10

DEPOIS DA PRIMEIRA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA

10.1 É surpreendente que, depois da experiência dos gregos, a democracia
tenha retrocedido, não avançado. E que isso tenha ocorrido tanto na
prática quanto na teoria.
10.2 Sobre o tema há, por certo, muitas controvérsias. Alguns, como Dahl
(1998), tentam interpretar a República romana como uma versão (latina)
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da democracia (grega). Mas, ao que tudo indica, não se trata exatamente
da mesma coisa, visto que o sistema de governo com participação popular
dos romanos não reunia aqueles três atributos – de isonomia, isologia e
isegoria – que caracterizavam o funcionamento da comunidade (koinonia)
política de Atenas e de outras cidades gregas do período democrático
(509-322).
10.3 Se encararmos a democracia, no seu sentido “fraco”, apenas como
sistema de governo (popular) – e não, em seu sentido “forte”, como
sistema de convivência ou modo de vida comunitária que, por meio da
política praticada ex parte populis, regula a estrutura e a dinâmica de uma
rede social – perceberemos que várias outras experiências surgiram
concomitante e posteriormente à experiência dos gregos: Roma (do final
do século 6 até meados do século 2), governos locais em cidades italianas
(como Florença e Veneza, por exemplo, do início do século 12 até meados
do século 14), bem como outras experiências endógenas de governo que
admitiam alguma forma de assembleia com participação mais ou menos
popular (na Inglaterra, na Escandinávia, nos Países Baixos, na Suíça e em
outros pontos ao norte do Mediterrâneo). De qualquer modo, foram
experiências insuficientes diante da tendência autocrática predominante.
10.4 A rigor tivemos um interregno autocrático de dois mil anos (de 322 a.
E. C. até o século 18; ou, com alguma boa vontade, até o século 17).
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11

A SEGUNDA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA

11.1 Depois da experiência fundante da democracia grega, ou seja, da
primeira invenção da democracia, os modernos reinventaram a
democracia e tentaram ensaiá-la no Estado-nação europeu: um fruto da
guerra, da paz de Westfália (1648-1659). O Pacto do Livre Povo Inglês
(1649) é as vezes tomado como um marco do início da extensão dos
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direitos políticos a todos os cidadãos. Mas existiram muitos antecedentes
e consequentes.
11.2 A segunda invenção da democracia foi logo influenciada pela
concepção do Estado liberal. Mas se tomarmos a democracia como
movimento de desconstituição de autocracia e não como forma de
governo, então as tentativas dos modernos de limitar as atividades do
Estado, como queria von Humbolt (1792), inserem-se no mesmo
movimento iniciado pelos atenienses contra a tirania. O sentido desse
movimento é a liberdade e esse movimento é o que podemos chamar
propriamente de política na acepção democrática original do termo.
11.3 Não importa se a primeira democracia foi inventada contra o poder
tirânico de Psístrato e seus filhos em Atenas ou se a segunda democracia
foi, em parte, inventada contra a monarquia absolutista de Carlo I na
Inglaterra. A despeito das teorias liberais do Estado, que tentaram
interpretar a reinvenção da democracia pelos modernos do ponto de vista
da liberdade do indivíduo perante o Estado, a democracia continuou
sendo um movimento de desconstituição de autocracia.
11.4 Do ponto de vista dos sistemas autocráticos, amplamente
predominantes, a democracia – para usar uma expressão de Saint-Exupery
(1929), empregada em outro contexto (no livro “Correio Sul”) – foi “um
erro no cálculo, uma falha na armadura...” devidamente corrigida nos dois
mil anos seguintes à experiência dos gregos. Quando os modernos
tentaram reinventá-la, só então se pôde perceber toda a força da tradição
autocrática. Nos dois séculos posteriores às ousadias teóricas de Althusius
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(1603), Spinoza (1670) e Rousseau (1762) – que lançaram os fundamentos
para a reinvenção da democracia pelos modernos: a ideia de política como
vida simbiótica da comunidade, a ideia de liberdade como sentido da
política e a ideia de democracia como regime político capaz de
materializar o ideal de liberdade como autonomia –, os pensadores
políticos posicionaram-se, em sua imensa maioria, francamente contra a
democracia. O juízo de Burke (1790), segundo o qual “a democracia é a
coisa mais vergonhosa do mundo”, é emblemático desse ânimo
autocratizante que vigorou nos dois milênios anteriores à época em que a
democracia foi reinventada pela primeira vez.
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12

AS DIFERENÇAS ENTRE A PRIMEIRA INVENÇÃO DA
DEMOCRACIA E A SEGUNDA

12.1 A democracia surgiu como um projeto local, não nacional. O grupo de
Péricles (às vezes chamado indevidamente de “partido democrático”) não
foi constituído para tentar converter os espartanos ou qualquer povo da
liga ateniense à democracia (e nem para empalmar e reter
indefinidamente o poder em suas mãos, como grupo privado) e sim para
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realizar a democracia na cidade, na base da sociedade e no cotidiano do
cidadão enquanto integrante da comunidade (koinonia) política.
12.2 Foram os modernos que tentaram transformar a democracia em um
projeto inter-nacional (ou seja, válido para um conjunto de naçõesEstado). Mas na sua forma originária, ela só poderia se materializar
plenamente – como percebeu com toda a clareza John Dewey (1927) – no
local: é um projeto vicinal, comunitário, que tem a ver com um modo-devida compartilhado. E é mais o “metabolismo” de uma comunidade de
projeto do que o projeto de alguns interessados em conduzir uma
comunidade para algum lugar segundo seus pontos de vista particulares
ou para satisfazer seus interesses (uma definição nua e crua de partido).
12.3 A polis grega do período democrático não era a cidade-Estado e sim a
koinonia (comunidade) política. Como percebeu a argúcia de Hannah
Arendt (1958), "a polis não era Atenas e sim os atenienses". Isso, é claro,
faz toda a diferença.
12.4 O Estado liberal ideal sintetizado por von Humbolt (1792) era o
Estado-nação europeu moderno, um fruto da guerra, da paz de Westfália
(1648-1659). Ocorre que guerra é sempre, em qualquer circunstância, um
movimento de autocratização. Os gregos democráticos também se
comportavam de forma apolítica (não-democrática) quando guerreavam,
por certo, mas isso não era constitutivo do seu modo de vida democrático.
12.5 Há uma diferença, tão sutil quanto crucial, aqui: enquanto a
democracia, para os gregos, era um modo de regulação da comunidade
política (a polis democrática), os modernos transformaram a democracia
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numa forma de administração política de uma entidade estruturada pela e
para a guerra (o Estado-nação). É claro que ambos os movimentos são de
democratização, mas o primeiro era contra a instalação (ou melhor, a
reinstalação) de um Estado como entidade privada (privatizada pelo
autocrata) enquanto que o segundo era uma espécie de tentativa de
convivência com uma entidade que não poderia se publicizar
suficientemente pelo processo de democratização que os modernos
experimentaram.
12.6 Mesmo democratizado, o Estado-nação moderno não poderia
adquirir uma estrutura e uma dinâmica comunitária semelhante à da polis
democrática. Essa "falha genética" da segunda invenção da democracia
impediu que ela realizasse a democracia no seu sentido "forte", como
modo de vida, na base da sociedade e no cotidiano do cidadão. De sorte
que o arcabouço institucional das sociedades democráticas modernas
decalcou sempre, em alguma medida (e em grande medida), o modelo de
uma estrutura desenhada para a guerra e, por isso, inevitavelmente,
autocrática. É assim que as instituições políticas (como os governos e os
partidos) e, também, muitas outras instituições da democracia dos
modernos, continuaram, em grande parte, apresentando uma estrutura e
uma dinâmica autocráticas.
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13

POR QUE A DEMOCRACIA DOS MODERNOS NÃO
PODE SER MAIS DEMOCRATIZADA

13.1 O que não se percebe é que autocracia e guerra estão coimplicadas. E
que, portanto, movimentos de desconstituição de autocracia (isto é,
movimentos de democratização), são movimentos de instalação de modos
de regulação de conflitos que desconstituem a guerra por meio do
pazeamento das relações. Nenhuma autocracia se sustenta sem guerra:
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seja a guerra propriamente dita, contra um inimigo externo ou interno
configurado como grupo (organizado top down), seja a estado de guerra
interno instituído a pretexto de combater um inimigo externo ou interno
(ou dele se defender), seja a política praticada como arte da guerra (a
política como continuação da guerra por outros meios, na formule inverse
de Clausewitz-Lenin).
13.2 Ora, se o contrário da guerra não é a paz, mas a política
(democrática), então nenhuma democracia pode continuar sendo
democratizada enquanto prevalecer a construção de inimigos e a luta
contra eles. Esta é a razão pela qual a segunda democracia (a democracia
dos modernos) não pode ser mais democratizada na medida em que se
instala em (e se circunscreve às) estruturas desenhadas para a guerra (lato
sensu, ou seja, a guerra "quente", fria, o estado de guerra ou a política
pervertida como arte da guerra) e fortemente influenciadas por sua
dinâmica.
13.3 Os modernos nunca chegaram a entender plenamente que o
processo de democratização é limitado pela sua convivência com a guerra.
Talvez porque, condenados a administrar estruturas desenhadas pela
guerra (o Estado-nação moderno) não tenham conseguido captar, no
plano conceitual, a contradição fundamental entre democracia e guerra.
13.4 Na verdade, nem os antigos democratas tiveram um entendimento
adequado dessa contradição ou incompatibilidade original entre guerra e
democracia. Sua compreensão de que a guerra era uma realidade apolítica
se deu mais no plano factual do que conceitual.
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13.5 Muito antes dos gregos, o principal movimento autocratizante foi a
guerra. E depois dos gregos, a guerra foi o meio universal de acabar com a
política (democrática) ou de estreitar a brecha por ela aberta nos sistemas
de dominação. Guerra como modo de regular conflitos e de alterar a
morfologia e a dinâmica da rede social para se preparar para o conflito
externo (por meio do chamado “estado de guerra”, instalado
internamente) foi o meio pelo qual a tradicionalidade política pôde se
prorrogar, não apenas derrotando inimigos de modo violento, mas
também construindo continuamente tais inimigos com o intuito de
preservar uma morfologia e uma dinâmica social que, erigida em função
da guerra, constituiu-se como um complexo cultural. Usando-se uma
metáfora contemporânea, trata-se de um programa (software) que foi
instalado na rede social e adquiriu capacidade de modificar essa rede
(hardware) para se auto-replicar.
13.6 Quando reinventaram a democracia os modernos não perceberam
que o grande problema para a política democrática não é prioritariamente
a guerra propriamente dita, a guerra "quente" – conquanto ela continue
sendo promovida por quistos autocráticos instalados em países
democráticos

contra

países

não-democráticos,

por

países

não-

democráticos contra países democráticos e por países não-democráticos
entre si – mas o exercício da política como “arte da guerra” (esta sim,
praticada universalmente como realpolitik). O que os modernos não
entenderam? Os limites ao processo de democratização colocados pela
sua convivência com a guerra, no caso, com a política praticada como uma
espécie de continuação da guerra.
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13.7 A questão de fundo é que a regulação da esfera pública (sem a qual
não pode haver qualquer tipo de democracia) não pode se dar por meio
de uma guerra (ou da política praticada como arte da guerra) entre grupos
privados, como imaginaram os modernos. Os processos de competição
política legalizados e institucionalizados pela democracia representativa
não dão conta de construir uma governança democrática. Na falta desta,
as

suas

instituições

conseguem,

no

máximo,

estabelecer

uma

governabilidade (em grande parte autocrática), dedicando-se a manter as
regras de uma luta , de um combate permanente entre grupos privados,
assegurando que o vencedor tenha o direito de privatizar a esfera pública
de modo a prorrogar o seu poder sobre a sociedade (no fundo há sempre
uma disputa pelo butim, na base do spoil system).
13.8 A principal instituição política não estatal da democracia dos
modernos - senão a única - é o partido. Mas tal como o Estado-nação,
partidos são instituições guerreiras: ainda quando não se dediquem ao
conflito violento, operam a política como arte da guerra, como uma
continuação da guerra por outros meios. Nesta exata medida, são
organizações antidemocráticas. É difícil acreditar que o resultado desse
embate constante, dessa interação adversarial permanente, conseguirá
constituir um sentido público. Mas os modernos acreditaram nisso, talvez
porque tenham se deixado influenciar pela autorregulação mercantil, que
se dá por meio da competição entre atores privados. Mas a lógica e a
racionalidade do mercado não são as mesmas da esfera pública.
Sociedades competitivas, aliás, não constituem bons ambientes para
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mercados competitivos. Quem tem que ser competitivo é o mercado, não
a sociedade.
13.8 Se não havia derramamento de sangue, pensaram os modernos: tudo
bem. Mas não, não estava tudo bem para a continuidade do processo de
democratização.
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14

A CONFUSÃO DA SEGUNDA DEMOCRACIA COM
REGIME ELEITORAL

14.1 O processo de democratização é sempre um processo de
publicização. Os modernos tiveram imensa dificuldade de entender isso,
talvez porque vivessem em mundos fracamente conectados. Em mundos
de alta interatividade, nos quais já estamos vivendo, outras categorias são
necessárias (por exemplo, os conceitos de emergência ou complexidade)
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para entender o público (cujo processo de formação é cognato ao
processo de democratização). O resultado é que os modernos acabaram
maltratando o conceito de público (e de opinião pública).
14.2 Para a democracia representativa (sobretudo quando confundida
com um processo meramente eleitoral, o que não é raro) opinião pública
confunde-se com a soma das opiniões privadas da maioria da população.
Ora, se a soma das opiniões privadas pudesse ser a mesma coisa que a
opinião pública, não haveria necessidade do processo político. Na maioria
dos países do mundo, se fôssemos organizar a sociedade com base nas
opiniões da maioria da população, viveríamos provavelmente em uma
ditadura ou em um tipo de regime excludente, preconceituoso,
intolerante, corrupto e avesso a quaisquer dos elevados valores
anunciados pelos defensores da democracia.
14.3 A democracia depende de uma chamada opinião pública, que não é o
mesmo que a soma das opiniões dos habitantes que compõem a
população de um país, mas que é composta a partir dos inputs fornecidos
por aqueles que proferem opiniões no espaço público. Ou seja, a opinião
pública não é a opinião da maioria da população, como somos induzidos a
acreditar depois que apareceram os institutos de pesquisa de opinião. A
opinião pública é aquela que se forma quando as opiniões são
voluntariamente proferidas no espaço público e não quando são
arrancadas por um entrevistador que bate à nossa porta, nos telefona ou
corta o nosso caminho na via pública e depois totaliza as respostas que
arrancou porque perguntou, mas que nós não estávamos dispostos a
submeter ao debate público. Se existissem tais institutos na Atenas dos
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séculos 6 a 4, a democracia certamente não seria escolhida como forma
preferível de governo. No entanto, a opinião pública em Atenas era
favorável à democracia. Da mesma forma, no Brasil do auge do regime
militar, os que se posicionavam contra o governo eram franca minoria e,
ainda assim, expressavam a opinião pública da época.
14.4 Diz-se, com razão, que a opinião pública é um ator (ou um fator) que
não pode ser desconsiderado nas sociedades contemporâneas. Ela não é
exatamente o mesmo que chamamos de sociedade civil (sobretudo não é
nada que se possa reduzir ao conjunto de organizações da sociedade civil).
Ela é algo que se forma, por certo, a partir das opiniões privadas, porém
quando tais opiniões interagem coletivamente formando configurações
complexas que brotam por emergência. Nesse sentido o mecanismo de
construção ou formação da opinião pública é o mesmo mecanismo de
formação do que chamamos de público, como, aliás, já havia percebido
John Dewey, em 1927, no seu clássico “O público e seus problemas”.
14.5 Dewey, é claro, não podia conceber, àquela altura, a emergência e
outros processos acompanhantes da complexidade social, mas anteviu
certos conceitos dos quais agora somos obrigados a lançar mão para
tentar descrever a formação do público. Hoje podemos dizer que a
diversidade das iniciativas da sociedade civil é capaz de gerar uma ordem
bottom up. E que a partir de certo grau de complexidade, a pulverização
de iniciativas privadas acaba gerando um tipo de regulação emergente.
Quando milhares de micromotivos diferentes entram em interação, é
possível se constituir um sentido coletivo comum que não está mais
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vinculado aos motivos originais dos agentes privados que contribuíram
para a sua constituição.
14.6 No entanto, isso não é possível quando o número de agentes
privados é muito pequeno. O que indica que o público propriamente dito
só pode, portanto, se constituir por emergência. Pode até haver,
provisória e intencionalmente, um pacto que reconheça alguns processos
de constituição do público, assim como há, por exemplo, um pacto que
reconhece como receita pública o resultado do montante de impostos
pagos por agentes privados (com dinheiro privado). Não há uma mágica
que transforma nossos recursos privados em recursos públicos quando
pagamos impostos: há um assentimento social, que reconhece como
válida a operação política pela qual esses recursos privados, pagos pelos
chamados contribuintes, quando arrecadados compulsoriamente pelo
Estado, passam a ser considerados como recursos públicos.
14.7 Mas há limites impostos pela racionalidade do tipo de agenciamento
que estamos considerando. Querer transformar o interesse privado de um
grupo em interesse público é magia negra. Seria, mal comparando, como
querer chamar de receita pública os impostos pagos apenas por uma dúzia
de contribuintes.
14.8 Não é um problema de quantidade. É uma questão de complexidade,
em que, evidentemente, a quantidade é uma variável, mas não a única. Se
somente uma dúzia de pessoas pagasse impostos, dificilmente haveria
base para um pacto na sociedade reconhecendo como válido o direito de
taxar esses contribuintes. Se houvesse tal pacto, ele seria um pacto
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privatizante e os tais contribuintes seriam considerados (e se
comportariam como) donos do Estado (que, então, não poderia mais ser
considerado um ente público). Por outro lado, há uma razão eloquente
para afirmar que a quantidade não é a única variável nesse processo. Pois
também não fica assegurada a formação do público pela simples soma –
ou a totalização ex post e inorgânica – de inputs privados, mesmo que as
parcelas dessa soma expressem quantitativamente a maioria de uma
população.
14.9 No caso da chamada opinião pública, não basta somar (ou juntar e
totalizar) as opiniões privadas. É necessário que essas opiniões se
combinem, se polinizem mutuamente e se transformem nesse processo
de emersão para que possamos ter uma opinião pública. Assim, poderá
ocorrer que a maioria das opiniões privadas esteja em contradição com a
opinião pública, mesmo quando as vertentes originalmente formadoras
dessa opinião pública sejam minoritárias ou, até mesmo, francamente
minoritárias (por exemplo, a opinião pública no Brasil de meados do
século 19, quando, segundo algumas estimativas, apenas 1% da nossa
população sabia ler e escrever – e os 99% analfabetos nem mesmo
podiam usar os jornais como papel higiênico – era formada por opiniões
privadas que, em sua origem, eram francamente minoritárias).
14.10 Não é que a posse de um conhecimento – como o conhecimento da
língua falada e escrita, a alfabetização ou o letramento – qualifique a
opinião por fora do processo político (sim, não estamos falando aqui de
outra coisa senão do processo político), o que seria uma violação do
pressuposto democrático básico de liberdade e valorização da opinião. É
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que os processos pelos quais as opiniões transitam na sociedade,
basearam-se, a partir da modernidade, na palavra escrita e na
interpretação do texto, escrito ou falado, criando assim uma condição de
interação política que impede a participação dos que não possuem tais
recursos cognitivos (e/ou de comunicação).
14.11 Em países em que as condições de interação política estão mais
bem distribuídas, há uma tendência clara de convergência entre a opinião
pública e a soma das opiniões privadas, até que ponto não se sabe. Mas
isso explica por que a vitalidade da segunda democracia está sempre
associada a existência de uma sociedade civil ativa ou de uma “classe
média” vigorosa. Não, não é porque a posição de classe em termos
clássicos, quer dizer, a posição em relação ao processo de produção ou de
acumulação do capital seja determinante, como julgaram todas as
vertentes economicistas do pensamento sociológico (inclusive porque a
determinação de classe da chamada “classe média” é uma operação
impossível para as teorias de classes sociais fundamentadas em alguma
racionalidade econômica), e sim porque há um acesso diferencial ao
campo onde se dá a interação das opiniões por parte dessa “classe” em
relação às classes ditas subalternas (em virtude do analfabetismo estrito
ou funcional destas últimas ou, hoje, de seu “analfabetismo” digital e,
ainda, do seu exíguo tempo livre para poder se preocupar com assuntos
que não digam respeito diretamente à sobrevivência e ao lazer).
14.12 Tudo ou quase tudo que se diz sobre o público que não leva em
conta o processo emergente pelo qual o público se constitui a partir da
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complexidade social não é capaz de explicar a natureza do público, nem
de compreender a fenomenologia a ele associada.
14.13 De modo geral confundimos o público com o estatal, quando,
originalmente, trata-se do contrário. A formação do Estado – em todas as
suas formas pretéritas, desde o Estado-Palácio-Templo sumeriano,
passando pelas Cidades-Estados monárquicas da antiguidade e pelos
Estados reais e principescos – é o resultado de uma privatização dos
assuntos comuns operada pelo autocrata. O surgimento da democracia foi
o resultado de uma desprivatização, quando os assuntos privatizados pelo
autocrata passaram a ser discutidos por todos (os iguais e os que
quisessem discuti-los) na polis. Por isso tinha razão Aristóteles ao sugerir
que público é o que é visível indistintamente para todos na comunidade
(koinonia) política. Democracia e esfera pública são realidades coevas.
Apenas ao Estado democrático pode-se atribuir um caráter público,
mesmo assim dentro de certos limites bem estritos (ou estreitos).
14.14 Por exemplo, vejamos o que ocorre em relação às chamadas
políticas públicas. Em geral, as políticas governamentais chamadas de
políticas públicas não estão imunes à privatização (que é sempre uma
desconstituição do sentido público). Um partido pode, por exemplo,
alcançar o comando de um governo e, como organização privada que é,
ao assumir o controle administrativo, direcionar uma determinada política
segundo seus próprios interesses que não são públicos.
14.15 O fato de estar escrito em uma Constituição que uma coisa é
pública, não significa que ela o seja realmente. Uma empresa dita pública
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tem suas contas, sua folha de pessoal e seus planos estratégicos visíveis a
todos indistintamente? Nesse sentido ela seria realmente pública segundo
um critério decorrente da sugestiva definição aristotélica? Tudo que é
declaradamente público pode ser privatizado, quer por interesses
privados econômicos, quer por interesses corporativos ou, ainda, por
interesses políticos (como, por exemplo, os interesses partidários e
clientelistas). É por isso que não deveríamos nos preocupar tanto em
saber se uma política é formal ou nominalmente pública e sim em saber se
ela é uma política democratizante. Só pode ser publicizante o que é
democratizante. E isso vale também para a chamada opinião pública.
14.16 A rigor uma opinião só pode ser pública se for resultado de um
processo de publicização de opiniões privadas. Esse processo de
publicização é um processo de democratização, ou seja, de liberdade de
proferimento e de interação de opiniões. Em uma ditadura é muito difícil
falar em opinião pública a não ser quando a liberdade de proferir opiniões
é exercida como um ato disruptivo, contra aquela ordem estabelecida
para impedir o exercício dessa liberdade e para desvalorizá-la privatizando
a esfera pública das opiniões.
14.17 A autocratização é sempre uma privatização. Em Cuba há uma
privatização clara das opiniões nas mãos do autocrata: o ditador, por meio
de seu partido-Estado e das instituições que lhe servem de correia de
transmissão. Na Rússia de Putin e na Venezuela chavista estão em marcha
processos de privatização das opiniões, com o objetivo de impedir que se
forme uma opinião pública (e esse é o motivo da perseguição aos meios
de comunicação nesses países). Em outros países da América Latina estão
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em curso processos de desvalorização da opinião pública em nome da
opinião privada da maioria da população. Tal totalização das opiniões
privadas majoritárias da população que não são proferidas no espaço
público por seus atores, só pode ser feita, ex post e inorganicamente, por
meio das pesquisas de opinião e das eleições.
14.18 Ora, se as opiniões privadas da imensa maioria de uma população –
aquelas opiniões que são aferidas, por exemplo, por pesquisas de opinião
ou pelas urnas – não indicam nenhum grau significativo de conversão à
democracia, então isso coloca um enorme problema para a segunda
democracia. A ponto de, em certos países, levar alguns indignados a
reclamar, em termos um tanto grosseiros, que o problema é que “quem
decide as eleições não é quem lê jornal, mas sim quem limpa a bunda com
ele”. Antes de reprovar o chulo dístico, devemos entender a perplexidade
que o motivou. Esse problema tem a ver com as relações entre o processo
de formação da vontade política coletiva e o processo de composição da
chamada opinião pública. Em uma democracia esses dois processos
deveriam andar juntos ou, pelo menos, tender a isso.
14.19 Enfim, o que parece ser mesmo fatal para a segunda democracia é a
confusão entre o processo de formação da vontade política coletiva e
alguns mecanismos utilizados para captar tendências de opinião (como as
pesquisas de opinião) e para escolher representantes (como as eleições).
Embora guardem relações entre si, são coisas distintas. Já se disse aqui,
mas não custa repetir: se a soma das opiniões privadas pudesse ser a
mesma coisa que a opinião pública, não haveria necessidade do processo
político. Ninguém deveria proferir opiniões na esfera pública e nem
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submetê-las ao debate político. Bastaria segredar no ouvido do
entrevistador de um instituto de pesquisa a sua opinião. Bastaria, de
tempos em tempos, depositar secretamente seu voto na urna. Mas - já
havia percebido o jovem-Dewey (1888), no texto “Ética da democracia” - a
democracia não é só uma mera forma organizacional de governo de
Estado submetida à regra da maioria. Como observou Axel Honneth
(1998), esse conceito instrumental de democracia reduz a idéia de
formação democrática da vontade política ao princípio numérico da regra
de maioria... Ora, fazer isso significa assumir o fato de a sociedade ser
uma massa desorganizada de indivíduos isolados cujos fins são tão
incongruentes que a intenção ou opinião adotada pela maioria deve ser
descoberta aritmeticamente.
14.20

A

segunda

democracia

nunca

conseguiu

reparar

essa

incompreensão do sentido de público, permitindo que a confusão entre
democracia e eleições (como forma de pesquisa de opinião) conspirasse
contra a essência da democracia como movimento de desconstituição de
autocracia.
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15

A TERCEIRA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA

15.1 Quando a democracia começou a ser reensaiada para valer pelos
modernos, a política tornou-se palco de uma tensão permanente entre
tendências de autocratização e de democratização da democracia. Nada
indica que essa tensão tenha desaparecido na contemporaneidade. Ainda
que este seja um esquema explicativo, pode-se escrever a história da
democracia como a história de um confronto, em que, de um lado,
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remanesciam as atitudes míticas, sacerdotais e hierárquicas que
mantinham a tradicionalidade e, de outro, surgiam atitudes utópicas,
proféticas e autônomas que fundaram a modernidade.
15.2 Toda vez que a rede social é obstruída, toda vez que se introduzem
centralizações na teia de conexões ou de caminhos que ligam os nodos
dessa rede distribuída, gera-se uma configuração mais favorável ao
crescimento e a manifestação do poder vertical que está no “DNA” da
civilização patriarcal e guerreira.
15.3 A democracia, como percebeu Humberto Maturana (1993), é uma
brecha nesse paradigma civilizatório. Mas a brecha é a rede. Toda vez que
uma rede distribuída se forma surge uma brecha, introduzindo um erro no
programa de controle. Portanto, independentemente de se querer chamála simplesmente de democracia, de democracia radical, de democracia
democratizada, de holarquia ou de pluriarquia, o fundamental é que a
brecha está lá.
15.4 A brecha democrática não foi aberta de uma só vez. Ela foi aberta e
fechada várias vezes. E continua, nos últimos dois ou três séculos, sendo
alargada e estreitada de modo intermitente. Desse ponto de vista, o que
chamamos de democratização nada mais é do que o processo de
alargamento dessa brecha. Mas percebe-se que há um limite estrutural ao
alargamento da brecha nos marcos da segunda invenção da democracia.
15.5 É a impossibilidade de continuar democratizando a democracia dos
modernos que coloca na ordem do dia a possibilidade de reinventar, pela
segunda vez, a democracia. A terceira invenção da democracia nada mais
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é, portanto, do que a continuidade do processo de democratização nas
condições da contemporaneidade.
15.6 Mas é preciso entender bem o que são as condições da
contemporaneidade. Não é mais conviver em um mundo único: agora
serão Highly Connected Worlds (no plural mesmo); ou seja, em termos
sociais, à medida que aumentam os graus de distribuição, de
conectividade e de interatividade, a ilusão do mundo único criada pelo
broadcasting (pela transmissão centralizada um-muitos das estruturas
hierárquicas) vai se desfazendo e miríades de mundos sociais vão
surgindo, sociosferas cada vez mais tramadas por dentro e conectadas
para fora, porém peculiares. Assim, não teremos um tipo ou uma forma
de democracia (como fizeram os antigos em Atenas ou como pretenderam
fazer os modernos: exportando-a para todo o mundo na esteira da
exportação do modelo europeu de Estado-nação).
15.7 A primeira democracia foi local. A segunda democracia tentou ser
global (mas mal conseguiu se realizar plenamente em três dezenas de
países e nunca logrou vigorar no plano internacional - onde impera a
realpolitik do equilíbrio competitivo - a despeito da promissora evidência
de que países democráticos não guerreiam entre si). A terceira
democracia será glocal e isso significa dizer que não será "uma"
democracia, não será "a" democracia. Não teremos uma fórmula aplicável
a várias circunstâncias e, portanto, não será possível exportá-la, como
tentaram os modernos. Somente será possível reinventá-la em cada
glocalidade. E mesmo assim será possível chamar todas essas invenções
de democracia (ou de democracia radicalizada, de democracia
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democratizada, de democracia cooperativa, de democracia interativa, de
holarquia ou de pluriarquia) a não ser enquanto - e na medida em que estiver em curso algum movimento de democratização ou de
desconstituição de autocracia como elemento essencial da constituição
das formas políticas concretas que cada glocalidade inventou.
15.8 Surpreendentemente a terceira invenção da democracia é a
desinvenção das formulas de democracia.
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PARTE III
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COCRIAÇÃO
70

16

INVENTANDO A TERCEIRA DEMOCRACIA

16.1 Não se trata de adivinhar como será a terceira democracia. Trata-se
de inventá-la.
16.2 É claro que tal invenção se dará dentro dos horizontes de
possibilidades dos novos mundos altamente conectados que estão
emergindo no dealbar deste terceiro milênio.
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16.3 Observando as tendências contemporâneas, alguns fenômenos,
eventos, experimentos e configurações emergentes (novas formas de
organização e convivência que começam a surgir em profusão por toda
parte) podem estar indicando o seguinte sobre a terceira democracia:
I - Que a organização de suas instituições espelhará mais um padrão
de rede (estruturas mais distribuídas do que centralizadas) do que
de hierarquia (estruturas mais centralizadas do que distribuídas).
II - Que sua dinâmica será mais interativa do que participativa ou
adesiva.
III - Que ela adotará procedimentos diretos mais interativistas
(abertos à interação fortuita, em tempo real) do que assembleístasparticipacionistas (seguindo pautas previamente estabelecidas por
alguma coordenação centralizada).
IV - Que ela combinará procedimentos diretos interativos com
procedimentos

representativos

(porém

transitórios,

com

representações revogáveis a qualquer momento).
V - Que ela se guiará mais pela lógica da abundância do que pela
lógica da escassez (ou seja, utilizará cada vez menos modos de
regulação de conflitos que introduzam artificialmente escassez:
como a votação, a construção administrada de consenso, o rodízio e
o sorteio).
VI - Que seus atores serão mais pessoas interagindo em multidões
consteladas e em comunidades configuradas para a convivência do
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que indivíduos figurando em massas arrebanhadas ou sendo
chamados periodicamente a influir na vida política como eleitores
solitários.
VII - Que a formação democrática da vontade política terá mais
como fonte originária a cooperação voluntária, com a convergência
comunal de desejos pessoais para contender com um problema ou
realizar um projeto, do que a liberdade individual de opinar
protegida da interferência do Estado (segundo a visão liberal) ou do
que o reino público constituído pela argumentação discursiva
(segundo

as

visões

do

republicanismo

político

e

do

procedimentalismo democrático).
VIII - Que ela terá diversas "fórmulas" glocais e não mais uma única
fórmula pretensamente global (ou internacional, como ocorreu com
a segunda democracia).
IX - Que ela será realizada em miríades de sociosferas e não em
apenas menos de duas centenas das unidades político-territoriais
centralizadas (chamadas de países ou Estados-nações).
X - Que ela coexistirá marginalmente e por tempo indeterminado
com as democracias realmente existentes (incluindo as democracias
plenas, as democracias parasitadas por regimes manipuladores e as
democracias em processo de autocratização) e também com
protoditaduras florescentes e ditaduras remanescentes.
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Para teorizar sobre essas tendências e experimentá-las em ensaios
concretos de novos modos de convivência social, vários campos de livreinvenção - ou de cocriação - estão sendo abertos neste momento. Ora,
isso já faz parte da terceira invenção da democracia.
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I

Que a organização de suas instituições espelhará mais um padrão de rede
(estruturas mais distribuídas do que centralizadas) do que de hierarquia
(estruturas mais centralizadas do que distribuídas).

Espaço para conversação cocriativa
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II

Que sua dinâmica será mais interativa do que participativa ou adesiva.

Espaço para conversação cocriativa
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III

Que ela adotará procedimentos diretos mais interativistas (abertos à
interação fortuita, em tempo real) do que assembleístas-participacionistas
(seguindo pautas previamente estabelecidas por alguma coordenação
centralizada).

Espaço para conversação cocriativa
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IV

Que ela combinará procedimentos diretos interativos com procedimentos
representativos (porém transitórios, com representações revogáveis a
qualquer momento).

Espaço para conversação cocriativa
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V

Que ela se guiará mais pela lógica da abundância do que pela lógica da
escassez (ou seja, utilizará cada vez menos modos de regulação de
conflitos que introduzam artificialmente escassez: como a votação, a
construção administrada de consenso, o rodízio e o sorteio).

Espaço para conversação cocriativa
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VI

Que seus atores serão mais pessoas interagindo em multidões consteladas
e em comunidades configuradas para a convivência do que indivíduos
figurando em massas arrebanhadas ou sendo chamados periodicamente a
influir na vida política como eleitores solitários.

Espaço para conversação cocriativa
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VII

Que a formação democrática da vontade política terá mais como fonte
originária a cooperação voluntária, com a convergência comunal de
desejos pessoais para contender com um problema ou realizar um
projeto, do que a liberdade individual de opinar protegida da interferência
do Estado (segundo a visão liberal) ou do que o reino público constituído
pela argumentação discursiva (segundo as visões do republicanismo
político e do procedimentalismo democrático).

Espaço para conversação cocriativa
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VIII

Que ela terá diversas "fórmulas" glocais e não mais uma única fórmula
pretensamente global (ou internacional, como ocorreu com a segunda
democracia).

Espaço para conversação cocriativa
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IX

Que ela será realizada em miríades de sociosferas e não em apenas menos
de duas centenas das unidades político-territoriais centralizadas
(chamadas de países ou Estados-nações).

Espaço para conversação cocriativa
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X

Que ela coexistirá marginalmente e por tempo indeterminado com as
democracias realmente existentes (incluindo as democracias plenas, as
democracias parasitadas por regimes manipuladores e as democracias em
processo de autocratização) e também com protoditaduras florescentes e
ditaduras remanescentes.

Espaço para conversação cocriativa
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PARA COCRIAR
A TERCEIRA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA

Vá para o grupo A TERCEIRA INVENÇÃO DA DEMOCRACIA da Escola-deRedes clicando no link abaixo:
http://escoladeredes.net/group/a-terceira-invencao-da-democracia
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