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RESUMO 

O tema desta dissertação é o patrimonialismo como um estilo político ainda atuante 
nos dias de hoje. Sob o ponto de vista da cultura política, o patrimonialismo pode ser 
entendido como um tipo de comportamento que deriva de crenças e valores 
tradicionais cultivados na história brasileira. Além da sua sobrevivência por meio da 
cultura, é argumentado que a ideologia do Estado autoritário também seja um meio 
sustentador e disseminador do fenômeno. O estilo político patrimonialista é 
caracterizado pelo poder arbitrário legitimado por uma tradição em tratar a coisa 
pública como privada. Sustenta e é sustentado pela cooptação política e pelas 
relações clientelistas e assimétricas entre os atores políticos. Esse comportamento 
antirrepublicano e antidemocrático é composto por uma “lógica corrupta” em sua 
essência podendo ser um estimulador da desmobilização social (que culmina na 
baixa participação política) e da reduzida qualidade democrática em nosso país. O 
objetivo é apontar alguns vínculos teóricos entre patrimonialismo, cultura política, 
ideologia do Estado autoritário, participação política e qualidade democrática. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Patrimonialismo; 2. Cultura política; 3. Corrupção; 4. 
Ideologia do Estado autoritário; 5. Participação política; e 6. Qualidade democrática. 



 

 

ABSTRACT 

The theme of this dissertation is the patrimonialism as a current political style. 
According to the theory of political culture, patrimonialism can be understood as a 
type of behavior that derives from traditional beliefs and values maintained alive 
during Brazilian history. Besides its survival through culture, it is argumented that the 
ideology of the authoritarian State is another way of sustaining and disseminating the 
behavior. The patrimonialist political style is characterized by the arbitrary power 
legitimated by a tradition used to treat the public as a private matter. It sustains and is 
sustained by political co-option and by client-based and asymmetric political 
relationships. This anti republican and antidemocratic behavior carries within a 
“corrupt logic” that can stimulate social demobilization (which results in low political 
participation) and the reduced democratic quality of Brazil. The objective is to point a 
few theoretical ties between patrimonialism, political culture, ideology of the 
authoritarian State, political participation and the quality of democracy.  

KEYWORDS: 1. Patrimonialism; 2. Political culture; 3. Corruption; 4. Ideology of the 
authoritarian State; 5. Political participation; and 6. Quality of democracy.  
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Introdução 

 O objetivo desta dissertação é discutir a importância do patrimonialismo e sua 

relação com questões que influenciam o sistema democrático brasileiro. O tema 

central é o patrimonialismo que, pensado em termos históricos e tradicionais, pode 

colaborar com os estudos sobre corrupção, participação e qualidade democrática. 

Os argumentos procuram mostrar que é uma chave explicativa válida até hoje, e são 

baseados nos conceitos registrados por três autores (Raymundo Faoro, Maria Sylvia 

de Carvalho Franco e Simon Schwartzman) e nos instrumentos teóricos da cultura 

política, de modo a se buscar entender a qualidade democrática do país, mais 

especificamente os baixos índices de participação política.  

 O patrimonialismo, constituído por uma lógica que definiremos como 

“procedimental” (relativa a práticas de corrupção), reflete na participação política 

daqueles que percebem a esfera do público como locus de representação de 

interesses privados. Tratar o que é público dessa forma, prática visível a qualquer 

cidadão, leva este a participar minimamente com seu voto e majoritariamente com 

sua desconfiança. Sem participação de fato, o que distancia o cidadão das 

instituições, faz com que ele as desconheça e desconfie de tudo que delas provêm. 

Tendo em vista esses desdobramentos do patrimonialismo, cujo entendimento será 

auxiliado pela teoria da cultura política, discute-se neste texto a qualidade da 

democracia brasileira, com o objetivo de colaborar para a compreensão da atual 

situação política nacional.  

 A corrupção é motivo de inquietação para vários estudiosos há décadas. A 

preocupação se deve a uma razão bastante relevante: ela é um obstáculo ao 

desenvolvimento político, social e econômico de qualquer país. Diferentes teorias 

associam suas causas a níveis de desenvolvimento econômico, às instituições 

políticas, à tradição histórica e cultural e às políticas de governo (Treisman, 2000). 

Sustenta-se, nesta dissertação, que os estudos sobre patrimonialismo podem 

auxiliar na investigação das motivações da corrupção1.  

                                                 
1 Não pode ser dito que o patrimonialismo seja uma causa direta da corrupção; o que se sustenta aqui é que o 

comportamento patrimonialista pode estimular atos corruptos por operar de acordo com uma lógica corrupta, 

sendo uma causa indireta em potencial.  



8 

 No Brasil, os estudos sobre o patrimonialismo se direcionaram, 

primeiramente, para a busca da “singularidade” do país. Nesse registro, surgido na 

década de 1930, o patrimonialismo foi chave explicativa para o atraso em que o país 

se encontrava. Intérpretes brasileiros como Raymundo Faoro, em 1958, Maria Sylvia 

de Carvalho Franco, em 1964, e, posteriormente, Simon Schwartzman, em 1988, se 

utilizaram do conceito para compreender a situação brasileira. Os três autores 

constataram o peso e o poder “excessivo” do Estado que, em troca, reduz a 

sociedade a um receptor de bens e favores.  

 O primeiro autor analisa o surgimento e o desenvolvimento do patrimonialismo 

desde a formação do Estado brasileiro como colônia de Portugal e seus 

desdobramentos até o Brasil-República. Sua análise se direciona para os efeitos do 

fenômeno especificamente nas instituições políticas. O resultado é um Estado 

governado por um estamento burocrático que se utiliza dos instrumentos públicos 

como bens pessoais e uma economia regulada politicamente e não pelos preceitos 

liberais. Estes eram atuantes só ideologicamente. A linha de interpretação da qual 

Faoro faz parte é denominada por Werneck Vianna (1999) de patrimonialismo 

estatal. 

 Na mesma direção, Maria Sylvia Franco discute a atuação do 

patrimonialismo, contudo, do ponto de vista da sociedade, que é vista como 

reprodutora do comportamento patrimonialista, em que rege a dominação 

pessoal, desenvolvido em sua essência. Os homens livres, surgidos no 

momento histórico da escravidão, depositavam na figura do fazendeiro as 

atribuições do Estado. A pobreza material da época era responsável pela forma 

violenta de relacionamento entre os homens livres, enquanto no Estado essa 

pobreza gerava a forma patrimonial de comportamento. Por considerar esses 

motivos, essa autora integra o conjunto de estudos designado patrimonialismo 

de base societal – linha interpretativa que complementa e enriquece a primeira 

abordagem. 

 Trazendo o debate para o campo da ciência política, mais próximo de como a 

conhecemos hoje, Schwartzman faz uma terceira interpretação do Brasil. Sem 

ignorar a relevância do desenvolvimento histórico da intersecção do público com o 

privado, ele reconhece que mudanças ocorreram e não foram pontuadas no registro 

de Faoro. Por essa razão, Schwartzman trabalha o conceito de neopatrimonialismo – 
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sistema político incapaz de representar os setores sociais; em vez disso, negocia a 

inclusão ou a exclusão dos grupos no recebimento de benefícios e privilégios do 

governo. A apropriação das rendas públicas por setores privados é possibilitada 

àqueles que são cooptados politicamente e adentram a rede clientelista de troca de 

favores.  

 A análise de Schwartzman faz parte da abordagem do patrimonialismo estatal. 

Além do foco institucional de seu registro, essa classificação se deve à forma como 

preconiza a ruptura com a dominação neopatrimonial, que continua sendo através 

de reformas políticas. Todavia, ao desenvolver o conceito de patrimonialismo 

político, o autor relaciona o patrimonialismo da sociedade, na forma em que se 

organiza para produzir, distribuir e realocar bens políticos, com a cooptação no nível 

político, na forma de seleção, pelo núcleo político, dos amigos, sócios e parentes 

para o funcionalismo público. A sociedade, portanto, é vista como mantenedora do 

patrimonialismo, assim como o Estado. Considerar que ambos têm participação ativa 

na reprodução do fenômeno se aproxima mais da realidade atual da sociedade 

brasileira.  

 O registro em que esses três autores se inserem é bastante criticado. Porém, 

este trabalho se apoia na relevância dos fatos históricos e na sua capacidade de 

provocar reflexos no presente. A hipótese é que as mudanças políticas e sociais não 

foram suficientes para superar este velho estilo político. Em adição, especula-se que 

vinte anos de experiência democrática podem representar um período muito curto de 

aprendizagem política para os cidadãos.  

 O patrimonialismo é um estilo político originado historicamente e 

apresenta efeitos no presente. Sua principal manifestação está na forma como 

os políticos e a sociedade entendem o que é público. Essa forma de 

entendimento é incompleta ou distorcida em comparação ao conceito normativo 

de público próprio da tradição republicana. O público no patrimonialismo é visto 

como arena de representação de interesses privados somente por aqueles que 

participam e foram cooptados por ela. Enxergar a política desse modo faz com 

que o cidadão não se sinta estimulado a participar politicamente e desconfie dos 

resultados e decisões advindos dela. Portanto, o patrimonialismo é conceituado 

aqui como um estilo político em que o poder é arbitrário, originado por uma 
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tradição2 que trata a coisa pública como privada, que sustenta e é 

sustentado pela cooptação política, relações clientelistas e assimétricas. O 

patrimonialismo mantém vivas características antidemocráticas e 

antirrepublicanas, gerando uma lógica de administração pública corrupta, 

associada ao favoritismo e à troca de favores. Ele funciona em meio a um 

hardware democrático (instituições) e produz um consenso normativo 

mínimo (ou cultura política pública) com aspectos autoritários. 

 Em conjunto a esse conceito, a teoria da cultura política será usada como 

instrumento teórico na compreensão da sobrevivência de valores e atitudes 

autoritárias, como as patrimoniais. Definida como um conjunto de padrões de 

orientação em direção a objetos políticos entre os membros do país, ela possibilita 

incluir na análise a atuação de atores políticos (além do funcionamento das 

instituições) orientados por valores, crenças, hábitos e costumes. Por sua vez, os 

indivíduos podem ter suas crenças e valores mudados pela sua experiência pessoal 

com as instituições. Pois, “não só a tradição da cultura política, mas a tradição que 

valoriza o desenho e o desempenho das instituições públicas influi na relação dos 

cidadãos com o regime democrático” (Moisés, 2006a, p. 1). 

 É pressuposto que o ambiente definidor das atitudes e das percepções 

intersubjetivas dos indivíduos em relação ao regime político é formado tanto pelas 

orientações valorativas quanto pelas pragmáticas. A esfera pragmática deriva do 

julgamento do desempenho das instituições de acordo com a experiência vivida por 

cada um. Portanto, os aspectos culturais são considerados como causa de certos 

hábitos dos cidadãos, porém, eles não são vistos como o único determinante do 

comportamento. As atitudes também estão associadas à experiência política dos 

cidadãos e ao uso que fazem das instituições.  

 Em conjunto com a abordagem culturalista, a análise do patrimonialismo é 

complementada pela abordagem da ideologia do Estado autoritário. Entendida como 

“a manipulação do sentido para a sustentação e manutenção da dominação política” 

(Silva, 2004, p. 54), este conceito possibilita que o entendimento do patrimonialismo 

                                                 
2
 A banca de avaliação desta dissertação, reunida em 20 de setembro de 2011, composta pelo Prof. Edison 

Nunes (PUC-SP) e pelo Prof. Bernardo Ricupero (USP), comentou que o patrimonialismo pode ser entendido 

como uma forma de dominação racional-legal, por isso que ele é descrito aqui como “originado” e não 

“legitimado”, como afirma Weber. E, acerca da tradição, argumenta-se, no decorrer do texto, que, de fato, ela 

tem um papel fraco na dominação patrimonial hoje. Além disso, Schwartzman aponta semelhanças entre 

neopatrimonialismo e a dominação racional-legal. A relação entre esses conceitos, porém, não chegou a ser 

aprofundada no presente trabalho. 
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envolva mecanismos de reprodução no presente, reduzindo o papel da “tradição” na 

análise. Desse ponto de vista, o estilo político patrimonial pode ser compreendido 

como um fenômeno que se adapta à contemporaneidade, podendo ser fruto de certa 

intencionalidade dos atores que se beneficiam de tal manipulação de ideias. Os 

mecanismos de reprodução do patrimonialismo, sob a ótica da ideologia do Estado e 

da cultura política, ainda são incertos e demandam pesquisas mais aprofundadas. 

Contudo, podemos apontar o vínculo entre os conceitos como uma das causas da 

desmobilização social do cenário político brasileiro. 

 A tradição patrimonialista na política é uma possível causa da desmobilização 

que culmina na reduzida participação política do cidadão. Esse efeito acarreta 

consequências mais preocupantes para a qualidade da democracia. A prevalência 

de eleições e outros elementos próprios da democracia podem conviver com traços 

autoritários, fazendo com que seja necessária a “mensuração” da democracia na 

forma de sua qualidade, pois os países não trilham o mesmo caminho nesse 

processo. Utilizar o conceito para investigar a democracia brasileira significa colocar 

em relevância “não apenas o desempenho formal das instituições, mas o fato de o 

seu modo de funcionamento frustrar tanto a realização de valores que orientaram a 

escolha do desenho institucional pela sociedade, como os interesses dos cidadãos” 

(Moisés, 2005a, p. 8.).  

 A abordagem da qualidade da democracia consiste em um sistema de valores 

e procedimentos institucionais interligados que visa aproximar os sistemas políticos 

da democracia ideal. Para alcançar a plena democracia, segundo os autores dessa 

abordagem (O‟Donnell, Cullel e Iazetta, 2004; Levine e Molina, 2011; Diamond e 

Morlino, 2005), os países devem ter oito principais objetivos, um deles é a 

participação política. Esses objetivos guardam relações complexas de dependência 

e hierarquia entre si, sendo a participação e a competição os “motores” para se 

alcançar alta qualidade democrática. Inversamente, uma democracia de baixa 

qualidade é aquela em que a participação e a competição política são deficitárias ou 

distorcidas, o que também afeta negativamente a liberdade. O abuso do poder 

público para qualquer tipo de benefício privado é um dos mais severos problemas 

enfrentados tanto por democracias novas como velhas (Moisés, 2008). Ameaça a 

qualidade política por distorcer o princípio da igualdade política inerente à 

democracia e implica o fracasso do princípio democrático que estabelece que 
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ninguém esteja acima da lei. 

 A noção de público adquirida ou manipulada ao longo do tempo pode, assim, 

afetar a qualidade democrática de um país. Apesar de pesquisas apontarem que a 

maioria da população mundial, inclusive a brasileira, prefere o regime político 

democrático, um terço da população apresenta comportamento ambíguo em relação 

à democracia idealizada. Por comportamento ambíguo, entende-se que os 

indivíduos acreditam que a democracia funcionaria melhor sem partidos políticos ou 

sem o Congresso Nacional. Acreditar que a democracia possa existir sem os seus 

principais pilares de sustentação é, no mínimo, paradoxal. Esse tipo de opinião afeta 

diretamente a qualidade democrática, uma vez que os indivíduos irão se comportar 

de forma negativa em relação a essas instituições. É provável que, por trás dessa 

opinião, exista um conceito de público originado pela nossa experiência autoritária, 

mas modificado também pela experiência democrática. Pois, “embora a aceitação da 

democracia como ideal seja a majoritária entre a população, em consequência de 

sua experiência com o autoritarismo e das lutas de resistência democrática, isto não 

impede que sobrevivam concepções herdadas da tradição autoritária pregressa” 

(Moisés, 2005a, p. 2)3. 

 A dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro, temos o 

refinamento do conceito de patrimonialismo para apresentar os seus aspectos 

históricos institucionais e sociais, argumentando a necessidade de ambas as 

abordagens, demonstrando as continuidades entre sociedade e Estado e os 

desdobramentos do patrimonialismo. O segundo capítulo foca na teoria da cultura 

política e como o patrimonialismo pode e deve ser estudado por esse arcabouço 

teórico por representar hábitos, costumes, atitudes, crenças e valores originados no 

passado que se prolongam no presente. O terceiro capítulo apresenta a ideologia do 

Estado autoritário como uma segunda forma de sobrevivência do patrimonialismo. 

As consequências dessa lógica corrupta – a desmobilização social e a baixa 

qualidade democrática – serão argumentadas no quarto capítulo. 

                                                 
3
 Ver também a respeito Moisés (1995) e Weffort (1984).  
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Capítulo 1 

O Conceito de Patrimonialismo 

1. Introdução 

 O patrimonialismo é uma forma moderna de dominação e influencia a 

percepção dos atores em direção à naturalização da apropriação de bens 

públicos ou a sua utilização sem consideração aos princípios democráticos ou 

republicanos. É um estilo político que permite o empoderamento de homens 

públicos de forma arbitrária. O poder dado a cada um também é indiscricionário 

por depender de seu poder econômico, de sua influência e posição hierárquica do 

cargo. Suas características antirrepublicanas legitimam uma tradição que trata a 

coisa pública como privada, permitindo a cooptação política e o clientelismo. O 

estilo político patrimonial resulta numa lógica corrupta inerente ao funcionamento 

da administração pública4. Esperamos que o debate deste conceito seja 

proveitoso para entender o déficit de participação popular no Brasil e a limitação 

de sua qualidade democrática (ambos temas do quarto capítulo).  

 O registro eminentemente histórico que trata das origens e 

desdobramentos da dominação tradicional no Brasil encontra-se em Os donos do 

poder. Segundo a obra, a colonização portuguesa é a principal responsável pelo 

limite tênue entre o público e o privado no país. A estrutura política lusa, em 

conjunto com suas falhas, é transplantada no país. Dentre essas falhas está a 

regulação econômica pela esfera política, impossibilitando o desenvolvimento 

pleno do capitalismo. A ausência de liberalismo, em conjunto com o Estado 

intervencionista, culmina no que Faoro denomina de capitalismo politicamente 

orientado. Outra característica herdada dos portugueses foi a manutenção e a 

sustentação do estamento no poder. Essa classe política, hermética, dona do 

status quo, era subordinada ao poder central e muitas vezes se opôs a ele. Aos 

seus membros era permitido o uso dos instrumentos públicos e administrativos 

em favor dos interesses estamentais privados, deflagrando, então, o 

patrimonialismo.  

 A abordagem estritamente institucional de Faoro sobre o patrimonialismo 

                                                 
4
 O objetivo deste capítulo é discutir o surgimento do conceito no pensamento político-social brasileiro. O 

patrimonialismo como lógica corrupta será abordado no capítulo posterior. 
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contrasta com a abordagem societal de Maria Sylvia Carvalho Franco, apesar de 

ambos se apropriarem do patrimonialismo como chave explicativa do Brasil. Na 

leitura de Franco, o papel da sociedade adquire maior relevância, não sendo 

entendida apenas como receptora de bens públicos. Diferentemente do ponto de 

vista de Faoro, a sociedade, de fato, apresenta uma participação política 

relevante, mesmo que seja através da apatia e do distanciamento da arena 

política.  

 Vê-se, portanto, que as características e formas de organização da 

sociedade são tidas como fundamentos do sistema político, que se prolongam e 

adentram nela sob a forma da dominação pessoal. Em Homens livres na ordem 

escravocrata, Franco mostra como os homens livres eram acostumados a 

agradecer o fazendeiro (tido como o representante do Estado) – pelo uso da 

terra, pelo batizado dos filhos e pelo dinheiro emprestado – por meio do voto. 

Dada a escassez de recursos, esse grupo social, excluído da sociedade, se vê 

compelido a criar oportunidades de sobrevivência se aliando a quem pudesse 

lhes prover bens materiais. A política se torna a arena principal, tanto da defesa 

dos interesses privados, quanto da distribuição desigual dos bens públicos entre 

os membros da sociedade, como numa relação em que o Estado é o provedor e 

os indivíduos, seus clientes.  

 O patrimonialismo estatal e societal são necessários para se pensar no 

poder explicativo do patrimonialismo hoje. Pois, diferentemente do ponto de vista 

de Faoro, a sociedade, de fato, tem uma participação política relevante, mesmo 

que seja através da apatia e do distanciamento da arena política5. Na leitura de 

Franco, o papel da sociedade adquire maior relevância, não sendo entendida 

apenas como uma receptora de bens públicos.  

 Nesta dissertação, a tese sustentada é que algumas características da 

esfera política, para serem compreendidas, necessitam ser analisadas em dois 

aspectos: o institucional e o cultural6. As instituições políticas são criações 

humanas e, portanto, foram “inventadas” para supr ir as necessidades sociais. 

                                                 
5
 É considerado que o distanciamento social e/ou a omissão quanto aos assuntos políticos é uma decisão que 

afeta diretamente o processo político. Não participar da arena política é uma forma antidemocrática de 

cumprir o papel social e interfere no sistema político.  
6
 A relação entre instituições e cultura política é discutida no próximo capítulo, restando-nos apenas apontar a 

importância dessa relação para a ciência política e para o objeto desta dissertação que também deve ser 

pesquisado nessas duas vertentes.  
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Nesse sentido, as instituições carregam valores sociais e funcionam por meio 

deles. O funcionamento e a escolha dessas instituições podem ser remetidos à 

cultura política de uma população que compartilha valores e hábitos 

transformando-os em regras sob as quais se vive. Para viver em sociedade, é 

condição que seus membros concordem e se identifiquem com um conjunto de 

valores para permitir a deliberação coletiva concretizada no interior das 

instituições. Neste capítulo, será apontado que o patrimonialismo estatal de Faoro 

se direciona aos aspectos institucionais surgidos historicamente, e Maria Sylvia 

de Carvalho Franco se concentra nos aspectos socioculturais, mostrando que 

ambas as abordagens sejam importantes para o estudo do patrimonialismo por 

este ser um comportamento que encontra sustentação tanto institucional como 

cultural.  

 Nesse contexto, o conceito de “patrimonialismo político” de Schwartzman 

também se faz importante para a análise por representar uma tentativa de 

abordar essas duas dimensões que são intrínsecas ao patrimonialismo. O 

“patrimonialismo político” é composto tanto do patrimon ialismo social (dimensão 

inerente à sociedade) como da cooptação política (dimensão estrutural).  A 

prevalência do “patrimonialismo político” resulta em uma esfera pública onde os 

atores acreditam ser natural e legítimo a troca de favores entre os homens 

públicos e também com a sociedade, a qual tem o seu voto como moeda de 

troca. O cargo público é almejado por todos que enxergam nele a oportunidade 

de participar da distribuição dos benefícios públicos e de ditar os seus caminhos 

de acordo com interesses outros que não os sociais.  

 A influência desses desdobramentos históricos pode estar resultando em 

um estilo político sustentado por uma lógica antirrepublicana. É possível que a 

política ainda guarde semelhanças com a forma descrita pelos autores discutidos 

neste capítulo – uma arena para decidir quem ou qual grupo será ou não 

cooptado, se os aliados dos que estão no poder terão ou não os seus direitos de 

participação reconhecidos ou se receberão, ou não, os benefícios públicos e em 

troca do quê. Entender a política dessa forma (como uma esfera de negociações 

materiais e particulares) pode estar motivando a população a participar apenas 

com a sua apatia e desconfiança.  
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2. O conceito clássico de patrimonialismo7 

 Max Weber (1864-1920) foi um dos principais autores que trataram do 

patrimonialismo. A presença de suas ideias e conceitos na sociologia e na ciência 

política brasileira é marcante até hoje. Esse sociólogo motivou o debate no país 

por volta da década de 1930. Esta dissertação se concentra inicialmente em suas 

ideias, mostrando os avanços e críticas. Metodologicamente, se pensou ser 

importante expor a teoria weberiana por meio da leitura do próprio Weber e de 

Reinhard Bendix, para que seja possível, posteriormente, apresentar as ideias dos 

pensadores brasileiros, identificando nelas o pensamento weberiano de forma mais 

explícita.  

 Primeiramente, para Weber, as relações sociais são descritas partindo do 

pressuposto de que a motivação última para a relação jaz nos interesses materiais 

e ideais. O relacionamento entre indivíduos é determinado pela autoridade e 

obediência incorporados pelos atores. Na tentativa de impor a sua vontade sobre o 

outro, o vitorioso é aquele que consegue influenciar o comportamento do outro em 

prol das suas necessidades e desejos. O locus do poder se estabelece, então, 

nesta capacidade de influenciar e pode advir de duas fontes: dos interesses que se 

desenvolvem nos mercados livres e da autoridade que “aloca o direito de 

comandar e o dever de obedecer” Bendix (1962, p. 290). O conceito de dominação 

envolve somente o poder derivado da autoridade, já que o primeiro tipo de poder 

deriva, simplesmente, de relações fundamentadas em interesses materiais e 

econômicos.  

 A dominação, portanto, é concretizada na vontade manifestada (ordem) do 

dominador que objetiva influenciar a conduta de um ou mais dominados e, de fato, 

a influencia, de forma que, quanto mais se comportam de acordo com as ordens do 

dominador, mais se sentem realizados. O ato de mandar se apoia na crença, tanto 

dos dominados quanto do dominador, de que ele é o detentor da autoridade 

legítima. Da mesma forma, a obediência dos dominados é fruto da crença de que 

as ordens provêm de um corpo legítimo de autoridade (ibidem, p. 292). 

 A dominação se torna duradoura em dois casos: à medida que o grupo 

dominador cresce e seus membros se distinguem; e com o aumento da 

                                                 
7
 Esta seção é baseada nas obras do próprio Max Weber (1972 [1956]) e seu intérprete Reinhard Bendix 

(1962). Bendix tem uma importância específica nesta dissertação por ser o ponto de partida da interpretação 

de Simon Schwartzman (1988 [1970]), como será visto posteriormente.  
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complexidade das funções. As novas estruturas, que derivam desse caso, servem 

diretamente ao soberano e adquirem uma forma administrativa. Essa 

administração estruturada ajuda na manutenção direta da dominação, de forma 

que, para Weber, “toda a administração significa dominação” (Weber apud Bendix, 

1962, p. 293). Nas organizações administrativas, os indivíduos estão acostumados 

a obedecerem a ordens e são particularmente interessados na continuação desse 

tipo de organização, pois se beneficiam dela. Participam da dominação por meio 

da divisão de tarefas (ibidem, p. 293). 

 De acordo com esses pressupostos, Weber identificou três tipos de 

legitimação que justificam o exercício do poder nas suas respectivas organizações 

administrativas. A dominação legal é um sistema em que as leis judiciais e 

administrativas dominam de acordo com princípios previamente estabelecidos e 

são válidas para todos. Os que exercem o poder são superiores apontados ou 

eleitos por procedimentos sancionados e usam a sua autoridade para manter a 

supremacia da ordem legal. Os indivíduos sujeitos a essa ordem são legalmente 

iguais, obedecem às leis e não a quem as implementa.  

 Ao contrário, a dominação tradicional se fundamenta na crença dos 

indivíduos na tradição que, por sua vez, legitima a autoridade do soberano pelo 

fato de sempre ter existido. O soberano representa o papel de mestre e senhor, 

desfrutando de autoridade pessoal. O exercício do poder é submetido aos 

costumes, assim como sua arbitrariedade. Estas duas características (a submissão 

aos costumes e poder arbitrário) fazem com que os indivíduos se coloquem numa 

posição de seguidores e obedeçam motivados por sua lealdade ao mestre e/ou em 

respeito ao tempo de existência da regra.  

 Há duas organizações possíveis na dominação tradicional. A primeira 

consiste em uma administração feita por “detentores pessoais” (personal retainers): 

funcionários da casa do senhor, parentes e pessoas favoritas do soberano – este é 

o tipo de dominação patrimonialista. Aos “detentores pessoais” é pago uma quantia 

para que trabalhem para o senhor quando precisarem. Todos estão sujeitos às 

ordens e à arbitrariedade do mestre. Contudo, a classe dos dominadores 

patrimoniais difere no fato de que sua esfera de atuação se assemelha à do 

senhor, porém num nível menor dentro da hierarquia. A segunda organização é 

composta por aliados leais e pessoais, como vassalos e nobres – esse é o tipo de 
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dominação característico das sociedades feudais. Ao contrário da patrimonialista, 

os funcionários não são dependentes pessoais do senhor feudal, guardando entre 

si uma relação contratual. 

 A dominação carismática encontra sua fonte no oposto da tradição. O líder, 

que pode ser um profeta, um herói ou um demagogo, prova possuir carisma 

através de seus poderes mágicos, revelações, heroísmo ou outros dons 

extraordinários. Os seguidores compõem o grupo de “funcionários-discípulos” que 

são capazes de se organizar precariamente. Suas atividades e poder de comando 

dependem de revelações, conduta exemplar e de decisão caso a caso. Nesse 

sistema, nada é previamente estipulado por um corpo de leis ou pela tradição, mas 

sim pelo julgamento do líder.  

 Os três tipos puros da teoria da dominação weberiana são importantes na 

medida em que torna possível o estudo da realidade caracterizada pela mistura de 

seus elementos. Os conceitos puros se opõem conceitualmente entre si, tornando 

a análise de todos necessária em cada caso. Essas características combinadas se 

adaptam ou se modificam em configurações históricas singulares, como, por 

exemplo, no Estado moderno. E assim, a prevalência de um tipo de dominação 

sobre o outro é relacionada com a história específica de cada grupo social. Como 

será visto ao longo deste trabalho, a história singular do Brasil resulta em uma 

mescla de tipos de dominação também única. Na opinião de Fernando Uricoechea 

(1978), a natureza política brasileira é um misto de crescente burocratização (traço 

da dominação legal) e de decrescente patrimonialismo (traço da dominação 

tradicional) (Carvalho, 1997). 

 Cada tipo puro é identificado por três critérios. Como já citado, o primeiro é o 

conteúdo da crença, imprescindível para a sustentação do poder. Na sequência, o 

formato da organização derivada do tipo de poder exercido; e, por último, a luta 

pelo poder que sinaliza a direção das mudanças e das continuidades. A mudança, 

então, é possível de várias formas. Por exemplo, o soberano pode falhar em 

manter sua conduta de acordo com os padrões que justificam sua dominação, 

enfraquecendo os efeitos da crença; e, na dominação tradicional, o senhor pode 

usar seus poderes discricionários na tentativa de se colocar acima da tradição e 

assim pode até mesmo acabar minando sua própria dominação. 



19 

2.1. Patrimonialismo 

 De acordo com a teoria weberiana, é patrimonial toda a dominação que é 

originariamente orientada pela tradição e se exerce em virtude do pleno direito 

pessoal (Bendix, 1962, p. 330). Esse tipo de dominação é uma extensão do poder 

patriarcal para além dos limites domésticos. Aspecto este claramente retratado por 

Maria Sylvia de Carvalho Franco (1964) no caso do Brasil, como será visto adiante. 

Os administradores do governo são, originariamente, representantes pessoais do 

soberano, na arena política, e, na esfera doméstica, esses administradores são 

mantidos como membros da família.  

 “Sob o patrimonialismo”, descreve Bendix (1962, p. 334; tradução minha), “o 

soberano trata toda a administração política como um assunto pessoal, da mesma 

forma em que ele explora a sua posse do poder político [considerando-o] um anexo 

da sua propriedade privada”. O resultado disso é a nomeação pessoal de 

funcionários que exercem funções de acordo com a confiança e com o valor que o 

soberano atribui a cada um deles. A divisão do trabalho público não é clara e a 

redução das funções é resultado da competição econômica e pessoal entre os 

funcionários. Pensando nessas características, Bendix afirma que a administração 

patrimonialista é uma combinação de administração, julgamento caso a caso e 

autoridade discricionária reunidos em um contexto onde a tradição é sagrada e 

inviolável.  

 O funcionário patrimonialista era “recompensado” de várias formas: com o 

simples sustento na mesa do senhor, ou o recebimento de mesadas, até com o uso 

de propriedades ou a retenção dos impostos e taxas advindas dela. O “emprego 

público” podia ser comprado e posteriormente alugado a terceiros da mesma forma 

que a autoridade inerente em cada cargo. Nesse contexto, a eficácia administrativa 

é a última preocupação dos dirigentes. Para Faoro (1976 [1958]), uma característica 

da história brasileira foi a constante luta dos atores pelo poder de nomeação de 

cargos públicos, independente de qualquer necessidade de aprimoramento da 

administração. 

 Outros elementos também podem comprometer a performance administrativa. 

Há um trade-off na dominação patrimonialista que envolve controle e eficácia. 

Quanto maior o controle pessoal exercido pelo senhor – condicionado pelo fato de 

que seus funcionários sejam dependentes pessoais mantidos com o seu próprio 
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recurso –, menor a eficácia do governo. O controle patrimonial sobre um território 

vasto aumenta o gasto com recursos pessoais, de forma que a eficácia 

administrativa se torna sujeita ao montante despendido pelo soberano, que 

eventualmente encontra seu colapso. Além dos gastos, a delegação de poderes 

causa a descentralização da autoridade pessoal do senhor. Por esses dois motivos, 

o controle, em seu ápice, se torna uma fraqueza e potencializa os confrontos pelo 

poder.  

 Para Bendix, as condições históricas de dependência e independência de 

cada país podem ser esclarecidas com a análise da relação sócio-histórica entre os 

funcionários patrimonialistas e os nobres senhores de terra. Outra justificativa de 

Weber para estudar o tema é a importância fundamental da diferença entre a 

estrutura patriarcal e a estrutura estatal da dominação tradicional para a sociologia 

do Estado como um todo, na época pré-burocrática. Esperamos que o 

patrimonialismo possa iluminar algumas questões da relação Estado-sociedade. 

3. O patrimonialismo estatal e o patrimonialismo de base societal 

 A teoria weberiana patrimonialista provocou a curiosidade e a inquietação dos 

pensadores brasileiros, particularmente de Raymundo Faoro, Maria Sylvia de 

Carvalho Franco e Simon Schwartzman. Apesar de ter fundado o debate (e, por isso, 

se fez importante essa breve análise das principais ideias da tríade da dominação), a 

teoria weberiana sofreu modificações e desdobramentos ao ser inserida na análise 

do caso brasileiro. Essa inserção na interpretação do Brasil acarreta duas linhas 

argumentativas: o patrimonialismo estatal e o de base societal. Como representantes 

do patrimonialismo estatal, Faoro e Schwartzman serão analisados; e Maria Sylvia 

de Carvalho Franco, como principal representante do patrimonialismo societal. 

Esses autores devem ser trazidos ao escopo deste trabalho para ampliar o alcance 

da análise ao nível político-social.  

 “O patrimonialismo explica a fundamentação do poder político, ou seja, como 

este se organiza e se legitima, caracterizando-se pelo poder político organizado 

através do poder arbitrário/pessoal do príncipe e legitimado pela tradição” 

(Campante, 2003, p. 3). O poder explicativo do conceito a que Campante se refere 

fez com que a sua aplicação ao caso brasileiro fosse bastante difundida, como 

mostra Werneck Vianna.  

 A partir dos anos 1930, a sociologia brasileira se apropria da teoria weberiana 
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aprofundando o debate sobre a situação do país. Várias interpretações surgem se 

diferenciando na forma como as ideias weberianas foram recebidas por cada autor. 

Apesar da centralidade dos conceitos, cada autor enfatiza aspectos parciais da 

teoria weberiana ou os selecionam em função de seus pressupostos (Campante, 

2003, p. 180). Por esse motivo, as diferenças entre as teses, hipóteses e conclusões 

de Faoro, Franco e Schwartzman podem ser remetidas à forma distinta que se 

apropriam dos conceitos weberianos.  

 O uso das ideias de Weber era um caminho possível para interpretar o 

“atraso”8 brasileiro. Por “atraso”, os sociólogos se referiam às condições que 

mantinham o país em um estado de “subdesenvolvimento” e subordinação aos 

países desenvolvidos. No pensamento de Weber, essas condições são associadas à 

ausência de ruptura com as formas privatistas da vida social. A partir desse 

momento, o patrimonialismo surge como chave explicativa das mazelas em nosso 

país. Esse seria o motivo principal para ter sido convocado pela sociologia brasileira, 

de acordo com Werneck Vianna.  

 Na busca da “singularidade” brasileira, alguns autores localizam, de forma 

geral, o fenômeno do patrimonialismo como pertencendo ao mundo político, e 

outros, ao mundo social. Consequentemente, a incorporação do pensamento 

weberiano acarreta duas leituras distintas da situação brasileira: uma que parte do 

pressuposto de que o patrimonialismo é causado e atua dentro do Estado e suas 

instituições apenas, e outro que aponta a sociedade como reprodutora do 

patrimonialismo através das relações que guarda e reproduz em si. Portanto, as 

interpretações dadas para o “subdesenvolvimento” brasileiro à luz das teorias 

weberianas designam-na como patrimonialismo estatal ou patrimonialismo societal. A 

interpretação de Schwartzman é uma tentativa de aproximação das duas vertentes 

(como será analisado), mas é considerada por Werneck Vianna como pertencendo 

ao patrimonialismo estatal. Dadas a compreensão e a justificação da necessidade 

dos dois polos, seguiremos à análise da interpretação de Faoro no que concerne ao 

patrimonialismo estatal.  

                                                 
8
 O debate sociológico da época se direcionava para a compreensão das condições que mantinham o Brasil um 

país “subdesenvolvido” e “atrasado” democrática e socioeconomicamente.  
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3.1. O patrimonialismo estatal de Raymundo Faoro 

 A importância de Faoro no pensamento político-social brasileiro se deve ao 

levantamento histórico das origens e do desenvolvimento da formação do Estado 

brasileiro. Em conjunto com a leitura histórica da “formação”, Faoro (1976 [1958]) 

aponta as origens do patrimonialismo de Estado no país. Como os autores de sua 

época, ele busca entender os elementos que faziam do Brasil um país tão 

incongruente e desordenado. Em resumo, o que explicaria as “mazelas” brasileiras, 

seria, nas palavras de Campante (2003, p. 1), em referência à Faoro, 

[...] a estrutura de poder patrimonialista estamental plasmada historicamente pelo Estado 
português, posteriormente congelada, transplantada para a colônia americana, reforçada pela 
transmigração da Corte lusa no início do séc. XIX e transformada em padrão a partir do qual 
se organizaram a Independência, o Império e a República do Brasil. 

 A supremacia do Estado em relação à sociedade é uma das constatações do 

autor em Os donos do poder: a formação do patronato político brasileiro (Faoro, 

1976 [1958]). O Estado se projeta e surge independente da sociedade de forma que 

“governo e povo são realidades diversas, que se desconhecem, e, não raro, se 

antagonizam” (ibidem, p. 48). Na opinião de Ricupero (2008), Faoro “torce” a história 

para provar a supremacia do Estado perante a sociedade. Sua leitura aponta “para 

um só aspecto: o poder emanado do centro” que, nem sempre, foi o que aconteceu. 

De fato, uma parcela da vontade de descentralização do poder vinha da tradição 

brasileira, e não lusa. Entender isso leva à redução do papel do senhoreado rural do 

Brasil (que não é tão explícito em Faoro), pois se existiam forças descentralizadoras, 

elas se opunham ao estamento e à aristocracia (Werneck Vianna, 1999). Para 

Antônio Paim (apud Campante, 2003, p. 10), Faoro radicaliza sua explicação por não 

reconhecer o caráter modernizador do patrimonialismo e por não reconhecer o 

liberalismo de Estado que, de fato, havia.  

 Além da descontinuidade entre sociedade e Estado, a “singularidade” 

brasileira também jaz na ausência do sistema feudal na história do país (Ricupero, 

2008; Werneck Vianna, 1999; Faoro, 1972 [1958]). Inexistiu no país por dois 

motivos: primeiro porque recebe as instituições nos mesmos moldes que as 

portuguesas (e estas não haviam passado pelo feudalismo), e por não ter 

desenvolvido, independentemente dessa transposição, qualquer sistema parecido. 

Faoro dialoga contra alguns autores de sua época, os quais argumentavam que as 

capitanias hereditárias (1530) teriam funcionado nos moldes feudais. Esse sistema 
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em nada se aproximou do feudalismo por quatro motivos: (1) a sesmaria é uma 

concessão do público aos sujeitos privados (ou seja, é uma obra do rei, diferente da 

colonização norte-americana9); (2) significou a apropriação pública da terra; (3) a 

exploração dos engenhos era capitalista (onde era necessário dinheiro, escravos e a 

sesmaria); e (4) a metrópole era presente no Governo-geral brasileiro. A relação 

contratual feudal entre indivíduos (se houvesse existido esse sistema no país) seria 

suficiente para negar a prevalência de características patrimonialistas.  

 Voltando à história lusa, a ausência de feudalismo em Portugal não rompe 

com o patrimonialismo surgido com o comércio. O Brasil, tendo recebido as 

instituições portuguesas prontamente, recebeu também suas falhas. Em Portugal, as 

condições para o desenvolvimento mercantil foram dadas por D. Fernando e 

consolidadas pela Revolução de Avis, em 1385. A partir desse momento, a 

monarquia passou a se apoiar nos funcionários da burguesia comercial e não mais 

nos proprietários de terra. O salto entre o patriarcalismo agrário, guerreiro e 

amonetário, para o patrimonialismo estatal, comercial e monetário, fez com que o 

patriarcalismo surgido no primeiro momento se sublimasse em patrimonialismo no 

segundo. Essa transformação foi possível por não ter a intermediação do sistema 

feudal, como houve no resto da Europa nesse período. O surgimento do comércio, 

com bases bastante modernas para a época, fez com que as condições para o 

feudalismo fossem liquidadas. Dessa forma, o quadro administrativo do rei, formado 

por seus súditos, se apropriava do poder e das oportunidades econômicas, 

compondo, então, o estamento.  

 Os membros do estamento se identificavam entre si por meio da honra 

(consideração e estima pessoal) e detinham um modo de vida, um tipo de educação 

e prestígio exclusivos. Por isso, é importante reconhecer que, além de serem 

grandes detentores de poder econômico, os membros do estamento se 

relacionavam através de um conjunto de símbolos originalmente pertencentes à 

nobreza.  

 De acordo com Campante (2003), o estamento “de Faoro” não se confunde 

com “burocracia” (é só uma qualidade dela) e nem com “elite”, nos termos de Pareto, 

Mosca e Michels (apud Campante, 2003, p. 2), “ao contrário, é uma estrutura social 

autônoma e fechada, típica de um „Estado patrício‟, em que não há uma circulação 

                                                 
9
 Em que os atores eram da sociedade civil e, portanto, o resultado foi a institucionalização de valores liberais.  
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de baixo para cima”. O conceito, criado primeiramente por Weber, surgiu da 

necessidade de unir as condições materiais em que grupos sociais se originam com 

a influência de ideias (ou crenças) a que estão expostos (Bendix, 1962, p. 376). 

Finalmente, “a razão de ser dos estamentos, portanto, é a desigualdade calcada na 

diferenciação da honra pessoal, no exclusivismo social e na ostentação do consumo” 

(Campante, 2003, p. 4).  

 As formas de pensamento desse grupo de poder, como o fanatismo religioso, 

a perseguição do lucro fácil e a desvalorização do ato do trabalho fazem com que a 

economia não se desenvolva, permanecendo ligada à administração, criando o que 

Faoro denomina capitalismo politicamente orientado. A economia, portanto, é 

regulada inteiramente pelo Estado (e não pelo interesse privado, como ocorreu em 

outros países) e manipulada para responder aos interesses políticos. Dessa forma, o 

rei e o estamento monopolizam atividades, bloqueando o livre desenvolvimento do 

comércio e, consequentemente, das classes.  

 Outra característica geral da nossa história é a tentativa de “criar a realidade a 

golpes de decretos” (Faoro, 1972 [1958]), evidenciando a precedência da criação de 

leis à própria formação da sociedade. Ponto de vista compartilhado por Oliveira 

Vianna (1982, p. 331), em Populações meridionais do Brasil: “nasce-lhes a 

população já debaixo das prescrições administrativas”. A criação do Estado antes da 

sociedade é outro aspecto que justifica a cisão entre esses entes. Na leitura de 

Faoro, o Estado surge da demanda de integrar a economia nacional ao mercado 

externo.   

 O patrimonialismo estava na forma com que órgãos e departamentos de 

Estado eram criados para atender à demanda por cargos públicos e incorporar o 

estamento ao Estado; e no empreguismo, que era resultado da troca de favores. A 

população brasileira, então, foi disciplinada “no culto ao emprego público, fonte de 

prestígio e influência, que transformara o eleitor desvalido em membro do estamento 

burocrático” (Faoro, 1972 [1958], p. 192). 

 Além dessas características gerais, dois eventos históricos são importantes 

para ilustrar a luta entre as “sociedades” conflitantes (o estamento e o Estado), que 

marcaram a nossa história e as maneiras de manutenção do poder do estamento 

apesar das mudanças. O primeiro deles foi a transmigração da Coroa Portuguesa, 

em 1808, quando o sentimento nacional e a unificação geográfica adquirem mais 



25 

força. Com a vinda da Corte, “os senhores rurais brasileiros sairiam de seu 

isolamento, encontrando pela frente funcionários e comerciantes portugueses” 

(Ricupero, 2008, p. 165; Faoro, 1972 [1958], p. 109 ss.). Os funcionários do Estado, 

então, rompem com a classe mercantil, fazendo com que o poder dos senhores de 

terra prevalecesse em detrimento da autoridade do estamento. Essa situação não 

dura muito. O estamento volta ao controle com a promulgação da Constituição de 

1824, e se apoia em seus três principais sustentáculos: o Senado vitalício, o 

Conselho de Estado e o Poder Moderador (Ricupero, 2008, p. 165).  

 Com a Revolução de 7 de abril de 1831, a busca por uma solução do conflito 

entre liberais e autoritários causa maior centralização, revigorando a autoridade 

estamental. O patrimonialismo se restaura apoiado nos comerciantes que lucravam 

com a produção de café. A velha união do dinheiro com a política retorna ainda mais 

poderosa. A abdicação de D. Pedro I e a volta do conservadorismo fazem com que 

parte dos senhores volte para as suas terras, e outra parte seja incorporada ao 

estamento, alargando-o. O liberalismo e a centralização, o federalismo e o 

unitarismo, a democracia e a monarquia, o autonomismo e o liberalismo, que atuam 

na história brasileira em sua completude, são, na verdade, a atuação de duas 

sociedades distintas: o estamento e a sociedade colonial representada pelos 

proprietários rurais. Na opinião de Faoro, a grande parcela da sociedade brasileira 

composta por pessoas comuns não participa desses conflitos.  

 A Guarda Nacional foi, por excelência, a principal instituição patrimonialista. 

Surgida em 18 de agosto de 1831, mascara a aliança dos proprietários rurais com o 

governo. Criada primeiramente para acalmar os distúrbios sociais surgidos após a 

abdicação do imperador, durante a Regência, foi se tornando “grande mecanismo 

patrimonial de cooptação dos proprietários rurais”, pois “os oficiais da Guarda não 

apenas serviam gratuitamente como pagavam pelas patentes e frequentemente 

fardavam as tropas com recursos do próprio bolso” (Carvalho, 1997, p. 10). A 

distribuição de patentes segue a hierarquia social e econômica, colocando nas mãos 

dos senhores de terra o controle da população local (idem, ibidem).  

 Observadora externa do conflito entre proprietários rurais e o estamento, a 

sociedade acreditava que mudanças só seriam possíveis por meio da ação do 

próprio Estado. A descrença no poder de atuação social se desenvolve nesse 

contexto social denominado patrimonialismo estrutural. Nessa interpretação, a 
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população tem um papel de outsider, por ser incapaz ou impedida de se organizar e 

participar politicamente.  

 Em resumo, “o dominante no Brasil não é o ambiente doméstico, onde se 

desenvolve o patriarcalismo, mas o estatal, com o qual está relacionado o 

patrimonialismo” (idem, p. 169). Por isso, o maior problema brasileiro não era a falta 

de poder do Estado, mas, o contrário, o excesso dele que oprimia a sociedade. 

Somente uma ruptura revolucionária poderia dar fim às instituições anacrônicas 

ainda presentes no Estado; contudo, na opinião do autor, na segunda edição da obra 

(1976), essa ruptura teria perdido suas condições de concretude. Os donos do poder 

é uma importante interpretação do Brasil, porém limitada e restrita às características 

e modo de funcionamento do Estado. Tratando do mesmo tema, Franco também 

analisa o país, mas, dessa vez, dá à sociedade um papel mais relevante e ativo na 

história.  

3.2. O patrimonialismo societal de Maria Sylvia de Carvalho Franco 

 Esta interpretação do Brasil se faz importante por apontar os aspectos sociais 

do surgimento e desenvolvimento do patrimonialismo. A tese é que a perpetuação da 

lógica patrimonial na política se dá no seio da sociedade, com seus hábitos, 

costumes e imaginário social. É pressuposto que o patrimonialismo adquira meios de 

sobrevivência no Estado através da sociedade.  

 Basicamente, Franco (apud Souza, 2003, p. 94) descreve um universo 

ambíguo onde 

[...] de um lado, tem-se a predominância de elementos impessoais na produção mercantil; de 
outro, a produção direta de meios de vida e o poder privado, que se manifesta inclusive na 
apropriação, por parte dos potentados rurais, dos meios administrativos, fazendo com que o 
privado se prolongue na vida pública e nesta mantenha a dominação social.  

Em Homens livres na ordem escravocrata, tese de doutoramento escrita em 

1964, publicada em 1983, Maria Sylvia de Carvalho Franco tem como principal tema 

a dominação pessoal recriada a partir de uma análise sociológica. 

 Pesquisando os processos penais da cidade de Guaratinguetá (durante o 

século XIX, no auge da produção do café), Franco analisa a estrutura social e 

política brasileira fora do esquema escravismo-feudalismo-capitalismo, que era a 

base das interpretações da época e que não dão conta da totalidade da realidade 

brasileira.  
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 O resultado é uma leitura do Brasil que apresenta seus elementos 

constitutivos, e não seus elementos inexistentes. O que faz o Brasil ser um país 

“incompleto” é a comparação da sua sociedade e Estado com outros formatos 

estrangeiros tomados normativamente, o que, em sua opinião, não tem grande 

poder explicativo. Atentar para as características presentes na sociedade brasileira 

faz do registro de Franco uma interpretação rica. Dessa forma, a ausência de 

feudalismo ou a artificialidade das ideias liberais (que estiveram presentes só no 

plano das ideias) não orienta sua análise. No Brasil, o “moderno” e o “atraso” se 

complementam em uma unidade contraditória.  

 O imaginário social da população brasileira é um conceito relevante à 

compreensão dos mecanismos sociais. O conceito diz respeito ao que “as pessoas 

comuns percebem como sendo seu ambiente social” e “permite a „pré-compreensão‟ 

imediata de práticas cotidianas ordinárias permitindo um senso compartilhado de 

legitimidade da ordem social” (Souza, 2003, p. 94). A pesquisa de Franco parte da 

forma como se comportava, se falava e se relacionava de acordo com as várias 

hierarquias sociais e se resume em um “mapa social” que retrata a conduta dos 

indivíduos (idem, ibidem). 

 Esse “mapa social”, afetado pela escravidão, exclui uma parcela da população 

que é obrigada a buscar, na figura do fazendeiro, o seu sustento. A importância da 

escravidão “presente” e ao mesmo tempo “ausente” está na concretização de 

vínculos hierárquicos que une o dependente ao senhor de terra. A “presença-

ausência” da escravidão (nos termos da autora) configura uma análise em que este 

elemento não é central, mas seus desdobramentos e importância econômica não 

deixam de ser reconhecidos (idem, p. 122 ss.).  

 Com efeito, uma fonte interna de trabalho (o trabalho livre) é inutilizada e 

marginalizada devido à escravidão. Assim, os homens livres surgem como grupo 

social, virtualmente e duplamente livres, pois não eram pressionados pelo trabalho 

(produziam para si mesmos e não para o mercado externo) e nem pela escravidão.  

 Os homens livres, portanto, são “homens a rigor dispensáveis, desvinculados 

dos processos essenciais à sociedade” (Souza, 2003, p. 122). Eles não exercem 

funções importantes na produção mercantil e sobrevivem às margens do sistema. 

Embora formalmente livres, esse grupo dependia inteiramente dos proprietários 

rurais e mantinha com eles uma relação aparentemente voluntária e consensual, o 
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que dispensava o uso de grilhões e algemas, pressupondo um tipo de relação até 

mais vantajosa para os fazendeiros.  

 Entre si, os homens livres se relacionavam através da violência. Para 

sobreviver à escassez material e motivados também pela pobreza moral, espiritual e 

simbólica, a violência era a palavra de ordem. Esse código, amplamente aceito, 

possibilitava vínculos sociais muito fracos entre eles. Eram solidários entre si 

somente se houvesse condições, mas geralmente competiam por cada benefício. 

Para retribuir o uso das terras do senhor, os homens livres trabalhavam para a 

fazenda e muitas vezes ascendiam até serem aceitos pela sociedade senhorial. O 

que leva à conclusão de que a classe dos proprietários não era hermética, mas sim 

fluida. Mesmo assim, a igualdade no trato entre os dois grupos era só aparente, fato 

que caracteriza a dominação pessoal, além do poder assimétrico entre os atores.  

 O homem livre não percebe que, na verdade, é semelhante ao escravo. A sua 

sujeição aparenta ser natural e espontânea, anulando todas as possibilidades de 

autoconsciência. Além da aparente igualdade no trato, seus interesses também 

pareciam convergir. O subordinado defendia os interesses do senhor e se 

identificava com eles. Os favores recíprocos mantinham os dois personagens unidos 

no sistema de dominação. A fidelidade também era uma característica necessária a 

esta contraprestação de serviços. Dependente do comércio local e do fazendeiro, o 

homem livre aprende os códigos para participar e sobreviver nos dois mundos.  

 As relações sociais dos homens livres são qualificadas, por Franco, como 

tradicionais, pelo fato de serem transmitidas pelas gerações. Contudo, a reprodução 

de hábitos não é um fato dado ou certo, como alguns autores postulavam, inclusive 

Faoro. Na transferência dos costumes entre as gerações, há um julgamento de 

valor: os atores sociais repetem o comportamento porque, na opinião deles, é 

valioso e útil. Detentor de iniciativa, o indivíduo não repetiria um comportamento 

unicamente motivado pela tradição. Portanto, as relações sociais são reproduzidas, 

não só porque foram transmitidas através das gerações, mas porque os membros do 

grupo acreditavam que fossem valiosas. Qualquer sociedade julga valorativamente 

se o elemento transmitido tem caráter benéfico e merece ser mantido.  

 Além da possibilidade do julgamento dos sujeitos determinar a escolha por 

comportamentos nem sempre tradicionais, Franco apresenta outro argumento que 

reduz o papel da tradição na análise. Ao contrário do que relata Faoro, as atividades 
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lucrativas e a regulamentação econômica eram bastante aceitas e difundidas na 

sociedade. Franco (1983, p. 221) observa que 

[...] a possibilidade de ganhar uma posição economicamente vantajosa e desta traduzir-se em 
posição social privilegiada, manteve abertos os estratos superiores, intensificando sua 
participação nas atividades mercantis.  

Assim, “os limites que a velha civilização do café encontrou não podem ser 

atribuídos a um suposto tradicionalismo”. Era interessante a busca do lucro por meio 

do trabalho, e, de fato, o buscavam. 

 Seguindo a lógica da troca de favores, o voto era usado pelos homens livres 

como forma de agradecer ao senhor pelo dinheiro emprestado, pelo batismo dos 

filhos e pelo seu pedaço de terra. A falta de consciência política10 é inevitável neste 

cenário onde a sobrevivência era o que, obviamente, falava mais alto. A dominação 

pessoal que transforma o fazendeiro no próprio Estado aos olhos dos homens livres 

impede que ele veja a política como arena exclusiva do público, da deliberação e da 

representação. “A política era o campo por excelência do exercício da lealdade e da 

subserviência, percebidas sob a refração do manto honroso da „gratidão‟” (Souza, 

2003, p. 127).  

 O poder do senhor de terras, baseado numa trama de fidelidades e lealdades 

pessoais, era limitado na arena política, pois necessitava do apoio de seus 

subordinados. Contrariamente, na esfera econômica, o fazendeiro era autônomo. 

Por esse motivo, Franco afirma que entre os homens livres não houve uma relação 

patrimonial típica, pois o dependente era insubstituível nas lutas políticas. A sujeição 

do senhor em prol do apoio político era trocada pelo apoio financeiro recebido pelo 

subordinado. Era necessário que o fazendeiro cumprisse suas obrigações e deveres 

para que mantivesse seu poder.  

 O transbordamento da sociedade para dentro da política se dá neste 

contexto. Da escassez de recursos em que o país se inseria surge a necessidade de 

burocratização. O servidor público dessa época (1840) é orientado pela lógica da 

troca de favores que configura o sistema patrimonialista. A pobreza material e moral 

surgida do seio da sociedade, configurada por meio da violência, adentra a política e 

                                                 
10

 Será discutido no capítulo 3 que a retribuição do eleitor ao candidato por meio do voto não necessariamente 

apresenta uma lógica corrupta. Nessa situação, a falta de republicanismo está no sentimento de 

obrigatoriedade do voto no candidato em questão, ou na escolha do voto direcionada exclusivamente pelo 

recebimento de benefícios públicos. Esses duas situações podem derivar da “cultura de favor” do Estado em 

que os cidadãos não enxergam os provimentos como direitos, mas sim como benesses.  
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configura o sistema de dominação patrimonialista.  

 O aumento da renda municipal através da arrecadação de impostos não 

solucionou a pobreza material dos governos locais. Apesar da arrecadação, era 

visível o “estado de penúria das rendas provinciais”. Assim, “não foi raro que seus 

agentes empregassem seus próprios recursos no reparo ou na realização de obras 

públicas” (Franco, 1983, p. 119). Os senhores de terras utilizavam suas fontes de 

riqueza particulares para administrar o público. Seus interesses, portanto, eram 

vistos como os interesses do próprio Estado que, para serem administrados, 

necessitavam de renda, imóveis e instalações. Por isso, era comum que o 

fazendeiro administrasse o público de dentro da sua própria casa.  

 A aristocracia se responsabilizava pelos gastos do Estado e, em troca, se 

pagavam com os mesmos recursos. Assim, só se tornavam funcionários do Estado 

aqueles que dispusessem de suas próprias riquezas para gerir o público. A 

burocratização se expandia não por causa das necessidades sociais, mas sim pela 

necessidade de arrecadação de meios administrativos só encontrados no privado. O 

resultado desta situação  

[...] foi que, em lugar do funcionário público tornar-se cada vez mais um executivo que apenas 
gere os meios da administração, manteve-se preservada a situação em que ele detinha sua 
propriedade. Isto significa, evidentemente, que ele os podia controlar autonomamente, pois se 
ele os possuía. Seu, era o dinheiro com que pagava obras; seu, o escravo cujos serviços 
cedia; sua, a casa onde exercia as funções públicas.   

Essa mistura entre a coisa pública e os negócios privados fundamenta, sem dúvida, a 
extensão do controle pessoal a todo o patrimônio do Estado. A passagem é rápida: o homem 
que sustenta com recursos particulares as realizações próprias do governo está 
subjetivamente pronto para considerar como seu o conjunto de bens públicos confiados à sua 
guarda. Porque não o faria? (Franco, 1983, p. 121; grifo da autora).  

É nesse momento que se sobrepõem e se mesclam os universos público e 

privado em um mesmo corpo. Surgido da falta de recursos públicos, o 

patrimonialismo “confunde as fronteiras entre o público e o privado, estabelecendo a 

comunicação entre os cofres da administração e o bolso dos administradores” 

(ibidem, p. 125). Portanto, a administração pública era somente possível por meio da 

apropriação e utilização dos bens públicos para fins privados e, por isso, não se 

configurava crime.  

 Os cargos públicos eram criados sem atribuições fixas e preenchidos sem 

qualquer exigência. A função oficial se assemelhava à função da vida privada: o 

servidor público estende seu poder, num processo de dominação pessoal, com 

objetivos particulares. A autoridade do cargo é transformada em instrumento pessoal 
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e preservada pela riqueza.  

 A dominação pessoal, portanto, tornou possível a intersecção do público ao 

privado; pois era ela que regulamentava as relações sociais e políticas. Assim, o 

patrimonialismo se articulou, historicamente, nos seguintes fatores: (1) debilidade 

material da ordem pública; (2) uso de instrumentos públicos para fins privados; e (3) 

técnicas pessoais de dominação.  

 Para Souza (2003, p. 125), a “maestria da exposição de Carvalho Franco 

reside, precisamente, em revelar a riqueza e as vicissitudes desse tipo ambíguo e 

velado de exercício do poder pessoal”. O espantoso na relação entre o dependente 

e o proprietário de terras são os mecanismos ocultos na consciência dos envolvidos 

que permitem a “heteronomia numa relação social entre formalmente iguais” (ibidem, 

p. 126). 

 Nesse contexto, algumas comparações entre os autores são possíveis. O 

registro de Faoro e Franco apresenta dois grupos de poder bastante distintos. O 

estamento seria condicionado à riqueza e a um conjunto de códigos comuns aos 

seus membros que pode ser denominado de honra. Os dois autores concordam que 

o elemento honra era o que determinava o estilo de vida específico do grupo no 

poder. Mas, para Franco, o status econômico ainda era o principal critério para a 

participação no poder, de forma que “a razão para a negação dos estamentos é a de 

que o critério básico de diferenciação social não era a honra, mas o dinheiro. [...] A 

sociedade brasileira não era tradicional, mas instável, aberta ao recrutamento, não 

estereotipada, em que a vulgarização cultural diminuía a distância social” 

(Campante, 2003, p. 3). Contrariamente, em Faoro o estamento é uma estrutura fixa 

e hermética de poder, enquanto que para Franco a distribuição de bens se dava de 

acordo com critérios estritamente sociais e, por isso, era fluído (Franco, 1983, p. 

220). A elite política foi composta de indivíduos enriquecidos num primeiro momento 

pela economia e, num segundo momento, pelo Estado, fazendo com que buscassem 

comportamentos fora da tradição para a manutenção posterior de seu poder.  

 O papel da sociedade caracterizado pelo patrimonialismo societal baseia-se 

em “critérios econômicos plásticos e não rígidos preceitos ético-jurídicos que 

regulam os processos de diferenciação social e de participação da cultura” (Franco, 

1983, p. 219). Os critérios tradicionais são perturbados por critérios econômicos e, 

assim, avaliados por cada indivíduo no momento em que atuam. Por isso, “o 
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latifúndio e a economia orientada para o autoconsumo, a dominação pessoal, o uso 

direto do aparelho do Estado aparecem vinculados à produção mercantil, ao poder 

econômico, à consolidação das instituições de um Estado soberano” (idem, p. 220). 

Nesse Estado, o “atraso e a modernidade mutuamente alimentam-se, mas ao 

mesmo tempo impedem que a sociedade possa ser nitidamente caracterizada como 

„atrasada‟ ou „moderna‟” (Campante, 2003, p. 5).  

3.3. A necessidade de usar as duas faces do conceito 

 As diferenças entre o patrimonialismo estatal e o societal são bastante claras. 

Como foi indicado pela análise dos autores, ambas as abordagens necessitam estar 

presentes no estudo do patrimonialismo para que seus efeitos sociais em conjunto 

com os políticos sejam compreendidos. Analisar os efeitos do patrimonialismo na 

estrutura política significa buscar os mecanismos institucionais que possibilitam a 

sua sobrevivência, como foi o caso da Guarda Nacional, em 1831. Entretanto, as 

instituições são produzidas pela sociedade que as inventa e institui suas regras, 

tornando necessário que se entenda os valores e as ideias normativas por trás de 

cada uma. As instituições são a sistematização de valores sociais e objetivos 

coletivos que tomam a forma de regras e normas.  

 Entender o Brasil como um conjunto de instituições herdadas de Portugal é 

insuficiente para entender os desdobramentos políticos modernos, pois explica 

somente o surgimento das regras e normas, impossibilitando a compreensão do que 

está por trás delas: as pessoas. Da mesma forma, a análise dos hábitos, atitudes, 

valores e comportamentos da população permanece incompleta sem a interferência 

das instituições. O patrimonialismo estatal tratou especificamente das instituições.  

 O capitalismo politicamente orientado é um conceito que descreve a situação 

institucional do país decorrente da colonização portuguesa. A herança institucional 

lusa, que já estava contaminada pelo patrimonialismo quando transplantada na 

colônia, trouxe consigo esse tipo de dominação. O mecanismo de continuidade das 

relações patrimoniais no Brasil, evidenciado pelo patrimonialismo estatal, são as 

instituições. Por isso, pode ser dito que o patrimonialismo estatal é uma explicação 

institucionalista para o fenômeno.  

 As características sociais que compõem o patrimonialismo de base societal 

podem ser estudadas pela cultura política. Esse arcabouço teórico possibilita 

entender os mecanismos sociais de sustentação do fenômeno na sociedade. O 
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“imaginário social”, por buscar compreender a percepção das pessoas sobre seu 

ambiente e o que elas compartilham como sendo legítimo, é a base sobre a qual as 

instituições são escolhidas e moldadas11. A relação entre instituições e cultura 

política será debatida no próximo capítulo, sendo suficiente, neste momento, apontar 

que o patrimonialismo estatal representa a abordagem institucionalista e o 

patrimonialismo societal representa a cultura social, ambos partes complementares 

do conceito. Assim, evitamos descrever o conceito como “um conjunto rígido de 

padrões político-culturais dotado de capacidade e continuidade, combinando traços 

herdados das raízes „ibéricas‟ do país – isto é, um sistema de valores autoritários, 

hierárquicos e plebiscitários – com componentes „estatistas‟ e antiliberais resultantes 

do processo de formação do Estado” (Moisés, 1995, p. 105).  

 As condições para haver a ruptura com as instituições e comportamentos 

patrimonialistas é outra diferença entre os autores. Para o autor patrimonialista 

estatal, romper com o patrimonialismo significa concretizar três elementos: (1) 

reforma política que faça prevalecer os interesses sociais; (2) representação política; 

e (3) a emancipação desses interesses. Pois,  

[...] o patrimonialismo é marca do Estado, e não da sociedade, e por isso mesmo, nessa 
versão interpretativa, ela não comparece como dimensão analítica, em particular na sua 
questão agrária: o argumento cinge-se ao institucional, a reforma na política contém em 
germe a possibilidade da boa sociedade (Campante, 2003, p. 26).  

Como vimos com Maria Sylvia de Carvalho Franco, a reforma política não é 

suficiente para pôr fim aos comportamentos patrimonialistas. O patrimonialismo 

estatal “tenderá a ocultar as relações patrimoniais que instituem o tecido da 

sociabilidade, perdendo de vista [...] o país real” (Campante, 2003, p. 38), tornando 

necessário que uma abordagem socioculturalista revele estes efeitos.   

 Se o Estado é uma consequência da sociedade, a ruptura com o fenômeno 

patrimonialista só pode estar localizada nas relações sociais. O problema não é mais 

o Estado, mas sim o povo. Com efeito, para Franco, a dominação pessoal contida 

nas relações sociais se opõe à dominação racional. Embora a ruptura, nesse caso, 

seja possível, ela se processaria apenas em um grande espaço de tempo.  

 Bases do autoritarismo brasileiro, de Simon Schwartzman (1988), coloca, lado 

a lado, os aspectos sociais e institucionais do patrimonialismo. Esse tipo de registro 

se aproxima mais da ciência política tal como é desenvolvida hoje, entre outros 
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 O imaginário social equivale ao “consenso normativo” de Moisés, que será discutido no próximo capítulo.  
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motivos, porque acredita que 

[...] a busca de um passado idealizado, apesar de provavelmente irrealista e ilusório em todos 
os casos, pode fazer algum sentido em países com uma história distinta e uma cultura não 
ocidental identificável. Isto não significa, evidentemente, que não existam especificidades 
culturais próprias do país que não tenham valor e não possam florescer. Mas esta 
especificidade, para florescer e adquirir valor universal, há de residir nas maneiras próprias 
com que os brasileiros irão inserir-se no mundo moderno, e não no retorno nostálgico a 
formas culturais de um passado que não chegou a existir (Schwartzman, 1988, p. 25).  

3.4. O patrimonialismo político de Simon Schwartzman 

 A cisão entre Estado e sociedade continua sendo a principal inquietação em 

Schwartzman (1988), Bases do autoritarismo. Dessa vez, é descrita e sustentada 

por uma análise mais robusta e contemporânea, na qual ele sugere que seja dado a 

São Paulo um papel político equivalente ao seu papel econômico, como forma de 

desenvolver o capitalismo no país. O autor analisa cinco estados brasileiros e 

diagnostica “o contraste entre o Estado patrimonial, irracional, centralizador, 

autoritário e os setores da sociedade que se pretendem autônomos, 

descentralizadores e representantes do racionalismo privado dos grupos sociais 

mais organizados” (ibidem, p. 10).  

 O rompimento com o patrimonialismo, de acordo com Schwartzman, 

consistiria em “deixar para trás o liberalismo esclerosado, a identificação falaciosa 

entre liberdade e privatismo, dando condições para o desenvolvimento e 

implantação de um sistema representativo mais real e diversificado”. Para ele, essas 

mudanças somente são possíveis por meio de reforma político-institucional.  

 O antagonismo sociedade-Estado e a consequente necessidade de 

aproximação entre os dois entes são comuns em países de base neopatrimoniais. A 

hipertrofia, burocratização e ineficiência do Estado em nada representa a sociedade 

que se mantém dependente, alienada e debilitada. Todas as formas de organização, 

inclusive aquelas geradas pelo próprio sistema, são dependentes e se direcionam 

para a obtenção de favores do Estado. Por esse motivo, se torna necessário, além 

do fim da dominação tradicional e da produção de novas formas de organização, a 

criação de instituições públicas. É a partir de instituições solidamente constituídas 

que será possível “colocar freios e contrapesos efetivos tanto à volatilidade da 

opinião pública quanto ao abuso de poder do Estado e dos interesses privados” 

(ibid., p. 24). Dessa maneira, a sociedade poderá recuperar a capacidade de 

organização e representação de seus interesses, reduzida anteriormente pelo 
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“excessivo” poder do Estado.  

 O que chama a atenção de Schwartzman não é tanto o contraste sociedade-

Estado, mas justamente a “convivência pacífica entre padrões éticos aparentemente 

tão distintos, sugerindo que ambos fazem parte de uma síndrome comum, própria 

dos sistemas autoritários de base neopatrimonialista” (ibid., p. 35).  

 A dominação neopatrimonial, origem do suprapoder do Estado, é uma 

“dominação política gerada no processo de transição para a modernidade”. 

Transição esta que não rompe com o tradicional, mas tem sua estrutura 

modernizada. Seu sistema burocrático e administrativo caracteriza-se “pela 

apropriação de funções, órgãos e rendas públicas por setores privados, que 

permanecem, no entanto, subordinados e dependentes do poder central, formando 

aquilo que Raymundo Faoro chamou de „estamento burocrático‟” (ibid., p. 14).  

Essa forma de dominação, em vez de representar, negocia a inclusão ou 

exclusão dos indivíduos no sistema de distribuição de benefícios e privilégios 

públicos. O estamento burocrático permite que vários grupos de interesse sejam 

incluídos na administração do Estado, principalmente os empresários, de forma a 

estabelecerem, dentro do Estado, uma neocorporação, ou, nos termos de Faoro, o 

estamento burocrático. As atividades exercidas pelas neocorporações consistem em 

“distribuição de privilégios econômicos a grupos privados que estabelecem alianças 

de interesse com o estamento burocrático” (ibid., p. 15). Essas atividades recebem o 

nome de neomercantilismo12. 

 O neocorporativismo se desdobra em dois efeitos, o primeiro é o populismo. 

Os líderes políticos se relacionam diretamente com a população sem a 

intermediação de instituições de representação, primeiramente porque a sociedade é 

incapaz de se organizar (não conseguem “ter” interesses desconectados da “ajuda” 

do Estado); e porque o interesse privado está sendo representado dentro do Estado 

pela corporação/estamento, consagrando a velha união entre o dinheiro e a política. 

O populismo é outra face do autoritarismo (ibid., p. 15).  

 O segundo efeito é a cooptação política. Sistematicamente, os membros do 

governo são cooptados pelos seus próprios sócios, para dentro da administração 

                                                 
12

 Para exemplificar, em artigo recente do Correio Braziliense, intitulado “Público e privado, juntos” (por Lilian 

Tahan, 11 jul. 2010, Cidades): 11,4% dos 802 candidatos a deputado distrital (dados das eleições de 2010) 

atuam no ramo dos negócios. Na legislatura atual, 25% são empresários. Não é sem razão que a autora afirma 

que “os deputados convivem sem embaraço com a missão de legislar e cuidar dos interesses dos negócios da 

família”. 
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pública. Excluídos em outro polo da sociedade estão os não cooptados. Esta parcela 

da sociedade, majoritária, compõe “um sistema de participação política débil, 

dependente, controlado hierarquicamente, de cima para baixo” (Schwartzman, 1988, 

p. 37). 

 A incorporação de novos grupos na política é determinada pela capacidade 

dos governantes de comprar e incluir esses novos esforços de participação. Os 

novos líderes políticos incluídos guardam uma relação de dependência política com 

os detentores do poder. Momento a partir do qual a participação política deixa de ser 

um direito e se torna um privilégio.  

 A cooptação tende a ser mais enfática em sociedades que tiveram o aparato 

estatal criado antes da mobilização social. Esse elemento também ganha destaque 

em Faoro. Em Schwartzman, além da capacidade explicativa, esse argumento 

impede a armadilha da “busca pelo passado ilusório”, de forma que a continuidade, 

mutabilidade e adaptação dos traços patrimonialistas políticos encontre suas origens 

nessa inversão (no caso do Estado criado antes da sociedade). Assim, encontramos 

na formação do Estado, ocorrida antes da organização social, a possível origem do 

patrimonialismo.  

 Com efeito, quando o Estado é a primeira entidade criada, as “posições 

governamentais são buscadas não tanto como recursos para a implementação de 

interesses de tipo econômico, mas como forma de mobilidade social e ocupacional 

per se” (idem, p. 37). É nesse momento que o funcionalismo da administração 

pública é visto como um bem em si mesmo. O serviço público se torna um 

patrimônio competitivamente explorado por todos; o cargo adquire mais importância 

que a própria função. Por consequência, a resposta governamental às demandas da 

sociedade é ineficiente e não permite uma participação política ativa por parte da 

população.  

 Os excluídos do sistema político procuram ampliar o escopo do conflito 

político por meio da sua participação, na tentativa de mudar as relações de poder. Ao 

contrário, os que têm posições privilegiadas na participação tendem a monopolizá-

las em conjunto com as regras. Em sociedades marcadas por regras capitalistas e 

liberais, em que a burguesia consegue ter ascensão em detrimento da aristocracia 

tradicional, os debates políticos alcançam uma parte maior da sociedade, obtendo os 

grupos recursos políticos de acordo com sua capacidade de mobilização. Do lado 
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oposto, o patrimonialista, “prevalece o monopólio; as posições de poder são 

estabelecidas de forma tal que existe pouco espaço para disputas, que, quando 

ocorrem, tendem a ser circunscritas e privatizadas por grupos funcionais e 

especializados” (ibidem, p. 66). Essa é a forma corporativa de participação e 

organização política.  

 Nesse contexto, o sistema partidário pode vir a ser atuante em momentos de 

intensa ineficiência administrativa, participação social passiva e enfraquecimento do 

populismo. A ativação intermitente dessa estrutura é o que faz da cooptação um 

“fenômeno moderno, que ocorre no Brasil basicamente a partir do pós-guerra, já que 

a mobilização limitada do período anterior fazia com que houvesse pouco, 

efetivamente, para cooptar” (ibid., p. 38). Esse ponto de vista também é 

compartilhado por Maria do Carmo Campello de Sousa (1976) no estudo sobre o 

sistema partidário pós-1945. Seu diagnóstico é a dificuldade de institucionalização 

do sistema partidário, gerando uma política clientelista, fruto da centralização da 

estrutura estatal antes da criação da sociedade organizada.  

 “Cooptação política” também está ligada à ausência de representação de 

interesses no sentido clássico europeu. A política originada dessa configuração 

social é instrumento para competir pela distribuição de riquezas e regular as 

relações de classe. A obtenção de mais poder político significava maior capacidade 

de responder à base social que outorgou o poder. Nesse contexto, raramente o 

político se torna, ideologicamente, um burocrata do Estado, se desgarrando da base 

que primeiramente o elegeu. É mais comum que se mantenha como burocrata do 

partido e se atenha, cada vez mais, aos seus eleitores (Bendix, 1962). A cooptação 

institui que quanto maior a força política, maior a participação do indivíduo na 

burocracia governamental, sendo, contudo, uma participação controlada por ambos 

os lados: a base eleitoral controla o político por meio dos votos e o político negocia a 

distribuição de bens para sua base13. 

 O Estado brasileiro apresenta especificidades e características próprias que o 

ligam à sua origem patrimonialista, fazendo com que seja ineficiente sua 

classificação no modelo capitalista ocidental. Não há dúvidas de que o autoritarismo 

brasileiro estabeleceu suas bases na formação do Brasil Colônia. Ao contrário do 

                                                 
13

 Em nome das “bases”, de Marcos Bezerra (1999), constata que os parlamentares, depois de eleitos, legislam 

especificamente para sua base eleitoral, quando deveriam legislar para todo o povo brasileiro. O eleitor 

espera o exclusivismo de seus candidatos e deputados se comportam da forma esperada em troca do voto.  
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que propunha a literatura sobre a cultura política na época de sua fundação, esses 

traços históricos não são congênitos e insuperáveis; eles se transformam e se 

adaptam com o passar do tempo. Hoje a ciência política pode contar com o conceito 

de qualidade da democracia14 para compreender, em sua singularidade, os vários 

sistemas políticos democráticos no mundo.  

 Assim como na interpretação de Faoro, Schwartzman argumenta que a 

estrutura centralizada, burocrática e patrimonialista de governo de Portugal fora 

transplantada aqui. O Governo-Geral de 1548 e a vinda da Família Real para o Rio 

de Janeiro em 1808 foram os eventos que concretizaram o patrimonialismo na 

colônia. Apesar da independência em 1822, a “linha de continuidade” do 

patrimonialismo nunca foi completamente rompida (Schwartzman, 1988, p. 40). 

 A sobrevivência histórica das estruturas tradicionais em sociedades 

contemporâneas representa “uma forma bastante atual de dominação política por 

um „estrato social sem propriedades e que não tem honra social por mérito próprio‟, 

ou seja, pela burocracia e a chamada „classe política‟” (idem, ibidem, p. 59). 

Portanto, há uma continuidade histórica da dominação patrimonial na dominação 

burocrática de hoje. Em outros países onde a emergência do capitalismo seguiu seu 

curso “completo”, a dominação feudal se desenvolveu resultando na dominação 

racional-legal.  

 O neopatrimonialismo e a dominação racional-legal são sistemas modernos 

pelo mesmo motivo: ambos são baseados em normas que, por sua vez, são 

elaboradas de acordo com um estatuto legal válido. As regras neopatrimonialistas 

apresentam uma racionalidade diferente e se baseiam em valores distintos da 

dominação racional-legal. Contudo, pelo fato de a dominação patrimonial ser 

sustentada por leis, possibilita que se institua uma relação de poder moderna, mas, 

acima disso, absoluta nos tempos modernos, na opinião de Weber.  

 O neopatrimonialismo e a dominação racional-legal são sistemas modernos 

pelo fato de serem baseados em regras racionais. Contudo, o sistema 

neopatrimonial, apesar de racional não apresenta legalidade, enquanto o racional-

legal apresenta as duas características (Schwartzman, 1988, p. 60). Esse tipo de 

burocracia racional mas “ilegal” era o que faltava para a compreensão do 

neopatrimonialismo, na opinião do autor, ou seja, faltava “a existência de uma 

                                                 
14

 Esse conceito será abordado no quarto capítulo desta dissertação. 
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racionalidade de tipo exclusivamente „técnica‟, onde o papel do contrato social e da 

legalidade jurídica fosse mínimo ou inexistente” (idem, ibidem, p. 62)15. 

 A análise de Schwartzman fragmenta o patrimonialismo em dois. O primeiro 

nível é denominado por ele como “estrutural” e se refere à sociedade. Para evitar 

que o termo “estrutura” tenha um significado ambíguo, será chamando de 

socioestrutura e consiste na “maneira pela qual a sociedade se organiza para a 

produção, distribuição e realocação política dos bens escassos” (idem, p. 34). Por 

“realocação política”, o leitor infere que o ato da sociedade de distribuir, produzir e 

alocar bens seja feito de acordo com moldes e regras políticas. A socioestrutura, 

portanto, diz respeito à forma e à organização das camadas sociais no momento do 

recebimento do bem político, ou seja, quem recebe primeiro, ou recebe mais, e 

como isso é justificado e aceito. No Estado neopatrimonialista, os membros da 

neocorporação e seus aliados cooptados determinarão o rumo dos bens.  

 O nível político “se refere às maneiras pelas quais os diferentes grupos na 

sociedade são ou não convocados e têm ou não, reconhecidos seus direitos de 

participação no processo de decisões relativas à distribuição social da riqueza” (ibid., 

p. 35). A relação entre os dois níveis se dá sob o patrimonialismo político, nas 

palavras do autor: “há uma relação íntima entre „patrimonialismo‟ – uma 

característica [sócio-]estrutural – e „cooptação política‟ – elemento próprio do nível 

político – relação esta sugerida pela expressão patrimonialismo político” (ibid., p. 37). 

O patrimonialismo político é um sistema composto por uma sociedade que recebe e 

distribui seus bens e, portanto, se organiza de forma patrimonialista; e por um 

Estado que admite e escolhe seus próprios sócios. 

 A conclusão da análise histórica é que no Brasil o “impulso econômico externo 

se implantou num contexto preexistente de patrimonialismo político e dependência 

das atividades produtivas frente ao Estado patrimonial” (ibid., p. 91). No campo, o 

sucesso agrícola de São Paulo é explicado pela conversão da mão de obra escrava 

para a livre e, em segundo lugar, pela política de sustentação de preços ao nível 

internacional. Esse apoio financeiro público era concedido sem qualquer lógica 

econômica. A intervenção do Estado, inicialmente temporária, para superar as 

condições adversas do mercado mundial, se torna permanente na economia 

                                                 
15

 A racionalidade “técnica”, a qual Schwartzman relaciona a um dos mecanismos da ideologia do Estado 

autoritário: a tecnocracia detentora de poder político. Por meio dos argumentos técnicos, a população é 

convencida a não se envolver nos negócios do Estado, como será abordado no terceiro capítulo.  
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cafeeira e aumenta a dominação política exercida pela oligarquia, garantindo que 

seus interesses fossem exclusivamente representados.  

 A aliança da oligarquia rural com o Estado fez com que os interesses mais 

dinâmicos do país não conduzissem a uma política de representação de interesses 

bem definida. A dominação oligárquica imposta pelas elites agrárias levou à 

sobreposição entre as ordens pública e privada (Reis, 1979; Schwartzman, 1988, p. 

98). O Estado não se sente obrigado a responder às demandas da sociedade, mas 

somente às das oligarquias dominantes. Ao contrário do que se pensa, essa união 

não deu mais poderes aos cafeicultores, só os manteve na mesma situação de 

dependência.  

 O Brasil, portanto, entra no século XIX em um quadro de “dependência 

política derivada do status colonial, subordinação econômica a Portugal e Inglaterra, 

e centralização burocrática para a exploração de uma economia em decadência [...]” 

(Schwartzman, 1988, p. 100). Nessas condições, o Estado patrimonial surge para 

limitar as oportunidades de organização e manifestação política, possibilitadas pela 

atuação de grupos nacionais com base produtiva própria, por exemplo, industriais, 

capitalistas ou trabalhadores. A situação passiva em que se encontravam os “grupos 

de interesse” brasileiros resulta de um contexto de dependência interna que refletia a 

externa em relação aos centros da economia mundial (ibidem, p. 101).  

 São Paulo não segue a política patrimonialista por ter sido excluído 

politicamente do sistema. Não participar do sistema significa dizer que não lhes eram 

dados cargos públicos, e, portanto, não faziam parte da clientela. Contudo, este não 

era o interesse do estado – como principal ator econômico, São Paulo via a política 

como um instrumento para melhorar os negócios, e não como o próprio negócio. 

Quando as regras e princípios econômicos preponderam na ordem pública, a 

participação política visa ao controle do Estado, do contrário, a participação visa à 

representação de interesses. Por isso, a participação de São Paulo no sistema 

partidário apresentou duas tendências simultâneas: (1) “desinteresse pela política ao 

nível nacional” e (2) “uma mobilização crescente num contexto em que proliferam 

formas de organização social e política” (ibidem, p. 101).  

 Portanto, o autor diagnostica que o Brasil é “um sistema político de cooptação 

sobreposto ao de representação, uma sociedade estamental igualmente sobreposta 

à estrutura de classes, o primado do direito administrativo sobre o direito civil, a 
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forma de domínio patrimonial-burocrática e o indivíduo como um ser desprovido de 

iniciativa e sem direitos diante do Estado” (Werneck Vianna, 1999, p. 176).  

4. Repensando o patrimonialismo 

 Para repensar o patrimonialismo, é necessário ter em mente as 

características reunidas no debate dos três autores analisados. Além disso, para 

isolar e limitar o conceito, é proveitoso que este seja tomado em contraste com seus 

correlatos – mandonismo, coronelismo e clientelismo –, de acordo com José Murilo 

de Carvalho (1997). 

 Coronelismo é o menos complexo: sistema político, datado historicamente, 

composto por “uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o 

presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos” (Carvalho (1997, p. 

1). O termo denomina não um conceito, mas um período histórico que vai de 1889 a 

1930 (Primeira República), em que o Estado se relaciona com a classe proprietária 

das terras por meio de barganhas e troca de favores16. Esses atores políticos, velhos 

conhecidos da dominação patrimonial, se encontram novamente nesse momento 

histórico. Entretanto, o cenário se inverte – no coronelismo, é o fazendeiro que 

necessita do Estado.  

 Diferentemente, o mandonismo é apenas uma característica de sistemas 

políticos tradicionais:  

[...] refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O 
mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, em função 
do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a 
população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à 
sociedade política (Carvalho, 1997, p. 2).  

O mandonismo existe desde a colonização, persistindo até hoje em algumas 

regiões e pode ser uma característica do coronelismo e do clientelismo.  

 Por último, o conceito de clientelismo “indica um tipo de relação entre atores 

políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, 

benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto” 

(ibidem, p. 3). Em relação ao mandonismo, o clientelismo se difere por abranger os 

dois lados da relação – o do provedor do benefício e o do receptor – descrevendo 
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 O Prof. Edison Nunes, membro da banca de avaliação desta dissertação, discorda que o coronelismo seja uma 

evento histórico superado. O coronelismo ainda se faz presente nos dias atuais, sem necessariamente usar a 

terra como moeda de troca. Formas de “coronelismo eletrônico” (em vez da posse da terra, os políticos têm a 

posse dos meios de comunicação) têm sido bastante debatidas hoje. Cf. Santos (2006).  
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um fenômeno bilateral. O locus do mandonismo está nas ações do “mandão”, 

portanto é unilateral. O clientelismo também esteve presente ao longo de toda a 

história brasileira, em alguns momentos com mais força do que em outros. Nessa 

relação, não é determinante que uma das partes tenha status econômico traduzido 

em poder político (como no mandonismo); aqui, o emprego público é tido como fonte 

de renda. Assim, o importante é a capacidade de barganhar empregos e benefícios 

públicos em troca do voto.  

 José Murilo de Carvalho não é claro quanto ao que seria o significado de 

patrimonialismo em comparação aos outros conceitos. A cooptação, o clientelismo, o 

populismo e o corporativismo de Estado são produtos derivados do patrimonialismo, 

que é insuficientemente definido como um estilo político. José Álvaro Moisés, 

também se refere a um estilo político, originado na transição democrática, em que os 

procedimentos políticos têm características patrimonialistas e clientelistas, 

resultando em uma situação de crise da governabilidade. Nessa situação de crise, a 

corrupção associada ao favoritismo se fortalece com a “administração eleitoral da 

economia” em detrimento da representação partidária, privatizando a prática política 

(Moisés e Albuquerque, 1989, p. 158-159). 

 O mandonismo e o clientelismo fazem parte do sistema de dominação 

patrimonial. O primeiro é uma forma de relação bastante “antiga”, apesar de ainda 

atuante, pois é determinado pelo status econômico para a obtenção de poder 

político17. O clientelismo é uma forma mais moderna de relação política por ser 

condicionado apenas pela obtenção do cargo público. Uma vez dentro do sistema, a 

troca de favores, alianças e conchavos entre seus membros é prática comum. 

 Além de estilo político, a dominação patrimonialista denomina todo um 

sistema de relações pessoais na arena política. É um sistema no sentido que seus 

atores compartilham a forma de se comportar e de se relacionar uns com os outros. 

As atitudes, símbolos e costumes compartilhados têm origem em um passado 

histórico que se reflete no presente. As origens históricas das motivações sociais e 

institucionais do patrimonialismo, em conjunto com seus mecanismos modernos18, é 
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 Como mostra a história política de José Sarney (descrita em Honoráveis bandidos, de Palmério Dória, 2009), 

antigamente o mandonismo era preponderante na política brasileira.  
18

 Os mecanismos de sustentação do patrimonialismo nos dias de hoje necessita de maiores pesquisas que 

fogem do escopo deste trabalho. Contudo, indicamos que a ideologia do Estado autoritário é um desses 

mecanismos responsáveis pela sua persistência e modernização. A ideologia é uma alternativa teórica que 

complementa a path dependence da cultura política, permitindo outros caminhos de explicação à dominação 

patrimonial.  
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o que se tem, de mais concreto, para sustentar a permanência do fenômeno. 

5. O patrimonialismo como um comportamento antirrepublicano 

 De acordo com o Dicionário de política (Bobbio, Matteucci e Pasquino, 2004, 

p. 1107, v. 2), a definição de República é construída em contraposição à noção de 

monarquia. Na monarquia o poder é dado ao rei por direito hereditário, na República 

uma só pessoa ou um grupo delas obtêm poder por serem eleitas direta ou 

indiretamente. Na sua origem, a res publica “quer pôr em relevo a coisa pública, a 

coisa do povo, o bem comum, a comunidade” (idem, ibidem). Ao contrário, quando 

se fala de monarquia, aristocracia, ou democracia, os aspectos governamentais são 

realçados.  

 Para Cícero19, a República acentua e funciona mediante o interesse comum 

em conformidade às leis por todos legitimadas e reconhecidas. Esses elementos 

possibilitam que a sociedade expresse e conviva sob sua própria noção de justiça. 

Essa noção faz com que a República seja oposta não somente à monarquia, mas a 

todos os sistemas políticos injustos. 

 Com a evolução do termo, na idade moderna o conceito se estende para 

caracterizar outros sistemas políticos, como a monarquia, aristocracia e democracia, 

desde que sejam regidas por um droit gouvernement. Essa característica é central 

na definição de Kant20, pois a forma da República é dada pela constituição, de 

maneira a permitir que os homens, em relação de influência recíproca, e 

possuidores de uma vontade comum, partilhem do que é de direito.  

 Portanto, a República se torna um “verdadeiro e autêntico ideal da razão 

prática” em que o consenso entre os homens se concretiza na constituição. A 

dominação patrimonial descrita pelos autores acima impossibilita o desenvolvimento 

desse consenso por vários motivos. Em Faoro, devido à concentração de poder nas 

mãos do estamento, foi dificultada a organização social e o seu envolvimento nas 

instituições representativas. Socialmente, vimos com Maria Sylvia de Carvalho 

Franco que os homens livres defendiam os interesses dos fazendeiros para garantir 

a sua própria sobrevivência. Essa classe era impedida de manifestar ou de ter 

representado seus interesses, concretizando e perpetuando a dependência social do 

Estado no “imaginário social”. Em Schwartzman, vimos que a “privatização” da 

                                                 
19

 Matteucci (Dicionário de política, op. cit.) cita Cícero, De Republica, I, p. 25. 
20

 Matteucci (idem) cita a Metafísica dos costumes, de Kant.  
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ordem pública resulta em um processo político que visa à competição por riquezas, o 

que também impede a mobilização social em direção ao consenso e a realização da 

República.  

 Além de ser um obstáculo ao consenso (veremos que esse conceito é 

relevante para a cultura política), o patrimonialismo impede a igualdade entre os 

cidadãos e, nesse quesito, se aproxima da monarquia, pois, para esse regime “a 

desigualdade [age] em benefício de uma nobreza que é necessária para a própria 

existência do poder real” (Bobbio, Matteucci e Pasquino, 2004, p. 1108, v. 2). O 

sistema de dominação patrimonial é antirrepublicano também por ter as suas leis 

voltadas para a expressão da vontade de um pequeno grupo (o estamento) e por 

dificultar a expressão das vontades em comum da população. Um processo político 

republicano impediria que o interesse particular se sobrepusesse às demandas 

coletivas e públicas, culminando no que chamamos aqui de intersecção do público 

com o privado.  

 Portanto,  

[...] na República democrática, a ordem política nasce de baixo, mesmo em meio de 
dissensões, desde que estas disponham de canais institucionais para se exprimir; na 
monarquia vem do alto, do rei, mas numa síntese harmônica que garante a cada classe seu 
próprio direito, sua própria função (Bobbio, Matteucci e Pasquino, 2004, p. 1108, v. 2). 

O sistema político brasileiro não funciona, essencialmente, baseado em 

características sociais, e inclusive pode estar se distanciando dela, por ter sido 

criado “de cima” antes da própria formação da sociedade. Mesmo assim, é 

considerado um sistema democrático e republicano, quando se trata das instituições 

que vigoram. Porém, por baixo do título de “República”, os cidadãos que compõem 

as instituições podem estar replicando regras e comportamentos antirrepublicanos.  

6. Conclusão: refinamento dos vários conceitos de patrimonialismo 

 As leituras “patrimonialistas” do Brasil obtiveram uma popularidade 

considerável, tanto na sociologia como na ciência política. Apesar disso, “o seu êxito 

intelectual e político está muito distante dos resultados práticos previstos nos seus 

diagnósticos: a malaise, se muda o cenário, é a mesma e aprofunda-se nos níveis 

de exclusão e fragmentação social” (Werneck Vianna, 1999, p. 190). Por este 

motivo, é necessário que voltemos ao conceito para analisar o seu potencial 

explicativo hoje.  
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 A ênfase unilateral (Estado ou sociedade) no registro do patrimonialismo 

representava uma limitação que pode ter sido amenizada com a inclusão do 

patrimonialismo político de Schwartzman na análise. É relevante contrabalançar 

esses registros com as origens e efeitos sociais acarretadas pelo patrimonialismo de 

base societal. Sabe-se que a política é reflexo da sociedade e vice-versa. O 

patrimonialismo societal e estrutural nos permite separar o patrimonialismo em dois 

níveis analíticos, da mesma forma que o conceito de patrimonialismo político. 

 Por ser um comportamento antirrepublicano, o patrimonialismo pode iluminar 

uma parcela das motivações que levam a atos corruptos. Esse fenômeno ajudou a 

criar uma tradição de tratar o público como privado e a permanência e naturalidade 

da desigualdade que impede a organização social e muito menos um consenso 

entre os cidadãos.  

 O nosso passado nos acostumou com uma ideia de público onde é possível e 

natural a troca de favores (no sentido clientelista), a busca de emprego público como 

forma de participar do sistema (cooptação) e a representação dos interesses 

privados. Os efeitos dessa forma de funcionamento do público são vários: a 

descrença da sociedade que participa passivamente e se distancia do Estado; a 

desigualdade na distribuição de bens; o voto tido como “moeda de troca”, e outros. 

Portanto, a “corrupção da noção de Estado como esfera do público” (Vélez-

Rodriguez, 2006) possibilita que elementos antirrepublicanos prevaleçam no 

processo político brasileiro, assim como elementos antidemocráticos, como será 

visto na próxima sessão.  

 Portanto, chamamos de patrimonialismo um estilo político em que o poder é 

arbitrário, legitimado por uma tradição que trata a coisa pública como privada, que 

sustenta e é sustentada pela cooptação política e pelas relações clientelistas e 

assimétricas.  

 Nos dias de hoje, o patrimonialismo pode ser visto na forma de 

comportamentos, atitudes e valores disseminados por meio da cultura política e por 

meio da ideologia do Estado autoritário. Portanto, o segundo capítulo será dedicado 

à cultura política mostrando como este instrumento teórico é capaz de revelar os 

mecanismos de atuação do patrimonialismo. Posteriormente, serão discutidas as 

relações entre ideologia do Estado autoritário e patrimonialismo, por ser considerada 

uma forma contemporânea de manutenção do sistema de dominação. A baixa 
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participação política e, no geral, a baixa qualidade da democracia são dois dos 

efeitos mais visíveis produzidos pelo sistema. Este trabalho irá focá-los como 

principais reflexos do patrimonialismo.  
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Capítulo 2 

Cultura Política e Teorias Institucionais na Explicação do 
Patrimonialismo 

1. Introdução 

 A cultura política é um instrumento teórico de extrema importância para o 

estudo do comportamento dos atores na arena política. Por meio dela, é possível 

que um conjunto de orientações subjetivas de determinada população seja colocado 

no centro da análise. É este o caso das orientações patrimoniais: são ideias, valores, 

sentimentos e crenças específicas, os quais culminam em comportamentos e 

decisões políticas determinadas, que precisam ser analisados em profundidade. 

Essa profundidade somente poderá ser alcançada se compreendermos o contexto 

que originou esse sistema de relações pessoais na política. 

 O patrimonialismo é um objeto de estudo, em potencial, da cultura política. Os 

comportamentos corruptos possibilitados pela dominação patrimonial apresentam 

motivações histórico-culturais, como será debatido, que podem ser evidenciadas 

com a ajuda das teorias culturalistas. A lógica corrupta patrimonial21 é suportada pela 

desigualdade das relações de poder. Ao mesmo tempo, o estímulo corrupto 

sustenta, em troca, a própria desigualdade. Portanto, as relações políticas 

assimétricas são tanto uma condição como um agravante da dominação patrimonial.  

 A desigualdade permite que os atores políticos se relacionem guiados pelos 

seus interesses pessoais, possibilitando um estilo político em que o poder é 

arbitrário e originado por uma tradição. A lógica corrupta se esconde atrás da troca 

de favores entre aqueles que dela partilham, toleram, aceitam e se comprometem 

em retornar os favores. Os atores mais poderosos da política se utilizam dos 

recursos públicos para cooptar e privilegiar seus aliados, formando um grupo que 

possui maiores oportunidades de participação e maior poder de barganha. Será 

argumentado que, por causa de sua complexidade e número de atores envolvidos, 

os cidadãos comuns têm dificuldade em enxergar esse “sistema de trocas”, e, 

quando o enxergam, não o entendem como uma prática antidemocrática e/ou 

                                                 
21

 Será argumentado ao longo deste capítulo que o patrimonialismo é permeado por uma lógica corrupta, por 

ser um estilo político que apresenta características antirrepublicanas e antidemocráticas. Por lógica, nos 

referimos a uma maneira de lidar com os objetos políticos que podem incentivar atos corruptos. Não se 

intenciona, no entanto, argumentar que o patrimonialismo seja uma forma de corrupção, mas um estilo 

político capaz de estimulá-la.  
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antirrepublicana. A deliberação, a participação e a distribuição de recursos públicos 

são possíveis apenas a essa minoria dona do poder político.  

 Outro aspecto analisado neste capítulo é o lado autoritário do 

patrimonialismo. Esse sistema de relacionamento político compartilha de e é 

possibilitado por ideias autoritárias, como a centralidade do Estado, a necessidade 

da hierarquia como forma de preservar o passado, a importância da tradição e, 

sobretudo, a tolerância e aceitação da desigualdade. A presença desse tipo de 

“mentalidade”22 é discutida nas pesquisas empíricas de Moisés (2008), Canache e 

Allison (2005) e Doh Chull Shin (2007) sobre a América Latina e o Brasil. 

Especificamente entre os brasileiros, Moisés nos alerta para o que ele chama de 

comportamento ambivalente dos cidadãos: 54% da população não se opõe 

frontalmente à democracia, contudo “não estão seguros em escolhê-la como the only 

game in town”. Os ambivalentes são 14% a mais do que os democratas no Brasil, 

onde o contingente de ambivalentes é o maior da América Latina23. O 

comportamento ambivalente é uma característica do que Diamond (2002) denomina 

de hybrid regime, como será visto a seguir. 

 De início, este capítulo irá qualificar a utilização do arcabouço teórico da 

cultura política no estudo dos valores e atitudes sociais em direção a objetos 

políticos, mais especificamente no estudo da síndrome patrimonialista. Depois de 

delimitado o campo da cultura política, pesquisas recentes sobre confiança, apoio e 

corrupção serão debatidas, mostrando que a corrupção é estimulada no quadro do 

patrimonialismo político. A persistência de uma lógica autoritária indicada, entre 

outras coisas, pela existência do comportamento ambivalente da população 

representa a continuidade de uma tradição em enxergar a dimensão pública como 

uma esfera de representação de interesses privados. Essa naturalização da 

instrumentalização do poder público pode estar obstruindo a percepção da 

corrupção em sua totalidade, ao contrário do que indicam algumas pesquisas24.  

 Uma das inquietações que motivaram esta dissertação é, justamente, a 

preocupação com a corrupção política que aparentemente tem espaço significativo 

na vida do eleitor, embora não se saiba até que ponto essa percepção é concreta. 

                                                 
22

 Nos termos de Linz (1964), como citado no Dicionário de política (op. cit., p. 96), verbete de Mario 

Stoppino. 
23

 Dados do período de 2003/2004 (Moisés, 2006, p. 17). 
24

 BBC Brasil (9 dez. 2010) e pesquisas que, usando o Corruption Perception Index (CPI), comprovam que as 

pessoas comuns percebem, de fato, a corrupção. 
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Que corrupção é esta que as pesquisas mostram ser percebida? Se o eleitor a 

percebe de fato, por que isso não reflete no voto, aumentando a accountability 

vertical? Uma possível resposta pode estar na tradição que o patrimonialismo ajudou 

a perpetuar, fazendo com que a coisa pública seja tratada como privada. O contexto 

da dominação patrimonial no passado pode ter influenciado as percepções dos 

cidadãos modernos quanto à compreensão da coisa pública hoje.  

 Como primeira tentativa de explicar os altos níveis de percepção da corrupção 

pela população comum, mas que não têm refletido na sua diminuição concreta, 

sugerimos, neste texto, a fragmentação do conceito de corrupção em duas 

vertentes: a corrupção “simples” (de fácil compreensão e percepção) e a corrupção 

“procedimental” (que envolve procedimentos e estratégias mais elaborados, menos 

aparentes, e, por isso, menos perceptíveis à população).  

A corrupção “simples”, a exemplo do ato de desviar recursos públicos para 

fins privados, por envolver rápida e fácil absorção de informações “simples” e 

“incompletas”, é percebida de forma mais eficaz pela população porque faz parte da 

dimensão mais imediata da vida das pessoas. As mensagens da mídia, por exemplo, 

que (ou simplificam a informação, ou, no caso de relatarem os fatos em sua 

completude, não são necessariamente compreendidas pelos receptores) apontam os 

culpados pelo desvio de dinheiro ou os responsáveis pela distribuição de um bem 

público são facilmente captadas pelos eleitores. Tomar conhecimento dos resultados 

políticos por quaisquer canais presentes no dia a dia das pessoas comuns é mais 

simples do que entender o caminho ou o processo pelo qual tais resultados foram 

alcançados. Essa fragmentação se refere, então, ao nível de compreensão da 

população, que, por um lado, se baseia em informações incompletas e, por outro, 

em informações complexas. 

 Em contraposição à esfera de informação dos “resultados imediatos”, temos a 

corrupção no nível “procedimental”. Nessa dimensão, e para entendê-la, a corrupção 

exige um cidadão eleitor mais bem informado. Por isso, ela é menos percebida em 

meio à população geral. A lógica corrupta patrimonial entra nesse nível 

“procedimental”. 

Para Moisés, a imposição e o predomínio de grupos privados geraram dois 

problemas na transição democrática brasileira: o primeiro foi a incapacidade de 

controle de abusos do poder pela legislação eleitoral, que resulta na representação 
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dos poderes econômicos; o segundo problema é a concessão do direito de 

exploração de canais de rádio e TV a grupos privados “que apoiam as forças que 

estejam, na ocasião, em função do governo, configurando um favoritismo que 

denuncia o caráter privatista da administração em questão” (Moisés e Albuquerque, 

1989, p. 137)25. O poder político sobre os meios de comunicação pode estar 

interferindo na percepção da corrupção na hipótese da “lógica corrupta” estar sendo 

velada ao público, apesar de sua prática na administração pública. Assim, é possível 

entender a preocupação popular com a corrupção; entretanto, essa preocupação 

parece não estar sendo direcionada e nem mobilizada para diminuí-la.  

2. Cultura política: conceitos 

 De acordo com Almond e Verba (1989b, p. 2), a noção de mudança 

proporcionada pelas teorias da cultura política são um dos temas mais poderosos 

desde a literatura clássica – origina-se inclusive dela. Vários filósofos clássicos 

trataram da cultura política, a exemplo de Platão n‟A república, em que os tipos de 

governos são tão numerosos quanto as disposições dos homens, estabelecendo 

uma causalidade entre as características sociais e quase psicológicas dos homens e 

o formato político dos diversos grupos sociais. Complexificando mais o tema, 

Aristóteles relaciona a estratificação social com estrutura e performance política no 

que ele denomina de “governos misturados”. Nesses governos, a classe média 

predominante possibilita a legitimidade e o direcionamento das instituições.  

 Na análise de Montesquieu26, a elaboração sobre “princípios do governo” 

pode ser relacionada, também, à cultura política. Na mesma direção, Tocqueville 

(1955, 1969) analisa o surgimento e o desenvolvimento do sistema político das 

sociedades partindo do pressuposto de que os sistemas políticos e legais dependem 

diretamente dos costumes de seus habitantes – é o que ele chama de “arte de 

associar-se” e os “hábitos do coração”, que resultam no “interesse bem 

compreendido”27. A democracia norte-americana e as origens da Revolução 

Francesa podem ser explicadas pelos hábitos da população. Rousseau também 

desenvolve sua teoria política baseado na moral, nos costumes e na opinião dos 

                                                 
25

 Uma hipótese apresentada no terceiro capítulo é que a alta percepção da corrupção pode ser derivada da 

atualização da ideologia do Estado autoritário.  
26

 Em The Persian letters (1964).  
27

 Acerca do “interesse bem compreendido”, esclarece Gabriel Cohn (2000): “[...] os indivíduos modernos, 

incapazes de alcançar por gosto e convicção as virtudes sublimes, podem produzir uma prática social 

ordenada na busca (moderada, bem compreendida) de seus interesses privados”.  
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grupos sociais (Almond e Verba, 1989b, p. 20-21). 

 Portanto, a influência cultural no mundo da política sempre esteve presente. 

Anterior ao estabelecimento da cultura política como se conhece hoje, tínhamos uma 

teoria política que explicava e justificava o surgimento das instituições e das leis a 

partir da natureza humana. Um dos primeiros pensadores a focar nesse elo foi 

Graham Wallas, em Human nature in politics (1921), onde mostra a importância do 

afeto e do instinto na capacidade de pensar e atuar politicamente. Na sociologia 

europeia, Saint-Simon valorizava mais os fatores ideológicos e religiosos que os 

econômicos para explicar a estabilidade social e o progresso. Da mesma forma, 

temos: Comte que definia a sociedade como um grupo de indivíduos identificados 

por compartilhar o mesmo sistema de ideias morais; Marx que considerava o 

domínio político por meio da ideologia; e Durkheim com a conscience collective 

necessária à solidariedade social por ser um sistema de valores, crenças e 

sentimentos compartilhados.  

 Mas foi somente com Max Weber que essas ideias se tornaram tema de 

maior relevância, colocando atitudes, sentimentos e valores como variáveis 

independentes centrais. A ética protestante na participação do fortalecimento do 

capitalismo atesta a importância das orientações subjetivas nas mudanças 

estruturais. O pensamento sociológico de Weber parte do pressuposto de que a 

ação dos indivíduos, em si, não é importante, mas sim o que eles pensam dela. 

Essas ações são movidas pela razão e pela paixão, fazendo com que os interesses 

materiais e ideais dos indivíduos sejam os elementos que governam a sua conduta. 

No âmbito das condutas, encontramos duas formas de reprodução de ações: 

aquelas perpetuadas pelo “uso”, coletivamente, sem que os indivíduos sejam 

forçados a exercê-la; e pela “convenção”, em que a ação do indivíduo é esperada 

que seja de determinada forma, do contrário, ele decepciona e provoca o sentimento 

de desaprovação em seus pares. A “convenção” consiste em hábitos tão enraizados 

na sociedade que os sujeitos agem com pouca consciência. Causa um senso de 

dever e obrigação em seus membros fortalecendo os vínculos, o que pode ser 

considerado uma vantagem. 

 As ideias weberianas também consideram que a mudança de valores ocasiona 

a transformação do sistema de dominação. Considera também que o “caráter político” 

do homem público não depende só de suas capacidades pessoais, mas também de 
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um arranjo histórico favorável. A burocracia, mesmo se composta de homens com 

esse caráter, pode ser destruída pelo “declínio” da legitimidade, em outras palavras, 

pelo “declínio” da cultura. Apesar de não tratar diretamente da cultura, sua chave 

explicativa (legitimidade) pode ser associada a ela. Como prova disso, Weber afirma 

que a universalização da burocracia se deve à transformação da cultura global.  

 Com essas e outras teorias sociais em adição à influência da psicologia 

social, da psicoantropologia e das novas respostas providas pelo método do survey, 

a cultura política teve sua área demarcada e estabelecida. A obra The civic culture 

(Almond e Verba, 1989a [1980]) utiliza os conceitos weberianos e parsonianos no 

estudo da cultura política de cinco países e, assim, funda essa área de pesquisa na 

ciência política. Algumas críticas foram condensadas em The civic culture revisited 

(Almond e Verba, 1989b [1980]) e mostram que “cultura política”, mais do que um 

grupo de variáveis, é um conceito. 

 O objetivo de Almond e Verba é mostrar a necessidade de uma cultura política 

condizente com a democracia de forma tal que a sustente plena e duradouramente. 

Essa cultura política adviria de um conjunto de atitudes, opiniões e comportamentos. 

Por esses motivos, é inevitável o estudo da cultura política em conjunto com as 

estruturas sociais, tornando a investigação majoritariamente sociológica. Portanto, o 

termo “cultura política” se refere às orientações políticas específicas, direcionadas ao 

sistema político, e às atitudes voltadas ao que se acredita ser o papel do indivíduo 

na esfera política. A cultura política forma o contexto da ação política e provê o 

ambiente para a mudança ou continuação de determinado regime político (Rennó, 

1998, p. 75; Almond e Verba, 1989a, p. 98). Isso é possível pela conexão entre os 

níveis micro e macro, ou seja, o elo entre o comportamento individual com o sistema 

político: “são as atitudes e opiniões individuais, não apenas políticas, coletadas pelos 

surveys, que constituem o material empírico para a definição das características da 

cultura política” (Rennó, 1998; Street, 1993). Dessa forma, a cultura política é 

definida pelos comportamentos individuais tomados de forma agregada que, por sua 

vez, estão relacionados ao funcionamento do sistema político.  

 A cultura política atua em vários níveis analíticos. A história de cada país é 

elemento determinador dos hábitos e costumes da sociedade na hora de pensar e 

atuar politicamente. No nível subjetivo, é possível a análise do comportamento 

político do adulto como resultado de sua socialização na infância, de sua educação e 
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de sua exposição aos meios de comunicação. Há um terceiro nível analítico, mais 

prático, que diz respeito às experiências adultas com o governo, com a sociedade e 

com o desempenho econômico do país (Rennó, 1998, p. 71; Almond e Verba, 1989a, 

p. 12). Assim, cada país apresenta padrões culturais distintos, que podem ser 

explicados por esses vieses. Os padrões culturais são componentes integrais da 

ação política, se tornando o meio pelo qual se criam as preferências (Rennó, 1998, 

p. 716; Almond e Verba, 1989a, p. 105). Seu poder explicativo advém da explicação 

detalhada da formação da cultura política, que é geralmente histórica.  

 Distinto do modelo de cultura cívica, há o estudo de Eckstein (1966) sobre a 

Noruega. Esse autor argumenta que aquele país é uma democracia estável, mesmo 

não se encaixando nos moldes da cultura cívica de Almond e Verba. Apesar de sua 

sociedade dividida, é considerado democrático por ter um padrão cultural que 

permite a congruência entre Estado e sociedade. Essa congruência entre os dois 

atores é resultado da semelhanças entre eles, permitindo que se “encaixem” e 

mantenham um nível de consenso, possibilitando a estabilidade. O equilíbrio é 

explicado culturalmente por Eckstein como derivado do sentimento comunal 

praticado entre seus sujeitos. Não basta que os indivíduos sejam participativos para 

se ter democracia, mas sim que os valores culturais sejam congruentes. Dessa 

forma, se conclui que não há um único modelo compatível com o sistema político 

democrático, mas sim vários.   

 A relação entre cultura política e democracia continua sendo uma questão não 

resolvida plenamente. Várias pesquisas chegaram a resultados que não sustentam a 

relação entre comportamentos e sistema político democrático28. Por isso, é preciso 

considerá-la um instrumento de estudo empírico, mas em desenvolvimento. A cultura 

política para finalidades descritivas faz um levantamento de tipos de 

comportamentos, muitas vezes inconscientes, que resulta em suposições sobre a 

vida política da sociedade em questão. Por outro lado, pode se tomar a cultura 

política como uma forma de explicação cultural29, que utiliza os dados sobre 

comportamento e opinião junto com características estruturais para mostrar as 

                                                 
28

 Castro (2000, p. 36) cita, por exemplo, as pesquisas destes autores: Muller e Selingson (1994); Susan Tiano 

(1986); Booth e Selingson (1984). 
29

 Uma das principais críticas de Gurza Lavalle (2004) aos estudos de cultura política é que “cultura” não 

deveria fazer parte da explicação sob a acusação de tornar o argumento circular, ou seja, “uma parcela do 

próprio problema, a dimensão cultural, acaba emergindo como a explicação do conjunto”. Essa crítica é 

bastante similar à apontada por Rennó (1998). Para Lavalle, a cultura deve fazer parte somente do problema e 

não de sua explicação.  
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diferenças entre as coletividades, de acordo com algumas variáveis dependentes 

(Moisés, 2008; Castro, 2000, p. 37; Elkins e Simeon, 1979, p. 131). Essa terceira 

abordagem (o estudo da cultura política e da estrutura política) é a que utilizaremos 

aqui, pois, além de o patrimonialismo afetar e fazer parte das duas dimensões, a 

complexidade da realidade é capturada, majoritariamente, nos estudos que reúnem 

as duas dimensões, como proposto no capítulo pregresso. 

 O que está sendo enfatizado nesta dissertação é justamente a necessidade 

de outras variáveis, além das culturais, para explorar fenômenos como o 

patrimonialismo. Rennó (1998) cita Elkins e Simeon para dizer que “a cultura como 

explicação é raramente direta e raramente opera sozinha. Ao contrário, ela é 

geralmente permissiva e quase sempre atua em conjunto com outras variáveis” 

(Elkins e Simeon, 1979, p. 140 – tradução minha)30. Unir a cultura a outras variáveis 

torna possível compreender o que há por trás e como se formam as expectativas 

dos cidadãos.  

 Almond e Verba constataram que instituições e cultura política se influenciam 

mutuamente, fazendo com que o sentido da causalidade não pudesse ser 

determinado. Contudo, as variáveis socioculturais têm peso maior sobre a 

estabilidade democrática que as variáveis institucionais, levando a cultura política a 

ocasionar mudanças institucionais. Inglehart e Welzel (2005) comprovam que a 

influência da cultura política é mais forte, no quesito duração da democracia, que a 

das instituições. Para Moisés (2008, p. 11; tradução minha), “os valores são 

decisivos na determinação da existência e da duração das instituições democráticas, 

esta última somente tem uma fraca influência sobre a criação da cultura cívica no 

tempo; de fato, sob a influência de outras variáveis, seus efeitos desaparecem por 

completo”31.  

 É pressuposto que as mudanças democráticas estejam atreladas a alguma 

mudança na cultura política (Diamond, 1993, p. 27). Embora “cultura” não seja o 

único fator, “ela exerce um papel fundamental para a consolidação da democracia e 

para a sua manutenção por um longo período” (Castro, 2000; Inglehart e Carballo, 

1997). Em troca, as instituições estimulam a manifestação da cultura política 

                                                 
30

 “Culture as an explanation is seldom direct and seldom operates alone. Rather, it is generally permissive and 

almost always acts in conjunction with other variables”. 
31

 “[…] values are decisive in determining the existence and duration of democratic institutions, the latter have 

only a weak influence over time in creating a civic culture; indeed under the influence of other variables their 

effects disappear altogether”. 
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democrática. Como uma evidência dessa relação de retroalimentação, em estudo 

feito na Argentina, Catterberg (1991; apud Castro, 2000) afirma que “as instituições 

podem influenciar a criação de hábitos favorecendo rotinas democráticas”. Por sua 

vez, a estabilidade política trazida em parte pelas atitudes em questão, pode facilitar 

o crescimento econômico, que, em troca, reforçará a estabilidade política. Para os 

autores fundadores da área (Almond e Verba), a relação entre cultura e estrutura 

amplia a capacidade explicativa da teoria. Para Street (1993), esses dois elementos 

só são separados no nível analítico para permitir o estudo de sua congruência.  

 Nesse ciclo de mudanças, há valores que permanecem e resistem ao tempo 

compondo um conjunto de valores “básicos” em cada cultura (Inglehart, 1988, p. 

1204-1207). Há crenças persistentes da cultura política brasileira que insiste em 

enxergar o público com olhos antirrepublicanos, tornando-a um instrumento de 

representação de interesses pessoais, apesar de as instituições serem 

democráticas. São essas crenças persistentes que tornam o estudo da cultura 

política razoavelmente autônomo, sendo necessário que se conheça o que está por 

trás de certos tipos de comportamentos.  

 Nos seus trinta anos de existência, essas teorias enfrentaram várias críticas. 

Os teóricos da escolha racional são bastante críticos com as teorias culturalistas por 

preconizarem a existência de atores racionais que calculam o custo/benefício de 

cada ação antecipadamente. Os indivíduos entendidos como “racionais” se orientam 

pela maximização dos benefícios em curto prazo, tornando o estudo da cultura 

política “desnecessário e dispendioso, tendo em vista que as motivações para a 

ação eram sempre definidas pelo cálculo de custo/benefício” (Rennó, 1998, p. 73). 

Mais tarde, a perspectiva da escolha racional “buscou contextualizar o modelo 

racionalista, estudando instituições, regras, valores e crenças” (idem, ibidem). 

 Outras críticas são endereçadas por Chilcote (1994) sobre como a cultura 

política consiste na comparação dos vários sistemas com o modelo de democracia 

liberal e, por isso, seria reducionista e teria pouco poder explicativo. A cultura política 

nos termos de Almond e Verba adota o modelo de democracia liberal anglo-saxão, 

dificultando a análise política de outros casos. Essa crítica também é colocada por 

Pateman (1989b) ao afirmar que, devido à ausência de um conceito de democracia, 

os autores estabelecem somente uma identificação do modelo com a corrente da 

democracia liberal.  



56 

 Contudo, Lane (1992; apud Rennó, 1998, p. 86), argumenta que cultura 

política é um método de análise consistente por representar uma estrutura de 

variáveis que compõe um sistema de crenças compartilhado por um grupo. É nesse 

sistema de crenças que se encontra a motivação dos indivíduos, a sua forma de 

organização e distribuição de benefícios e os papéis sociais aceitos pelo grupo.  

 O modelo de racionalidade cultural, desenvolvido por Wildavsky (1987) é um 

esforço para mostrar que a cultura política é um tipo de racionalidade que define, 

também, a ação dos indivíduos. O ator escolhe ser guiado por valores de acordo 

com as circunstâncias em que se insere. A escolha se repetirá se for compatível com 

os valores relevantes ao sujeito. Nesse modelo, a ação é vista muito mais como fruto 

de condicionamento do que da cognição. A cultura política resultado, então, na 

internalização das relações sociais externas, tornando primordial o estudo das 

instituições, já que essas são o locus das relações sociais. Portanto, a influência 

cultural em direção aos valores políticos reflete nos comportamentos, resultando em 

escolhas sociais concretizadas em instituições e, posteriormente, em políticas 

públicas. 

 Do ponto de vista de Maria Sylvia de Carvalho Franco, a sociedade brasileira 

do século XIX apresenta essa lógica de racionalidade cultural, fazendo com que a 

permanência de um comportamento ou costume seja perpetuada geracionalmente 

somente se for proveitoso ao grupo social. O patrimonialismo é um desses 

comportamentos que se acreditava ser vantajoso aos homens livres, os quais, ao 

perceberem que os proprietários rurais eram os donos dos meios administrativos, e, 

portanto, os controlava de forma autônoma, também reconheciam que a chance de 

sobrevivência estava no relacionamento fiel e leal com o fazendeiro.  

 Hoje essa racionalidade parece servir ao propósito da cooptação política e, 

com ela, o privilégio de participar e interferir na esfera pública. A obtenção do cargo 

público é sinônimo de vida confortável e de oportunidades financeiras. Para 

participar desse sistema, é imprescindível que se aceitem as “regras do jogo” 

político: o clientelismo e a assimetria de poder entre os atores. Essas regras são 

racionais por servirem a esse propósito claro, contudo “ilegais”, como colocado por 

Schwartzman (1988). A ilegalidade é consequência de um aparato institucional 

democrático em conjunto com a prevalência dessas regras tradicionais.  

 Para Rennó, o conceito de racionalidade cultural aumenta a capacidade 
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explicativa da cultura política. Em conjunto com a noção de “subculturas”, já indicada 

por Almond e Verba (1989a) e Moisés (1995), aproxima a análise da realidade na 

medida em que reflete o caráter heterogêneo da sociedade na teoria. Esses 

elementos ajudam a pensar na transformação de valores ou na sua perpetuação.  

2.1. A cultura política hoje 

 No final dos anos 1990, a cultura política volta a ser debatida na tentativa de 

explicar a drástica redução da confiança política na Europa e nos Estados Unidos 

nos anos 1970 e 1980 e o desafio das democracias recentes em se estabelecer. Em 

1999, Pippa Norris, em Critical citizens, combina a abordagem institucional com a 

experiência política dos cidadãos, para procurar entender suas atitudes e 

comportamento (Norris, 1999). As pesquisas de Rose e Shin (2001) comprovam que 

o apoio político democrático é um processo de aprendizagem em que os valores e 

perspectivas normativas são determinantes, assim como a avaliação pessoal do 

funcionamento e desempenho das instituições. Torna-se claro que a experiência 

política é importante na explicação do que o cidadão espera das instituições. Essa 

experiência é afetada pela avaliação racional dos sujeitos sobre o desempenho 

político e institucional (Moisés, 2008, p. 12).  

 Com o enraizamento da cultura política como área válida de pesquisa, as 

orientações subjetivas dos atores políticos se mostram um importante instrumento 

para explicar o que os elementos estruturais não conseguem. O registro atual se 

concentra em questões como a desconfiança, participação, corrupção política e 

qualidade da democracia. Buscar comprovar o papel da cultura como variável 

interveniente, ao lado das estruturais, na explicação de tais questões é o primeiro 

objetivo da cultura política; e, em seguida, buscar os fatores que explicariam o 

comportamento dos indivíduos em direção à política e suas consequências para o 

processo de democratização. 

 A corrupção política é um comportamento que ganha destaque nas pesquisas 

de cultura política por ser antidemocrático e antirrepublicano. Sua recorrência é um 

obstáculo ao desenvolvimento de uma cultura política compatível com a democracia. 

A reincidência das práticas corruptas ou mesmo a presença de sua lógica nas 

relações políticas mostra que as leis e instituições democráticas são insuficientes 

para orientar a ação dos atores na política. Os sujeitos necessitam, primeiramente, 

ser orientados por valores democráticos de forma que a lei impere, tornando, assim, 
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o aparato institucional congruente com as especificidades sociais – seus objetivos, 

valores e expectativas. A corrupção exacerbada é um obstáculo para alcançar essa 

congruência, e pode apresentar causas culturais e estruturais, que discutiremos 

adiante.  

 Como indicado, tratar a abordagem da cultura política em termos de 

subculturas fez com que fosse refletida a heterogeneidade das sociedades na teoria. 

Para Inglehart (2002), as subculturas tomam a forma de síndromes. Esse autor, em 

artigo intitulado “Cultura e democracia” (publicado em 2000, em inglês), analisa a 

influência de conjuntos de valores nas instituições democráticas, argumentando que 

o desenvolvimento socioeconômico e político é acompanhado da mudança 

valorativa da população. O resultado são duas síndromes (materialistas e pós-

materialista) que se fragmentam em outras quatro (tradicional versus secular e 

sobrevivência versus autoexpressão). É possível, então, que as sociedades sejam 

agrupadas de acordo com cada síndrome, apresentando uma grande correlação 

com as variáveis estruturais. 

 Os países de valores materialistas são, majoritariamente, os de atividades 

agrícolas, podendo se desenvolver para as industriais. Os pós-materialistas são os 

de valores que suportam a economia baseada no setor de serviços. O 

desenvolvimento econômico traz mudanças culturais que demandam eficácia da 

democracia. Cinco anos depois, Inglehart junto com Welzel (2005), partindo dos 

mesmos pressupostos, reforçam a mesma conclusão: de fato, o desenvolvimento 

socioeconômico é conectado com uma síndrome de valores específica. Nesse 

contexto, a cultura é variável interveniente que explica como o desenvolvimento 

socioeconômico resulta em mais democratização: o desenvolvimento desperta a 

população para valores de autoexpressão. Contudo, somente a prosperidade 

econômica não é suficiente para aumentar os níveis de democracia. Isso ocorre 

quando ela resulta numa situação de segurança e autonomia, possibilitando que os 

indivíduos se preocupem com a necessidade da emancipação humana e da 

autoexpressão.  

 A importância do conceito de síndrome para esta dissertação está no fato de 

que o patrimonialismo é possibilitado por um grupo de valores específicos, que se 

organizam e funcionam para alcançar o benefício público. Esse conjunto de valores, 

originados historicamente, culmina na sobreposição do público com o privado. 
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Portanto, em um contexto de valores e regras tradicionais, o patrimonialismo 

encontra suas condições de existência. Essa síndrome se fragmenta conforme o 

ponto de vista de três tipos de atores: os econômicos, os sociais e os políticos. 

 Os atores econômicos são motivados e guiam suas ações pelo pensamento 

de que o Estado é controlador da sociedade e suas atividades econômicas. Por esse 

motivo, acreditam ser necessário ter amigos dentro da burocracia estatal e serem 

aliados do Estado como forma de obter bons negócios e lucros. Para compensar a 

falta da livre competição comercial, a ajuda e a influência do Estado são buscadas 

por meio de laços de amizade, camaradagem, personalismo e troca de favores. Por 

exemplo32, hoje em dia, podemos citar as denúncias sobre fraudes em licitações. O 

governo, ao demandar serviços de empresas privadas, forja o processo licitatório 

para conseguir contratar amigos e parentes, fazendo com que ambos consigam 

aumentar as suas rendas.  

 Socialmente, os indivíduos se distanciam da esfera política. Esse 

distanciamento é ocasionado pela crença de que o povo não deve se envolver na 

administração pública, pois é um terreno restrito para membros da elite política que 

supostamente entendem sobre a gerência da coisa pública. A política não é lugar para 

pessoas comuns, estas devem procurar cuidar de suas vidas pessoais sem interferir 

nos negócios do Estado. Além da exclusão desses sujeitos, acredita-se que mesmo 

os interessados politicamente não conseguiriam interferir nas decisões políticas por 

estarem de “fora” dela. Se o cidadão comum não foi um dos cooptados politicamente 

e, portanto, não participa do clientelismo dentro da arena política ou “fora” dela como 

um aliado, ele não pode fazer nada a não ser aproveitar o máximo as oportunidades 

que, por ventura, surgirem, inclusive com a venda de seu voto. Dada a situação de 

distribuição desigual e ineficiente de recursos materiais (referimo-nos aos níveis de 

pobreza e miséria), a população disputa as poucas chances de sobrevivência se 

mostrando leal e prestativa aos donos do poder – fazendeiros, comerciantes e 

políticos –, na esperança de algum dia também ser cooptada. Pois, acredita-se que é 

só por meio da política que se tem uma vida boa e lucrativa.  

 O ponto de vista político é, presumivelmente, um reflexo dos outros dois. O 

                                                 
32

 Para citar apenas um exemplo recente, temos o caso do deputado distrital Benedito Domingos que está sendo 

indiciado por formação de quadrilha, fraude em licitação e corrupção passiva. O inquérito policial aponta que 

o Deputado favoreceu empresas ligadas a familiares em licitações do governo do Distrito Federal segundo 

reportagem do Correio Braziliense (10 maio 2011, por Ana Maria Campos). Notícias dessa natureza nos 

meios de comunicação são recorrentes. 
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político tem amigos e poder de influência na rede de troca de favores, por meio da 

qual garante e recebe benefícios. A administração pública se direciona à 

representação dos interesses privados e dos negócios, já que a competição 

comercial é vencida por quem tem mais influência política. Além de todas essas 

intenções que motivam a ação política, os atores políticos agem dessa maneira pelo 

fato de outros grupos de pessoas também terem agido do mesmo modo. Esse hábito 

é mais bem perpetuado quando se está rodeado de outros funcionários que são 

amigos e parentes e, por isso, o político irá cooptá-los quando oportuno. Os 

membros do governo e seus aliados ganham direta ou indiretamente e, por isso, as 

reformas são evitadas. A sociedade não participa e não se envolve, facilitando e 

ajudando a perpetuar esse modo de se “fazer política”. Portanto, o que é relevante é 

manter os seus pares políticos satisfeitos e nenhuma mudança em vista.  

2.2. Os estudos de cultura política em conjunto com variáveis estruturais, 

corrupção, desconfiança e autoritarismo 

 Para o estudo do patrimonialismo, a cultura política é um dos instrumentos 

mais importantes para o seu entendimento. Por configurar um tipo de síndrome, o 

comportamento patrimonialista apresenta causas culturais que, em conjunto com 

variáveis estruturais, como PIB per capita e desempenho político, podem ajudar a 

explicar a sobrevivência de uma lógica tradicionalista e antidemocrática por trás das 

relações políticas, mesmo inseridas em instituições democráticas. Esses valores 

tradicionais que culminam no patrimonialismo e que são inerentes à lógica corrupta, 

podem ser uma porta de entrada para a concretização dos atos corruptos. 

Nesta sessão, além de argumentar que o fenômeno do patrimonialismo pode 

e deve ser explicado pela cultura política, pretendemos apontar os elementos que 

fazem do sistema de dominação patrimonial um fenômeno atual e motivador de uma 

lógica corrupta. O objetivo não é mensurar o patrimonialismo – esta tarefa ainda está 

longe de ser concretizada. Contudo, gostaríamos de apontar algumas possíveis 

relações teóricas entre o conceito de patrimonialismo e sua relação com a 

corrupção, desconfiança, cultura política e institucionalismo. Outra característica 

importante do patrimonialismo é seu aspecto autoritário – algo que precisa ser 

debatido mais detalhadamente. 

 Os estudos sobre democratização que apresentam a cultura como variável 

explicativa focam nos “termos puramente subjetivos, como os valores, as atitudes, 
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as crenças, as orientações e os pressupostos subjacentes que predominam entre os 

membros de uma sociedade”33. Um exemplo é o conceito de corrupção usado em 

Wealth, culture and corruption (Husted, 1999). Mais detalhado do que na maioria dos 

autores que simplesmente a definem como o “uso de bens públicos para fins 

privados”, Husted refere-se ao arranjo que envolve troca entre dois partidos (um que 

demanda e outro que oferece), os quais possuem influência na alocação de recursos 

e se utilizam da responsabilidade pública ou coletiva para fins privados. A 

complexificação do conceito transmite de forma mais eficaz o seu caráter 

sistemático e dinâmico.  

 É por causa da sistematicidade da corrupção política que se faz importante o 

papel dos valores. “Valor” é entendido por “uma concepção explícita ou implícita 

distintiva de um indivíduo ou característica de um grupo do que é desejável” 

(Husted, 1999, p. 340). Por sua vez, o que é desejável em um povo influencia as 

escolhas de modo, meio e objetivos de cada ação, se tornando um valor cultural.  

 Assim como Husted, Treisman (2000, p. 211 – tradução minha) detalha o 

conceito de corrupção de forma a definir  

[...] o mau uso do cargo público para ganho privado, onde este ganho pode aumentar para o 
indivíduo funcionário público ou para os grupos e partidos políticos o qual pertence. A 
essência da transação corrupta focada aqui é o ato do cidadão privado de presentear com um 
suborno um oficial público, em troca de um retorno em forma de serviço que o oficial deveria 
prover de graça ou não prover.  

 A corrupção no setor público apresenta três formas de acordo com Montaner 

(2000, p. 105-106). A primeira delas é a “clássica” e se caracteriza pelo recebimento 

de comissões e propinas pelos funcionários do governo, os quais, em troca, 

colaboram com a aprovação de projetos ou com o desrespeito a leis para o benefício 

de outrem. A corrupção “clássica” ocorre estritamente na arena política, e como 

discutido no capítulo anterior, estabelece uma forma clientelista de atuar 

politicamente. O segundo tipo atua de forma indireta. A corrupção beneficia um 

aliado do funcionário público, sem que isso o envolva diretamente. Por último, temos 

a corrupção clientelista que ocorre na relação sociedade-Estado. É a mais 

dispendiosa por necessitar de recursos para comprar grandes grupos de eleitores. A 

corrupção é um problema tão significativo na América Latina que o poder dos 

servidores públicos é medido pela sua capacidade de violar as leis (idem). 

 Pensando nestas definições, em conjunto com o conceito de patrimonialismo 

                                                 
33

 Prefácio de Samuel Huntington no livro Cultura importa... (Harrison e Huntington, 2002, p. 13).  
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e as teorias da cultura política, vemos que a lógica corrupta inerente à dominação 

patrimonial se perpetua como um valor da cultura política. É desejável e aceito na 

sociedade brasileira (portanto, é um dos seus valores) que os políticos sejam 

beneficiados em suas relações políticas para manter a governabilidade34. É provável 

que sem a lubrificação patrimonialista nas engrenagens das relações políticas 

houvessem menos resultados políticos. Talvez os atores políticos não saibam se 

relacionar de outra forma. Portanto, o patrimonialismo serve de base para a 

perpetuação do valor de que somente é possível governar se os políticos forem 

motivados por ganhos pessoais. Esse valor, por sua vez, é sustentado por todo um 

contexto social provido pela cultura política. 

 A governabilidade é facilitada, portanto, pelo comportamento e lógica 

patrimonialista de relacionamento entre os atores. Esse motivo justificaria a sua 

continuação e renovação no sistema político brasileiro por ser um mecanismo que 

traz benefícios para os políticos e por já estar inserido na cultura política brasileira.  

 Para resolver essas questões, o ideal é, de fato, uma pesquisa empírica, que 

não será realizada nesta dissertação, a qual apenas objetiva levantar hipóteses 

sobre o assunto. 

Supomos que uma parcela da população enxergue os atos de corrupção 

“simples” (uso do público para fins privados – desatrelado do patrimonialismo) como 

negativos à democracia, porém percebem menos a corrupção “procedimental”, 

intrínseca ao patrimonialismo. Essa suposição decorre dos resultados das pesquisas 

debatidas a seguir, como será mais bem argumentado durante o capítulo.   

 As pesquisas sobre níveis democráticos e variáveis institucionais e culturais 

ganharam destaque com Putnam (2006) nos anos 199035. O autor acompanhou a 

instalação dos governos regionais na Itália e os motivos pelos quais, em algumas 

regiões, as instituições se desenvolveram plenamente e, em outras, não. A 

conclusão geral é que, mesmo num país relativamente pequeno, como a Itália 

(301.230 quilômetros quadrados de área total)36, as regiões possuem diferentes 

raízes históricas, motivando o sucesso ou o fracasso do governo.  

 O desempenho das instituições é moldado pelo contexto social em que 

                                                 
34

 O Prof. Edison Nunes, membro da banca de avaliação desta dissertação, observou que poderia ter sido 

abordado o “presidencialismo de coalizão”, que abriria outros caminhos para o entendimento do 

patrimonialismo. 
35

 É de 1996 a primeira edição de Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna.  
36

 A saber, o Brasil tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área territorial. 



63 

atuam. Alto desempenho mostra que as instituições têm sucesso na resolução de 

conflitos e demandas da população nos conformes das “regras do jogo”. Para que as 

instituições sejam eficazes na solução dos problemas, é necessário que a sociedade 

apresente alto grau de confiança interpessoal, entre outras aptidões. Putnam 

observa que quanto mais cooperam, mais os indivíduos confiam e vice-versa. Ele 

queria entender porque a história de uma região facilitava essa configuração, 

diferente de outras.  

 Além de perceber que o contexto social e histórico de cada região influencia 

no desempenho das instituições, Putnam confirma o pressuposto institucionalista de 

que a mudança nas instituições formais acarreta também mudanças nas práticas 

políticas. A transformação das práticas políticas é afetada pela incapacidade de 

confiar ou cooperar. A desconfiança não significa ignorância ou irracionalidade, mas 

sim uma forma de se comportar estimulada pelo passado, pelos hábitos e costumes 

que se conflitam com o novo, com o presente.  

 Um dos atributos essenciais para que as sociedades alcancem alto grau de 

democracia é seu capital social. As características da “organização social, como 

confiança, normas e sistemas que contribuem para aumentar a eficiência da 

sociedade” (Putnam, 2006, p. 177) são determinantes do sucesso das instituições 

democráticas37.  

 O indivíduo é visto por Putnam, nesse contexto, como um ser racional (como 

acredita a teoria da escolha racional). Os cálculos de custo e benefício são reais, 

contudo podem ser simplificados por hábitos, costumes e aptidões que originam 

sociedades: ou baseadas na exploração e dependência, ou baseadas na 

cooperação e confiança. Os indivíduos detentores de capital social participam 

politicamente, são informados e confiáveis, fazem parte de uma rede de 

relacionamentos e acreditam que ter boa reputação é tão importante quanto ter 

condições financeiras. Ambos os caminhos (o da confiança e o da desconfiança) são 

possíveis, porém resultam em diferentes níveis de desempenho institucional. As 

características históricas do país interferem no “equilíbrio” que cada região 

apresenta.  

 Portanto, o “bom” desempenho do governo é condicionado pela 
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 Ao contrário do que postula Mancur Olson (1965) e todos os teóricos institucionalistas que acreditam que a 

organização institucional e econômica da comunidade política são as responsáveis pelo modo de 

comportamento coletivo. 
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modernização socioeconômica, pela comunidade cívica e pela percepção das 

pessoas que avaliam o desempenho institucional de forma positiva. Na opinião do 

autor, o problema da democracia jaz na pequena quantidade de capital social de 

alguns países. A confiabilidade lubrifica a vida social, fazendo com que as pessoas 

interajam frequente e reciprocamente. 

 A análise de Putnam também é relevante (para entender a lógica corrupta 

patrimonial) por preconizar os conceitos de reciprocidade específica e generalizada. 

A reciprocidade específica envolve trocas entre os atores e se encerra com a 

conclusão da troca. A reciprocidade generalizada é mais eficaz no sentido de que 

não precisa da retribuição imediata do ator que recebe. Por isso, os sujeitos podem 

cumprir mais com os seus deveres quando não estão obrigados a ninguém. A lógica 

corrupta incentivada no contexto de patrimonialismo político é permeada pela 

reciprocidade específica. A ausência de valores democráticos levam os atores 

políticos a se orientarem em prol das vantagens públicas, impedindo, portanto, o 

cumprimento eficaz de seus deveres e encerrando o relacionamento entre eles com 

a finalização da troca. A negociação do benefício público não é antidemocrática per 

se; contudo, a desigualdade de poder e influência entre os atores e a representação 

dos interesses privados são os elementos que caracterizam esse processo como 

parte de uma lógica tradicional e corrupta.  

 Assim como Putnam observou a importância do desenvolvimento 

socioeconômico, uma parcela das pesquisas em ciência política conclui que o PIB 

per capita é o melhor preditor do nível de percepção da corrupção de um país. De 

acordo com Power e González (2003), essa variável, em conjunto com o “nível de 

democratização”, permite explicar 78% da variância dos índices de corrupção 

contabilizados pelo Corruption Perception Index (CPI)38. As variáveis culturais 

explicam uma fração da corrupção e, por isso, há sólida base para estudar a 

corrupção nesses termos.  

 A corrupção é mais alta em países pobres e autoritários, onde a confiança 

interpessoal é baixa e há robusta correlação com a variável “corrupção”. A confiança 

                                                 
38

 O Corruption Perception Index (CPI) é um índice obtido pelo cálculo da média de vários surveys que medem 

corrupção e, por isso, é chamado por Treisman (2000) de “the poll of polls”. O público entrevistado por todos 

os surveys que configuram o CPI é composto por executivos e analistas de risco financeiro, ou seja, um 

público restrito, especialista, altamente escolarizado e envolvido político e economicamente. Apesar disso, o 

índice é altamente correlacionado com os resultados do World Values Survey que entrevista pessoas comuns, 

mostrando que “ordinary people are not fools”.  
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interpessoal também é fortemente correlacionada com o número de anos de 

vigência do regime democrático. Porém, o sentido das causalidades não é claro, ou 

seja, se são os anos de democracia vividos que causam o aumento da confiança 

interpessoal ou o contrário. Welzel e Inglehart (2005) dizem que os anos de 

aprendizagem democrática causam o aumento da confiança interpessoal... A direção 

da causalidade dessas variáveis na incidência da corrupção também não é certa. O 

pressuposto geral é que, ciclicamente, as mudanças culturais geram mudanças 

político-econômicas que logo estimulam uma nova rodada de adaptações culturais a 

essas mesmas mudanças, e que, por sua vez, modificam as estruturas.  

 Baseados nos mesmos pressupostos, Mishler e Rose (2001) também 

pesquisaram o fenômeno da confiança política, buscando entender os motivos pelos 

quais os países ex-comunistas apresentam altos níveis de desconfiança nas 

instituições. Partem do pressuposto de que a história, marcada pelo comunismo, 

deixou um legado de desconfiança que dificulta a estabilidade democrática. 

Concluem que a confiança interpessoal (originada pela socialização individual) não 

estimula a confiança institucional, ao contrário do que prevê a teoria culturalista de 

Power e González (2003). A confiança institucional é causada pela experiência de 

cada sujeito com as instituições. Essa experiência forma a avaliação e opinião 

pessoal sobre o desempenho político. Portanto, a variável confiança é determinada 

institucionalmente; a cultura influencia pouco no quanto os indivíduos confiam. O 

relevante, então, é a percepção das pessoas do nível da performance política. É 

nesse sentido que a corrupção diminui a confiança. Por isso, os países com altos 

níveis de corrupção real podem também apresentar altos níveis de confiança, pois a 

corrupção somente reduz a confiança política se percebida pela população.  

 Se a causa da desconfiança está no desempenho político avaliado pelos 

indivíduos, qual seriam suas consequências? Essa questão é respondida por Mishler 

e Rose (2005) ao analisarem o caso da Rússia: apesar do alto índice de 

desconfiança, a maioria (67%) da população vai às urnas. O governo de uma 

população cínica apresenta pouca legitimidade, estabilidade e possibilidade de apoio 

a regimes não democráticos. Nesse contexto, se a corrupção for fruto da cultura, 

mais aceita, portanto, em um grupo social do que em outro, o seu efeito na confiança 

institucional e no apoio político ao regime é nulo.  
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 Mishler e Rose (2005), usando as categorias de Easton (1965, 1975)39, 

concluem que a desconfiança apresenta consequências ao apoio específico, ou 

seja, em direção às instituições e ao governo, mas não influencia o apoio do cidadão 

ao regime como um todo, ou seja, no apoio difuso. Em outras palavras, a avaliação 

do desempenho político e a percepção da corrupção influenciam o apoio ao governo 

vigente (suas instituições e classe política); por sua vez, o apoio aos ideais 

democráticos não sofrem, por serem determinados pela cultura geral. A falta de 

confiança política/institucional faz com que os indivíduos evitem se envolver e 

participar, embora permaneçam adeptos aos princípios normativos da democracia.  

 Por isso, Canache e Allison (2005) afirmam que a América Latina possui as 

condições para ter accountability vertical. Em sua pesquisa, primeiramente 

comprovam que a percepção da corrupção por pessoas comuns não é muito 

diferente da corrupção percebida pelos especialistas, confirmando os achados de 

Mishler e Rose em outros países que também testaram a correlação do Corruption 

Perception Index (CPI) com questões do World Values Survey, concluindo que 

“ordinary people are not fools”. Em segundo lugar, mostram que a percepção da 

corrupção na América Latina não é direcionada aos princípios normativos 

democráticos, pois os índices de adesão democrática são majoritários no mundo, 

inclusive na população latino-americana. A corrupção percebida é vista como sendo 

de responsabilidade do governo vigente (afetando o apoio específico) e não da 

democracia (ou seja, não afeta o apoio difuso).  

 As interferências da desconfiança no apoio político se fazem importantes na 

medida em que é necessária uma reserva de apoio à democracia para que, nos 

casos de crise, as semidemocracias não regridam a regimes autoritários ou 

diminuam, mais ainda, o pequeno montante de qualidade democrática. Na opinião 

de Norris (1999) – e como foi visto em Canache e Allison (2005) –, o ideal 

democrático é mundialmente aceito; a diferença é que os cidadãos estão se 

tornando mais críticos. Esses cidadãos querem maior participação e proteção de 

seus direitos civis, dando em troca a confiança nos governos. Portanto, o apoio 

político é afetado pela percepção do desempenho econômico e político do governo 

vigente contido na avaliação dos indivíduos, expressa em sua opinião.  

 Shin (2007) também conclui que uma reserva de apoio à democracia é 
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 Easton fragmenta o conceito de apoio em apoio à comunidade, ao regime e às autoridades. 
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necessária para o processo de transição democrática. A insuficiência do apoio às 

formas democráticas de solução de conflitos políticos aumenta a probabilidade de os 

grupos sociais apoiarem os golpistas de Estado em momentos de crise. Portanto, 

para que se concretize o “governo pelo povo”, o apoio político é imprescindível na 

superação de seus obstáculos. 

 Para Diamond (2002), a América Latina, continente em que prevalece uma 

“cultura comum”40, instaura a democracia antes de rejeitar o autoritarismo. O 

comportamento dos indivíduos sob os regimes híbridos é “ambivalente”, nos termos 

de Moisés (2008), e se orienta por uma preferência a “alternativas de solução de 

problemas econômicos e situação semelhantes com apelo à intervenção dos 

militares ou a outras alternativas não democráticas” (Moisés, 2008, p. 18). A 

dificuldade em acabar com os hábitos autoritários obstrui as condições para o 

desenvolvimento de uma democracia “plena”. As democracias novas, que tendem a 

aceitar os princípios democráticos em conjunto com os autoritários remanescentes, 

podem ser chamadas de regimes híbridos (hybrid regimes).  

 Os regimes híbridos são compostos de instituições democráticas 

(“hardware”), sendo, porém, seu funcionamento permeado pelos valores autoritários 

praticados pelos atores políticos (“software”)41. Todos os regimes híbridos são 

“pseudodemocráticos” por apresentarem instituições democráticas formais que 

mascaram a dominação autoritária. Esses regimes apresentam certa competição 

eleitoral, na maioria das vezes insuficiente, denominado por Diamond (2002, p. 27) 

como “autoritarismo eleitoral”42. Proporcionalmente, as formas autoritárias de 

competição eleitoral cresceram mais que as democracias da “terceira onda de 

democratização” (Huntington, 1991). Por esse motivo, é necessário entender os 

mecanismos, causas, limites e possibilidade de mudanças das regras autoritárias 

que compõem os regimes em processo de democratização. A manutenção dos 

rastros autoritários se dá de formas diferentes e apresenta um dinamismo específico 

em cada país. Portanto, da mesma forma que as democracias variam entre si, 
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 Como comprovado por Inglehart e Carballo (1997), a América Latina é um espaço geográfico que define 

regiões culturalmente coerentes. A população latino-americana possui valores e visão de mundo diferentes de 

outros continentes, e que podem ser estudados em conjunto. É o que os autores chamam de “cultura comum”: 

quando um grupo tende a compartilhar a mesma visão de mundo manifestando um padrão de valores 

coerente e distinto sobre uma ampla gama de assuntos.  
41

 Rose, Mishler e Haerpfer (1998) afirmam que as instituições são apenas o “hardware” da democracia 

representativa e, para operá-lo, é necessário um “software” que seja congruente com as suas “peças”.  
42

 “[…] electoral authoritarism: undemocratic, but with multiparty elections and some degree of political 

pluralism.” 
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variam também os regimes autoritários contemporâneos. 

 Quanto à corrupção política, é consenso entre os autores citados que o PIB 

per capita é a variável mais explicativa do fenômeno, sendo também relevante o 

papel dos valores. Ao testar valores sociais em conjunto com variáveis institucionais, 

Husted (1999) conclui, em resumo, que a corrupção é maior em países com altas 

diferenças salariais, pouco desenvolvimento econômico e com grandes estruturas de 

governo que não correspondem à necessidade ou ao avanço econômico43. As 

estruturas de governo tendem a ser maiores onde há mais aceitação da autoridade. 

Culturalmente, os países mais corruptos são aqueles em que há grande 

distanciamento do poder político, são mais masculinizados e bastante incertos.  

 A “distância do poder” mede quanto os indivíduos menos poderosos esperam 

e aceitam que o poder seja distribuído desigualmente. Nos países com alto 

distanciamento do poder, os subordinados dependem de seus superiores de forma 

paternalista, ou seja, trocam favores e lealdades. A variável “masculinidade” mede 

quanto a corrupção pode ser atribuída ao desejo de ganhos materiais (valor 

supostamente masculino). Países com alta “masculinidade” não permitem que os 

negócios sejam afetados por questões éticas. Por último, os países corruptos são 

aqueles em que os membros de uma cultura se sentem ameaçados pela incerteza 

dos procedimentos e das situações desconhecidas. Como forma de reduzir essa 

incerteza, os funcionários podem aceitar subornos e os indivíduos podem se 

envolver em comportamentos de alto risco para reduzir a ansiedade.  

 Esses resultados foram obtidos pela análise do CPI (Corruption Perception 

Index, explicado acima). No entanto, Husted lembra que esse índice não mede a 

atividade corrupta no ambiente privado, somente no público. Essa crítica é 

importante na medida em que torna a corrupção “em casa” e na sociedade 

possíveis, o que nos remete ao estudo de caso do município paulista de 

Guaratinguetá, analisado por Maria Sylvia de Carvalho Franco, onde os indivíduos 

são fracamente vinculados entre si e, devido à escassez material da época, 

dependem das oportunidades concedidas pelos fazendeiros. Na análise da autora, 

essas e outras características sociais se prolongam e adentram a dimensão pública, 

estimulando a corrupção. Portanto, para Husted e, provavelmente, para Franco, a 
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 “The sheer size of modern government with respect to the economy as a whole creates larger bureaucracies, 

and increases the temptation for bureaucrats to misuse funds and exercise discretion in the awarding of 

contracts” LaPalombara (1994; apud Husted, 1999, p. 342). 
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corrupção nas formas de relacionamento social e na vida privada existem. A 

moralidade contida no privado é determinante e reflete na política.  

3. O patrimonialismo como uma lógica de corrupção “procedimental” 

 A fundamentação do poder patrimonialista gira em torno do recebimento e da 

circulação do benefício público que não é distribuído igualmente e desrespeita as 

regras democráticas e republicanas de distribuição social. O acesso ao benefício é 

restrito a algumas pessoas que foram cooptadas para dentro da política e seus 

aliados “fora” dela. Dentro da arena política, o estilo patrimonialista permite e 

estimula formas clientelistas e personalistas de administração pública. Os homens 

públicos mais poderosos e influentes são os que possuem o maior número de 

pessoas dependentes e leais tanto dentro quanto fora da política. O objetivo da 

política deixa de ser a deliberação para o bem coletivo para se tornar um meio de 

recebimento de bens públicos, de privilégios e de manter ou aumentar o status quo 

de alguns poucos.  

 Além de entender o ato corrupto como o uso dos meios públicos para fins 

privados, vimos o detalhamento do conceito com autores como Husted (1999), 

Treisman (2000) e Montaner (2000). Os três autores focam ou a corrupção dentro do 

Estado (entre partidos e atores políticos), ou, de forma clientelista, entre o Estado e 

a sociedade. A dominação patrimonialista se encontra nos dois níveis. 

 Esse estilo político gera, no imaginário social, certa repulsa aos objetos 

políticos. Em Faoro (1958), esse distanciamento em nosso país é causado pelo 

formato do sistema político, herdado de Portugal, que deposita no estamento toda a 

execução da administração pública. A repulsa se deve também à dependência 

histórica da população brasileira do Estado, como mostrou Franco (1983). Limitada 

ao papel de recebedora do benefício público, a sociedade não desenvolveu a 

capacidade de se mobilizar e se organizar, ficando então sujeita às decisões do 

Estado. Nas palavras de Moisés, a repulsa pode ser causada também pelo 

[...] déficit de desempenho de governos e a indiferença ou a ineficiência institucional diante de 
demandas sociais, corrupção, fraude ou desrespeito a direitos assegurados por lei [os quais] 
geram suspeição, descrédito e desesperança, comprometendo a aquiescência, a obediência 
e a submissão dos cidadãos à lei, podendo produzir o desapreço dos cidadãos com relação a 
instituições fundamentais da democracia como parlamentos e partidos políticos (Moisés e 
Carneiro, 2008, p. 5).  

Enxergando a política como uma dimensão externa à vida cotidiana, a falta de 
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envolvimento político faz com que a corrupção seja considerada natural e inerente 

aos sistemas políticos que estão de acordo com a tradição. Atualmente, podemos 

dizer que esse pensamento está mudando, pois, segundo pesquisa da BBC (9 dez. 

2010), os brasileiros são os que mais veem a corrupção como problema grave44.  

 A questão a ser debatida é: que tipo de corrupção é essa? É o simples desvio 

de bens públicos para o bolso do político ou de seu partido, ou é o fato de que ele 

legisla para a sua base eleitoral, concedendo empregos, isenções ou benefícios 

fiscais, em troca de apoio político? É necessário fragmentar o conceito de corrupção 

para entender o que é percebido pela população brasileira como sendo corrupção e 

o que é desconhecido como tal. 

Nesse sentido, o patrimonialismo contextualiza e estimula uma lógica de 

corrupção “procedimental”, que ocorre tanto dentro do organismo do Estado como 

entre este e a sociedade, em que o parlamentar é visto como competente por 

arrecadar clientelisticamente recursos do governo para beneficiar a população que o 

elegeu. O resultado é o favoritismo de certa “base eleitoral” (de acordo com o poder 

de influência dos representantes) em detrimento da população como um todo 

(Bezerra, 1999), contaminando a relação entre eleitores e políticos com princípios 

antirrepublicanos e antidemocráticos. A criação de políticas públicas e a proposta de 

leis podem vir a beneficiar grupos além da “base eleitoral”; contudo, este é só um 

efeito “colateral” que nem sempre é almejado pelo administrador público.  

 Há probabilidade de que os eleitores estejam avaliando positivamente o 

político que apresente “bons” resultados, não importando muito os meios que utilizou 

para alcançá-los. Dentro da política, a própria troca de favores clientelista é tida 

como legítima, se for em função da “base”. Apesar de a lógica corrupta ser sutil, ela 

é elemento em potencial para culminar na posse do público pelo privado.  

 O resultado, então, é a permanência de políticos que “roubam, mas fazem”, 

no sentido de que “os objetivos da ação podem ser muito mais valorizados do que 

as formalidades e rituais associados à ação pública” (Schwartzman, 2006, p. 3)45. É 

mais fácil para a população enxergar os resultados do governo e decidir o voto 

baseada nessa informação do que entender como esses objetivos foram 

alcançados. Legislar estritamente para uma única “base” pode fazer parte do 
                                                 
44

 A saber, de acordo com a mesma pesquisa, em primeiro lugar está a miséria, considerada um problema 

gravíssimo pela população brasileira.  
45

 Schwartzman explica que a expressão “rouba, mas faz” se dirigia, provavelmente, ao governo de Adhemar de 

Barros, mas ainda hoje esse slogan encontra respaldo. 
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processo político republicano; fazer isso, porém, usando instrumentos ou benefícios 

públicos como moeda de troca e/ou para favorecer interesses pessoais não é. 

Entender o processo político nessa completude exige ainda muito aprendizado com 

os anos de democracia.  

 Essa visão do funcionamento do público – como um espaço de troca entre 

partidos e políticos para negociar a alocação de recursos em que os políticos mais 

influentes são vitoriosos com mais facilidade e frequência, condicionando a decisão 

do voto aos resultados e ganhos pessoais para o eleitor – configura um cenário em 

que os políticos mais poderosos têm mais chance de ser eleitos e, portanto, mantêm 

atuante o estilo político patrimonial. Como vimos no capítulo anterior com Raymundo 

Faoro, Maria Sylvia de Cavalho Franco e Simon Schwartzman, esse procedimento 

prevalece na política brasileira desde o seu surgimento e por causa de suas 

singularidades históricas. Por isso, a dominação patrimonial abriga uma lógica 

corrupta derivada da tradição e da forma como a política tem sido feita desde o 

passado.  

 Isso reflete, hoje, a necessidade da instituição de leis como a da “Ficha 

Limpa”46 para evitar que candidatos com antecedentes criminais venham a ser 

eleitos. Antes da lei, os políticos corruptos, com problemas na justiça, ainda 

conseguiam se eleger, mostrando que a accountability vertical não funciona de forma 

eficaz. A informação de que o político já foi corrupto durante sua vida pública não é 

suficiente para que o eleitor deixe de dar o seu voto a ele47. O motivo pode ser 

porque o político mostrou resultados satisfatórios na opinião do cidadão, ou porque o 

eleitor ganha, diretamente, com a sua eleição. Possivelmente, os países da América 

Latina têm os ingredientes para esse tipo de accountability, como mostrou Canache 

e Allison (2005), mas talvez esteja faltando misturá-los...  

 Reflete ainda, no nível social, na venda dos votos. O voto é o principal vínculo 

entre o cidadão comum e a política, e, como os outros, as instituições, por exemplo, 

não é forte. Descrente das decisões políticas, distante do poder, nos termos de 

Treisman (2000), o eleitor sabe que o poder é distribuído desigualmente, e está 
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 Sancionada em 4/6/2010, a “Lei da Ficha Limpa” foi iniciativa da sociedade civil brasileira que angariou 1,3 

milhão de assinaturas pedindo que os critérios de inelegibilidade fossem mais rígidos. 
47

 Em artigo publicado no Correio Braziliense (25 mar. 2011, por Izabelle Torres), intitulado “Veto aos sujos na 

urna”, ficou constatado que 63% dos candidatos considerados corruptos pela “Lei da Ficha Limpa” não 

tiveram votos suficientes, tornando desnecessária sua aplicação. Disso, podemos inferir que alguma 

accountability, de fato, esteja sendo criada pelo povo brasileiro, embora esse fenômeno seja bastante recente 

e necessite de mais pesquisas.  
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consciente de que terá poucas oportunidades para sobreviver sem o benefício 

público que chega até ele; guiado por esses valores, o eleitor se orienta por 

resultados imediatos e simplificados.  

3.1. Hipóteses e relações teóricas  

 Portanto, a corrupção que denominamos “procedimental” se refere à 

corrupção na dimensão do processo político. Por “processo”, entendemos que são 

os meios e as negociações envolvidos na deliberação política. Nessa esfera, a 

lógica corrupta diz respeito a formas antidemocráticas, favoritistas e baseadas na 

reciprocidade específica para a obtenção de resultados políticos. A consequência é a 

obrigação de retribuir o favor, impossibilitando a reciprocidade generalizada, nos 

termos de Putnam (2006). 

 A corrupção que se refere ao simples “desvio do público para fins privados”, 

percebida, majoritariamente, pelos brasileiros como sendo um problema grave, atua 

numa esfera mais imediata e próxima do eleitor. Essa dimensão diz respeito aos 

“resultados políticos”, ou seja, que benefício ou política pública foi feita para quem. O 

eleitor percebe, mais facilmente, o resultado de cada governo e isso exige menos 

informação dele. Ao contrário, entender o que acontece dentro do parlamento e dos 

partidos políticos é uma tarefa complexa que exige do cidadão mais informação.  

 Por esse motivo, a hipótese é que os brasileiros percebem a corrupção 

simples, que se refere à informação obtida sobre os resultados políticos de 

forma simplificada ou incompleta, e percebe menos a lógica corrupta 

“procedimental” gerada no processo político. Desse modo, é possível explicar 

porque há índices altos de percepção da corrupção, mesmo assim se fazendo 

necessária a “Lei da Ficha Limpa” como forma de impor accountability entre eleitores 

e candidatos e também de conter os altos índices de venda de votos48. A venda de 

votos evidencia a frouxidão do vínculo político do eleitor e seu descaso com tudo o 

que se relaciona à política, provavelmente decorrente de ambos os tipos de 

corrupção.  

 Outro indício que sustenta essa hipótese é a porcentagem da população 

brasileira que prefere políticos que “roubam, mas fazem” (39,6%) e que, de fato, 
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 A ONG Transparência Brasil e a União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle registraram 

que mais de 8,3 milhões de eleitores brasileiros receberam oferta de dinheiro, bens ou vantagens em troca do 

voto (Abramo, 2007).  
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votam nesses políticos por acreditarem que merecem o seu voto (40,9%)49. O apoio 

ao político que “rouba, mas faz” demonstra uma opinião ou compreensão baseada 

somente em resultados políticos, já que entender como seria possível o “roubo” não 

é interessante ou é muito complexo ou é uma opinião apenas sobre a política em 

geral, que não interessa ao cidadão. O foco do eleitor que compartilha desse ponto 

de vista são os resultados políticos, principalmente aqueles que podem ser vistos, 

como grandes obras: pontes, viadutos, edifícios, e não aqueles resultados que têm 

de ser lidos nos jornais ou sabido por qualquer outro meio que necessite de maior 

cognição dos eleitores. Esses dados mostram que o eleitor brasileiro, em geral, é 

tolerante a políticos corruptos e, por isso, contribuem para a sua prática.  

 Em relação à desconfiança, podemos pensar em duas hipóteses. No nível 

teórico, o patrimonialismo é um hábito fortemente enraizado na política e tolerado ou 

ignorado pela sociedade. Portanto, a primeira hipótese é que o patrimonialismo 

não influencia os altos níveis de desconfiança no país, pois é uma lógica 

corrupta ignorada ou pouco percebida pelos indivíduos. Inversamente, a 

corrupção “simples”, que se refere ao âmbito dos resultados políticos, é mais 

percebida pela população que reage com desconfiança aos objetos políticos. A 

corrupção política percebida afeta a avaliação do desempenho político pelos 

sujeitos. Acreditando que a performance do governo seja pobre, o indivíduo reage 

com cinismo.  

 Outra questão, a segunda hipótese, é de que modo explicar como a 

corrupção, de raízes culturais, afeta a confiança política que, por sua vez, é 

determinada pela avaliação do desempenho do governo pelo cidadão? De fato, a 

corrupção afeta a confiança, como ficou evidenciado nas pesquisas discutidas 

acima, porém essa corrupção é tida como corrupção “simples”. Tais pesquisas 

somente testam esse tipo de corrupção, por isso o debate sobre corrupção abaixo se 

refere também ao que chamamos de tipo “simples”. 

 Um dos motivos para a relação direta e positiva entre desconfiança e 

corrupção pode ser o aumento da capacidade crítica dos cidadãos que, ao 

perceberem a corrupção, se afastam e desconfiam dos objetos políticos, 

possibilitando, então, a recorrência da corrupção política. A quantidade de anos de 

duração dos regimes democráticos aumenta a chance de os indivíduos terem 
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 Fonte: Eseb, 2002 (apud Neil, 2006, p. 54).  
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participado e procurado as instituições para a solução de seus problemas; 

entretanto, a desconfiança é um obstáculo a isso. Os cidadãos, sob regimes 

democráticos recentes, são insuficientemente equipados para entender as funções 

das instituições ou distingui-las devido à pouca experiência prática, levando-os a 

avaliar as instituições negativamente. O cidadão, então, segue o seguinte 

pensamento: “eu desconfio porque não conheço, e aprendi, desde criança, que, 

quando eu não conheço, eu devo desconfiar”. É possível que, se participasse da 

vida pública, entendesse melhor a função e a necessidade de cada instituição, 

confiando nelas. Portanto, podemos levantar a seguinte hipótese: quanto menos há 

participação política, mais o comportamento dos indivíduos será orientado 

pela cultura tradicional do país, já que sua experiência com as instituições em 

vigor é reduzida.  

 A alta percepção da corrupção pode ser fruto dos baixos níveis de 

participação política. Assim, podemos levantar esta outra hipótese: a corrupção 

percebida tem causas estruturais também, que dependem do nível da 

participação política. A baixa participação pode ser causada por canais de 

participação ineficientes ou inutilizados pela sociedade. Não podemos determinar o 

sentido da causalidade, pois a baixa participação pode estimular a alta percepção de 

corrupção e a alta percepção da corrupção pode causar a reação de distanciamento 

da política, reduzindo a participação.  

 As hipóteses anteriores sobre corrupção e participação são afetadas pela 

descoberta de Canache e Allison (2005) de que a percepção das pessoas comuns é 

próxima da corrupção percebida por especialistas, que, portanto, é o que mais se 

aproxima da corrupção na realidade50. Se a população consegue se informar 

corretamente sobre o nível de corrupção política, então o nível de participação 

não influencia na variação da percepção da corrupção. Influencia, sim, na 

participação como reação aos altos índices de corrupção, estabelecendo, 

desse modo, uma direção na causalidade. Ou seja, os cidadãos percebem 

corretamente a corrupção se informando de outras formas que não por meio da 

participação. O baixo nível de participação, então, seria uma causa da alta corrupção 

política. Como estamos supondo que a corrupção “procedimental” é menos 

percebida, então ela afeta menos o nível de participação. A corrupção “simples”, que 
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 A literatura sobre corrupção política acredita ser impossível mensurar diretamente esse fenômeno por se 

tratar de um ato ilegal. Para tanto, tem-se lançado mão, por exemplo, da pesquisa de opinião pública. 
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é a testada nos surveys, é a que se correlaciona com a participação política.  

 O intuito de preconizar essas hipóteses é apenas demonstrar as 

possibilidades de explicação por trás da vinculação dos conceitos tratados aqui 

(cultura política, corrupção, patrimonialismo, participação política e desconfiança). As 

hipóteses levantadas, embora não comprovadas ou testadas, possuem potencial 

para serem pesquisadas em outras oportunidades. Esperamos que, futuramente, 

pesquisas empíricas sejam elaboradas, incluindo a fragmentação do conceito de 

corrupção política, para confirmar (ou não) tais hipóteses51.  

3.2. O patrimonialismo e seus aspectos autoritários 

 As hipóteses acima, para serem comprovadas, necessitam levar em 

consideração os aspectos antirrepublicanos e antidemocráticos do patrimonialismo. 

No capítulo pregresso, foi visto que o estilo político patrimonialista é um obstáculo à 

plena realização da República, por dificultar que seja colocada em relevo a coisa 

pública, do povo, do bem comum52. A privatização do público, a cooptação política e 

a desigualdade política e material separa a sociedade impedindo que convivam sob 

a mesma noção de justiça, instituindo entre esses entes uma relação de 

dependência e subordinação.  

 Além de suas características antirrepublicanas, o patrimonialismo apresenta 

elementos antidemocráticos. Por aspectos antidemocráticos, entendem-se 

características autoritárias que podem representar outros obstáculos ao 

desenvolvimento da cultura política democrática brasileira. Portanto, é importante 

discutirmos as características autoritárias para compreendermos a sua relação com 

o patrimonialismo.  

 O autoritarismo pode atuar em três níveis distintos: na tipologia dos sistemas 

políticos, no sentido psicológico e no nível ideológico. Porém, nos três níveis, o 

autoritarismo, assim como “ditadura” e “totalitarismo”, é usado em contraposição à 

“democracia”. Ou seja, tudo qualificado como autoritário carrega em si parâmetros 

antidemocráticos53.  
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 A argumentação teórica em conjunto com a comprovação empírica dessas hipóteses seria uma empreitada 

para além do escopo desta dissertação. Contudo, espero ter aguçado a curiosidade dos leitores e obtido seu 

apoio para a elaboração de futuras pesquisas.  
52

 Usando os termos de Matteucci no Dicionário de política (Bobbio, Matteucci e Pasquino, 2004). 
53

 Conceitos extraídos do Dicionário de política (op. cit.). 
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 Em relação ao sistema político54, o Brasil não é autoritário. Somos 

considerados um país democrático pela Freedom House (2005)55. Em relação ao 

sentido psicológico de autoritarismo, não cabe a esta dissertação tratar dessa 

dimensão. O relevante é o autoritarismo ideológico que evidencia uma vontade 

social, não somente de uma organização hierárquica criada pela razão humana, mas 

sim “uma organização de hierarquias naturais, sancionadas pela vontade de Deus e 

consolidadas pelo tempo e pela tradição ou impostas inequivocamente pela sua 

própria força e energia interna”56. A hierarquia autoritária tem a função de preservar 

o passado e se fundamenta na desigualdade natural entre os homens.  

 O pensamento autoritário moderno é uma reação à ideologia liberal e 

democrática, mas, ao mesmo tempo, convive e se adapta a ela. A convivência das 

ideias democráticas e autoritárias é, de fato, possível, como vimos nos artigos de 

Doh Chull Shin (2007) e Diamond (2002)57. O Estado é tido como o ator principal e o 

de maior força, tanto dentro como fora de seu escopo. A sociedade encarna o papel 

de súdita e seu único dever ou direito é a obediência.  

 Para Juan Linz, os regimes autoritários “são caracterizados não pela 

ideologia, mas por simples „mentalidade‟”58. Por “mentalidade”, Linz quer estabelecer 

a diferença entre ideologias de alto e baixo grau de articulação simbólica e 

conceptual; da mesma forma que faz Converse (1964) ao tratar dos sistemas de 

crenças com alta ou baixa coação/estruturação de ideias59. 

 A “síndrome da personalidade autoritária”60 se refere a uma série de “atitudes 

individuais condizentes com uma disposição psicológica autoritária: baixa 

sensibilidade em relação às liberdades civis; intolerância; baixa inclinação para 

sustentar um sistema pluripartidário; intolerância frente aos desvios dos códigos 
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  O Prof. Bernardo Ricupero, membro da banca de avaliação desta dissertação reunida em 20 de setembro de 

2011, afirmou que a relação entre patrimonialismo e autoritarismo não está plenamente estabelecida nesta 

sessão. O patrimonialismo (segundo ele, burocracia surgida no patriarcalismo que inova em ter um quadro 

administrativo que não se separa dos meios de administração) em conjunto com o autoritarismo como regime 

político, resulta na abdicação da representação política. Eu escolhi focar os aspectos ideológicos do 

autoritarismo nesta dissertação, portanto não pude trilhar o caminho sugerido pelo Prof. Bernardo. Espero 

que sua crítica seja mais bem desenvolvida em trabalhos futuros. 
55

 Do total de 192 nações pesquisadas por essa entidade, 119 (62%) foram classificadas como democracias 

eleitorais em 2004. 
56

 Dicionário de política (op. cit., p. 96), verbete de Mario Stoppino.  
57

 Diamond define os regimes híbridos como compostos por elementos autoritários e democráticos combinados.  
58

 Dicionário de política (op. cit., p. 98).  
59

 “Coação” ou “estruturação” de ideias é tradução para o termo “constraint”. “Coação” é sugerido por André 

Singer e “estruturação” por Bolívar Lamounier (1980, p. 42). 
60

 Tese de Seymour M. Lipset intitulada “autoritarismo da classe trabalhadora”, citada no Dicionário de política 

(op. cit., p. 99). 
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morais convencionais; propensão para participar de campanhas contra os 

estrangeiros” etc. Para Lipset, esses comportamentos estão presentes de forma 

mais acentuada nas classes baixas e são altamente correlacionados com o baixo 

nível de instrução, participação da vida política e associações voluntárias, seja pelo 

isolamento acarretado pela atividade desenvolvida (mineradores, por exemplo); seja 

pela insegurança econômica e psicológica ou ainda pelo caráter autoritário da 

própria família.  

 Os governos autoritários podem existir na forma de sistemas pluripartidários 

em que os partidos convencionam em competir entre si, produzindo resultados muito 

semelhantes aos alcançados pelos sistemas monopartidários. Além dessas 

coalizões, o autoritarismo pode recorrer aos instrumentos tradicionais de poder 

político: exército, polícia, magistratura e burocracia. Ligado à burocracia 

aparentemente moderna, o autoritarismo tem mais um instrumento a seu serviço, 

que é o estilo político patrimonialista.  

 O grau de autoritarismo que penetra no tecido social depende do atraso da 

estrutura econômica e social. A nossa experiência autoritária pregressa em conjunto 

com o sistema de dominação estão por trás da noção que temos do que seria o 

público e de como deveria funcionar61.  

4. Um obstáculo à cultura política democrática 

 A lógica corrupta e os aspectos autoritários do patrimonialismo fazem desse 

estilo político uma barreira ao desenvolvimento de uma cultura política democrática. 

As características antidemocráticas e antirrepublicanas discutidas anteriormente 

impedem e retardam o consenso normativo mínimo entre a população. De acordo 

com Moisés (1992; apud Silva, 1999),  

[...] embora dispensável como pré-requisito, a formação do consenso normativo mínimo, que 
permite que a democracia se desenvolva e não se interrompa cada vez que um conflito 
fundamental emerge, torna-se tão importante quanto a formação de um sistema partidário 
eficiente ou a institucionalização de mecanismos adequados de representação política. Esse 
consenso, ao qual se refere o conceito de cultura política, envolve, entre outras coisas, a 
generalização de um conjunto de valores, orientações e atitudes políticas tanto dos processos 
de socialização, como da experiência política concreta dos membros da comunidade política.  

 A cultura política tradicional, em que o patrimonialismo se insere, é uma das 
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 Nas palavras de Moisés, “o predomínio das oligarquias não é só função de períodos históricos específicos, 

mas é o resultado de um sistema de dominação, cuja dinâmica procura impedir a estruturação da vida pública 

no país” (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 153).  
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causas responsáveis por distanciar a sociedade do Estado. Esse diagnóstico é 

insuficiente, pois, dada a íntima ligação entre cultura política e instituições, é 

necessário rever como a cultura política funciona dentro das instituições, pois é aí 

que ela toma forma, produzindo o consenso geral sobre as regras e normas sob as 

quais se dá o processo político. Por trás desse consenso, há os valores 

compartilhados pelos grupos da sociedade (idem).  

 A aceitação de regras, normas e, inclusive, o próprio desenho institucional, 

depende do consenso normativo. A necessidade de uma “dimensão compartilhada” 

ou de um “sentido comum” faz surgirem valores gerais provindos da vida em 

sociedade e que a possibilite. A ausência de valores comuns na convivência entre os 

cidadãos e a vida em sociedade são comprometidas, pois os indivíduos precisam 

concordar minimamente sobre algumas questões que permita direcionar o 

desenvolvimento coletivo. O valor geral aceito permite o engajamento do conjunto 

(ou da maioria) dos membros da sociedade (Lechner, 1984; apud Moisés e 

Albuquerque, 1989, p. 128). 

 As instituições e suas formas tradicionalmente aceitas são a expressão da 

existência de um “fundo compartilhado de ideias e princípios implicitamente 

reconhecidos” que denomina cultura política pública. Para esse autor, as sociedades 

podem originalmente ser constituídas por diversas doutrinas de natureza religiosa, 

filosófica e moral. Essa cultura (back ground culture) pode se modificar com o 

desenvolvimento de uma tradição de pensamento democrático, impregnando-a com 

práticas caracterizadas pela tolerância e respeito mútuo (Silva, 1999, p. 73).  

 Portanto, a lealdade do cidadão às instituições decorre “do reconhecimento 

público de que estas instituições realizam razoavelmente a concepção pública de 

justiça existente na sociedade” (idem, ibidem). A lealdade ou confiança política nas 

instituições é prejudicada pela percepção de que a esfera pública é um espaço de 

troca entre partidos e políticos, que pressupõe a assimetria de poder, sendo esse o 

critério definidor das disputas políticas dominantes. Já que o poder econômico ou 

administrativo é o que determina o resultado da negociação entre aqueles que foram 

cooptados para o serviço público, a população não enxerga como poderia ter um 

papel significativo nesse contexto. O poder econômico e administrativo se encontram 

acima das regras e normas vigentes nas instituições, resultando no distanciamento 

social.  
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 A estabilidade de um regime constitucional é atribuída, entre outros fatores, 

conforme Silva (1999, p. 74)62, 

[...] à valorização positiva conferida por parte dos cidadãos às suas instituições 
compartilhadas, que são reconhecidas não somente como criadas para desempenhar 
funções instrumentais, que visam evitar o confronto generalizado, ou como sendo úteis 
apenas para a realização de fins privados, mas sim como a realização de princípios 
considerados valiosos em si mesmos e que por isso devem ser preservados. 

Portanto, quando a fase de indefinições (a que estão sujeitos todos os 

regimes democráticos recentes) se prolonga em demasia, ela impede também o 

desenvolvimento do consenso normativo, direcionando as forças políticas relevantes 

a se “adaptarem” à herança da cultura política tradicional, inclusive aquela deixada 

por regime autoritário (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 170).  

 No Brasil, o resultado foi a instauração de uma república baseada em uma 

série de práticas tradicionais que tolera o direcionamento da prática política aos 

benefícios do “clientelismo de Estado, do favoritismo, e do prebendalismo, em vez 

da aceitação da competição tipicamente democrática, quando os resultados são, por 

definição incertos” (idem, p. 171). A privatização do espaço público concretiza e dá 

condições de sobrevivência para a dominação oligárquica das elites e para a 

supremacia do Estado sobre a sociedade. A cultura política em conjunto com os 

procedimentos institucionais e mecanismos políticos “preservam a existência de um 

sistema oligárquico de dominação. Esse sistema consagra e reproduz o governo de 

grupos minoritários que, utilizando-se privilegiadamente do aparelho do Estado, 

usam os recursos públicos essencialmente para o seu benefício” (idem, ibidem). 

 A prática política desligada de um “sentido comum” aceito por todos se torna 

instrumento dos interesses pessoais. Dessa forma, é possível entender o 

estabelecimento de instituições democráticas em conjunto com a desconfiança, 

corrupção, redução da participação política e com o comportamento “ambivalente” 

de parte significativa da sociedade.  

4.1. A cultura política “ambivalente” do Brasil 

 Em estudo empírico sobre as orientações dos cidadãos brasileiros em relação 

à democracia e suas instituições, Moisés (2008) procura explicar duas 

características paradoxais das orientações políticas da população. A primeira diz 

respeito aos altos índices de adesão democrática como um ideal. Ao mesmo tempo, 
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 Amparado na obra de Rawls (1993). 
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os brasileiros apresentam um nível significativo de desconfiança política. Partindo do 

pressuposto de que, tanto a cultura política como o funcionamento das instituições 

explicam a variação da adesão à democracia e dos índices de desconfiança, a 

pesquisa mostra uma cultura política de brasileiros que prefere a democracia; 

contudo, uma parcela da população de aproximadamente um terço acredita que a 

democracia deva funcionar sem suas principais instituições representativas – sem 

partidos políticos e sem o Congresso Nacional.  

 O “bom” funcionamento das instituições está relacionado com o entendimento 

que o cidadão tem da função de cada uma delas. A função das instituições só pode 

ser compreendida pelo cidadão se estiver de acordo com suas convicções e ideais. 

Sua avaliação positiva do regime, portanto, depende do que ele espera que seja a 

democracia. No geral, é esperado que a democracia permita que seus direitos 

valham para a realização de seus interesses e preferências. A opinião do indivíduo, 

cujo julgamento é fruto de suas experiências com as instituições e orientações 

advindas da cultura política, explica a sua adesão democrática, sua satisfação com o 

regime e sua confiança.  

 Institucionalmente, a baixa qualidade democrática brasileira63 pode ser 

atribuída pela insuficiente accountability vertical, pela desigualdade de 

representação proporcional e pelo grande número de candidatos. Para ilustrar o 

primeiro fator, Moisés (2008) usa o caso do impeachment (1992) do presidente 

eleito64 e o caso do Mensalão (2005)65, argumentando que esses episódios não 

foram suficientes para o aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais. O segundo 

fator é que a representação política desigual deriva do problema da 

proporcionalidade66. O estabelecimento de tetos mínimos ou máximos de deputados 

por estado ignora o tamanho da população de certas unidades da federação, 

possibilitando que os votos de alguns eleitores valham cinco ou seis vezes mais. Por 
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 A qualidade da democracia brasileira será tratada com mais profundidade no quarto e último capítulo.  
64

 Fernando Collor de Melo foi o primeiro presidente eleito, em 1989, depois da democratização. Acusado de 

corrupção, sofre um processo de impeachment. 
65

 No primeiro mandato do governo Lula, muitos de seus integrantes foram acusados de pagar propinas em 

troca de apoio político no Congresso.  
66

 Ponto de vista compartilhado por Neil e Baquero, seu orientador na dissertação de mestrado (Neil, 2006, p. 

44). Afirmam que o “sistema eleitoral proporcional com votação uninominal de lista aberta adotado no Brasil 

incentiva o personalismo político e o distanciamento dos eleitores de seus partidos”. Contudo, esse mesmo 

sistema eleitoral é usado na Finlândia e, neste país, se mostra eficaz. Portanto, mecanismos institucionais 

iguais podem apresentar resultados completamente diferentes, e um dos motivos é a cultura política de cada 

sociedade.  
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último, há o problema estrutural das listas de candidatos67 que faz com que a oferta 

total de candidatos chegue a centenas ou milhares, elevando o custo de informação 

do eleitor.  

 Esses problemas institucionais afetam a percepção dos cidadãos68 como a 

literatura sobre o tema tem apontado. É provável que a opinião pública passe a 

desconfiar dos partidos políticos e do Congresso e, nessas condições, podem 

escolher as orientações tradicionais de personalismo “sobrepondo lideranças 

individuais às instituições de representação” (Moisés, 2008, p. 21). Entretanto, mais 

pesquisas precisam ser feitas para comprovar essas hipóteses.  

 Nesse contexto, a sobrevivência de aspectos autoritários na ambivalência do 

comportamento dos brasileiros é nítida. Para verificar em que medida as atitudes 

dos entrevistados revelam traços autoritários e como isso influencia na adesão à 

democracia, Moisés (2008) elabora uma tipologia de comportamentos, analisando os 

dados da pesquisa de opinião da Corporação Latinobarômetro entre 2002 e 2004 

em dezoito países latino-americanos.  

 Os resultados mostram que o continente era composto, naqueles anos, por 

53% de cidadãos considerados democratas. Esses indivíduos acreditam que a 

democracia é o melhor sistema de governo e o preferem a qualquer outro. No Brasil, 

esses cidadãos contabilizam apenas 40%. Há democracias recentes, assim como a 

do Brasil, que apresentam maior parcela da população do tipo “democrática”. 

Portanto, a relação entre os anos de vigência da democracia com a quantidade de 

indivíduos “democratas” não é direta e demanda maiores pesquisas. No entanto, 

comprova-se que, em países de maior tradição democrática (contabilizado pelo 

número de anos ininterruptos de democracia), a adesão ao regime tende a ser maior 

também, confirmando, novamente, a hipótese de mútua influência entre estrutura e 

cultura.  

 Em relação aos indivíduos “autoritários”, o índice é baixo no continente como 

um todo (7,58%), sendo que Paraguai, Equador e Peru são os países com maior 

população que discorda que a democracia seja o melhor sistema de governo e 

acreditam que governos autoritários sejam necessários em determinadas 

circunstâncias.  
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 “[...] norma legal que autoriza os partidos políticos a apresentarem listas de candidatos nas eleições 

proporcionais igual a uma vez e meia o teto máximo de cada distrito eleitoral estadual” (Moisés, 2008, p. 19).  
68

 Afetam também a qualidade democrática, como será discutido no último capítulo, de acordo com Diamond, 

Morlino e O‟Donnell (2005), entre outros autores. 
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 O intrigante é a quantidade de cidadãos classificados como “ambivalentes”69. 

São aqueles que apresentaram respostas variadas diante das perguntas. Acreditam 

que a democracia é o melhor sistema de governo, mas que há situações em que um 

governo autoritário se faz necessário. Outra resposta ambivalente considera que o 

tipo de sistema político não seja importante, mas concordam que a democracia seja 

preferível. Os ambivalentes também são aqueles que discordam da afirmação “a 

democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de governo”. O perigo 

envolvido nesse tipo de comportamento está no fato de que a população (entre 2002 

e 2004) não estava segura de escolher esse sistema de governo como “the only 

game in town”, apesar de não se opor a ele. No continente, contabilizam 40% e, no 

Brasil, 54%. Os sujeitos que compartilham dessa opinião são 2,5 vezes mais 

propensos em apoiar soluções que envolvam intervenções militares e alternativas 

não democráticas. Portanto, a pesquisa confirmou a sobrevivência de traços 

autoritários nas novas democracias latino-americanas. E o brasileiro foi o povo que 

apresentou maior probabilidade de se definir como “ambivalente” do que qualquer 

outro povo da América Latina.  

 Os dados dessa pesquisa são do ano de 2004, portanto se referem às 

opiniões dos brasileiros há aproximadamente sete anos. Essas percepções se 

transformam de acordo com o desempenho do governo e das instituições em 

conjunto com as mudanças na própria cultura política. É provável que, nos dias de 

hoje, os resultados sejam diferentes.  

 Insatisfeitos com os resultados da democracia, a população acredita que o 

sistema não está cumprindo com a sua promessa (Moisés, 2008; Shin, 2005) e isso 

reflete na participação política (Moisés e Carneiro, 2008, p. 25; Baquero, 2003; 

Lopes, 2004). As instituições políticas só podem assegurar a qualidade democrática 

se estiverem de acordo com o que os cidadãos pensam ser o ideal. De cerca de 

30% dos entrevistados que preferem uma democracia sem Congresso e sem 

partidos, os percentuais aumentam para 45% e 44%70 quando eles se classificam 

como ambivalentes – ou seja, a ambivalência política está associada ao crescimento 
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 De acordo com pesquisa organizada pelo Pnud (Programa da Nações Unidas) em 2004, há cinco possíveis 

diagnósticos para o funcionamento do regime: (1) extremamente favorável (democratas são maioria e os 

ambivalentes estão mais próximos dos democratas); (2) favorável (democratas são maioria simples); (3) 

equilíbrio (democratas, ambivalentes e não democratas estão na mesma quantidade); (4) desfavorável (grupo 

dos não democratas é maior); e (5) extremamente desfavorável (os não democratas são maioria e também 

mais ativos). 
70

  De acordo com o modelo 6.2 e 7.2, respectivamente (Moisés e Carneiro, 2008, p. 24). 
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dos percentuais dos que preferem democracias incompletas. O fato de a população 

brasileira acreditar que o regime democrático possa funcionar sem partidos e sem o 

Congresso expressa a falta de entendimento do propósito dessas instituições 

(individualmente e para o sistema como um todo) e a falta de sua experimentação, 

causando o distanciamento entre a sociedade e o Estado.  

 O sentimento de insatisfação e desconfiança está associado às atitudes 

autoritárias e ambivalentes. Os índices desses dois tipos de comportamento 

crescem em quase todos os países latino-americanos, se controlados os indicadores 

de insatisfação e desconfiança política.  

 O ranço autoritário e o mau funcionamento institucional aumenta a preferência 

por soluções à margem da lei e das normas democráticas. A tendência em escolher 

meios ilícitos está associada ao desprezo e descrédito direcionados aos 

componentes fundamentais da democracia. Portanto, podemos constatar que as 

instituições são incapazes de responder às necessidades dos cidadãos. Seus 

direitos de participação e representação, que dependem da igualdade política, não 

são canais efetivos para enfrentar problemas como a corrupção ou as desigualdades 

econômicas. Escolher outros caminhos que não os democráticos podem alimentar 

as alternativas antidemocráticas.  

 É provável que o patrimonialismo esteja por trás do comportamento 

ambivalente. A função do parlamento e dos partidos não faz sentido para um terço 

dos cidadãos comuns, já que eles não enxergam a necessidade dessas instituições 

para a democracia, ou acreditam que produzam resultados mínimos ou ineficientes. 

A participação política é outro elemento que perde a sua função, já que não traz 

ganhos reais se o cidadão não é um dos cooptados.  

5. Conclusão 

 O patrimonialismo como uma forma de “fazer a política”, como um estilo 

político, como uma organização, envolve uma lógica corrupta e autoritária. É 

favorecido por um conjunto de valores, surgidos no passado, que permite na política 

o clientelismo, a cooptação e a representação dos interesses privados; na 

sociedade, a pouca participação, a desconfiança e a venda de votos; e, no mundo 

econômico, sua preponderância ao público e ao suborno. Os comportamentos 

patrimoniais são compartilhados e legitimados por um grupo de políticos que visam à 

obtenção dos benefícios e privilégios públicos, impedindo o desenvolvimento de um 
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consenso normativo mínimo.  

 A corrupção como desvio do público para o privado está sendo cada vez mais 

percebida pelo cidadão brasileiro e latino-americano. Contudo, o que ainda não é 

enxergado pelo eleitor é a orientação clientelista do Estado que gira em torno da 

troca de favores tanto para benefício próprio como para arrecadação de recursos 

unicamente direcionados à sua “base eleitoral”. Por isso, a lógica corrupta 

estimulada pelo estilo político patrimonial se localiza no que denominamos de esfera 

“procedimental” do mundo político e evidencia o pouco entendimento sobre as 

formalidades e rituais políticos democráticos.  

 O sistema patrimonialista, além de ser um processo político surgido 

historicamente, é também condicionado pela desigualdade de poder entre os 

políticos. A percepção desses procedimentos exige maior quantidade de informação 

por parte do cidadão comum, que simplifica seu cálculo de custo/benefício 

enxergando apenas os resultados imediatos de cada governo, ou de cada político 

individualmente.  

 Apesar de sermos institucionalmente uma democracia, ainda persiste entre 

nós traços de uma “mentalidade” autoritária. Essa visão da coisa pública coloca o 

Estado como o ator principal que detém o poder e delibera legitimamente sobre tudo 

que lhe interessa, principalmente a economia. A sociedade passivamente assiste e 

almeja a oportunidade de fazer parte da partilha dos bens públicos. Alguns desejam 

somente receber uma boa oferta em troca de seu voto. Por esses motivos, a lógica 

autoritária é um obstáculo para as mudanças em direção a maior consolidação 

democrática, e aumenta, cada vez mais, a distância entre Estado e sociedade e a 

desigualdade social. 

 Convencidos de que a coisa pública funciona dessa forma, 54% da população 

brasileira apresenta um comportamento do tipo “ambivalente”. Acreditar que a 

democracia pode funcionar sem as suas principais instituições representativas ou 

não achar importante se o sistema de governo é autoritário ou democrático reflete na 

pouca adesão prática ao sistema e aumenta a probabilidade de apoio a soluções 

antidemocráticas. O estudo da síndrome patrimonialista se faz importante para 

entendermos a cultura política brasileira e para pensarmos em formas de se 

aumentar a democratização do país e reduzir a chance de um regresso ao 

autoritarismo.  



85 

Capítulo 3 

Ideologia do Estado Autoritário e Patrimonialismo
71

 

1. Introdução 

 No capítulo anterior, o patrimonialismo foi analisado sob a ótica da cultura 

política, mostrando sua relação com a própria cultura, as instituições, a corrupção, a 

desconfiança e o autoritarismo. O conceito de corrupção foi fragmentado em duas 

lógicas distintas: uma referente à corrupção “simples”, aquela facilmente percebida 

pela população por fazer parte dos resultados políticos mais imediatos e visíveis; e 

outra, a corrupção “procedimental”, que ocorre nos procedimentos políticos, e é 

menos perceptível por necessitar de maiores níveis de informação e envolvimento 

político por parte do eleitor.  

 O estilo político evidenciado pelo sistema de dominação patrimonialista 

perpassa as fronteiras entre o público e o privado. Caracteriza um conjunto de 

relações clientelistas entre políticos e sociedade, resultando no voto do eleitor 

àquele candidato que, em sua opinião, apresente os “melhores” resultados. Por 

melhores resultados, se entendem os mais imediatos e visíveis ao eleitor. Até esse 

ponto, os eleitores e seus representantes estariam se relacionando de acordo com 

as expectativas democráticas. O que o eleitor talvez não perceba é que, por trás dos 

resultados jaz uma rede de troca de favores, onde os recursos são negociados de 

acordo com o poder detido por cada ator. Além disso, é possível que os recursos 

públicos estejam sendo direcionados para as regiões de maior intenção de voto ou 

que apresente qualquer outro tipo de benefício ao político. Como se sabe, o ato de 

agradecimento da população ao parlamentar por meio do voto também não contém 

nenhum aspecto antidemocrático. Porém, o fato de o parlamentar distribuir bens 

públicos ou elaborar políticas públicas, determinado pelas suas relações pessoais 

com outros políticos, não segue as regras do jogo democrático.  

 A tradição é o mecanismo principal da legitimação do patrimonialismo. A 

hipótese é que ainda continue atuando hoje, com menos força – tem se evidenciado 
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 A banca de avaliação desta dissertação (os professores Bernardo Ricupero e Edison Nunes) e o Prof. 

Orientador José Álvaro Moisés foram unânimes em atestar a incompatibilidade e até mesmo a 

desnecessidade deste tema no contexto desta dissertação. Conforme o Prof. Ricupero e o Prof. Nunes, as 

oportunidades explicativas dadas pela teoria da cultura política já seriam suficientes para a investigação do 

patrimonialismo. Para o Prof. José Álvaro Moisés, a ideologia pode ser vista como uma forma de cultura 

política. 
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– e, provavelmente, em grupos sociais distintos72. A ideologia do Estado autoritário 

permite verificar o fenômeno do patrimonialismo na contemporaneidade, tornando o 

seu entendimento mais claro. A tese principal é que o sistema de dominação 

patrimonial requer, como todos os sistemas de dominação, uma forma de controle no 

nível das ideias, e, portanto, necessita da ideologia do Estado autoritário73 para o 

seu funcionamento e manutenção, pois tal ideologia direciona e manipula o sentido 

para, entre outros objetivos, manter a população desmobilizada.  

 Por que a crença na “tradição” não seria suficiente para a dominação das 

ideias? A obediência imposta pela tradição se baseia, principalmente, na justificativa 

da imutabilidade do sistema de relações. Como veremos, justificar atitudes e 

decisões dessa forma consiste em si uma estratégia ideológica e, portanto, é apenas 

uma forma de dominação no nível das ideias. Contudo, o patrimonialismo também 

pode atuar via outras estratégias da ideologia do Estado autoritário, que possuem 

formas mais complexas e condizentes com a atualidade. É insuficiente74 considerar 

o patrimonialismo um fenômeno originado unicamente no nosso passado histórico. 

Outros modos de operação ideológicos, além da exaltação da “tradição” (que, por 

sua vez, envolvem várias outras estratégias, como será discutido ao longo do texto), 

podem estar atuantes, possivelmente com intensidades diferentes.  

 Até então, o patrimonialismo apresentava mecanismos de reprodução que 

estavam inseridos no contexto da cultura política – que consistem em hábitos e 

costumes da população, aceitos e praticados ao longo do tempo. No entanto, é 

possível que a atuação desses mecanismos seja complementada pela abordagem 

da ideologia do Estado autoritário. Neste capítulo, são sugeridas outras formas de 

disseminação das ideias – por meio da manipulação do sentido para a manutenção 

da dominação. Nesse ponto, mais pesquisas são necessárias para comprovar o 

peso desses mecanismos, restando-nos a ressalva de que os mecanismos da 
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 Quanto menor a coação/estruturação de ideias, mais o indivíduo é guiado por sua cultura política. Por sua 

vez, a baixa participação culmina na menor coação de ideias, sob a forma de “desconheço, portanto me 

mantenho longe”. Hipótese levantada no capítulo pregresso, que precisaria ser testada. Diante dessa hipótese, 

é proposto que aspectos “cognitivos” sejam inseridos na análise, no sentido de torná-la um pouco mais 

autônoma em relação à tradição, como será explicado ao longo do texto.  
73

 Como veremos ao longo do texto, a ideologia do Estado autoritário é definida por Ricardo Silva (2004) como 

um “sistema de crenças ou de valores, utilizado na luta política para influir sobre o comportamento das 

massas, para orientá-las numa direção e não em outra, para dirigir o consenso, para justificar o poder”. A 

manipulação do sentido é direcionada para justificar a supremacia do Estado, do Poder Executivo sobre o 

Legislativo e Judiciário e dos tecnocratas sobre os outros funcionários públicos.  
74

 Conforme a teoria weberiana que considera a dominação patrimonial orientada exclusivamente pela tradição 

(Weber, 1972, v. I, p. 152).  
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cultura política e da ideologia do Estado autoritário sejam dois caminhos possíveis 

de manutenção da dominação patrimonial. 

 Entender a dominação patrimonial pelo viés do conceito de ideologia é 

vantajoso, teoricamente, por quatro motivos. O primeiro motivo refere-se ao papel da 

“tradição”, que é enfraquecido, permitindo que outras causas sejam também 

consideradas, incluindo na análise os mecanismos de funcionamento do presente e 

não somente os originados no passado. Os mecanismos de continuação do 

patrimonialismo, imbricados com a ideologia, permitem sua coexistência com as 

transformações ocorridas contemporaneamente. Segundo, a ideologia do Estado 

autoritário pressupõe a “atualização” das ideias como uma forma de adaptação a 

essas mudanças (sendo, então, outra forma de transformação dos valores e 

costumes, além dos mecanismos pressupostos pela cultura política). O terceiro 

motivo é a possibilidade de considerar certa intencionalidade nesse contexto – do 

patrimonialismo como um fenômeno premeditado por grupos sociais75, em vez de 

atribuir sua ocorrência apenas ao aspecto inevitável da cultura. Por último, as teorias 

ideológicas apresentam como principal consequência a desmobilização social que, 

como será argumentado, é também um dos efeitos mais alarmantes da dominação 

patrimonial.  

 O formato patrimonial de se “fazer política”, aparentemente natural ou 

ignorado pelo cidadão, acarreta no desestímulo à participação política. Este capítulo 

sugere que a relação entre desmobilização e patrimonialismo está vinculada ao 

contexto mais amplo da ideologia do Estado e seus mecanismos e estratégias. 

Consideramos que o patrimonialismo político seja também um traço da ideologia do 

Estado autoritário. A ideologia se estende aos principais setores da vida – o social, o 

político e o econômico – e se refere analiticamente ao nível das ideias. O 

patrimonialismo – visto sob a ótica da cultura política como um tipo de 

comportamento, atitude e valor – encontra seu locus de funcionamento na política, 

mas não se limita a ela, reflete na sociedade e na economia, compondo uma 

síndrome de valores patrimoniais76.  

 A relação entre a ideologia do Estado autoritário e a síndrome patrimonialista 

pode apresentar pontos marcantes para o esclarecimento do sistema político 
                                                 
75

 A discussão sobre os possíveis responsáveis pela ideologia do Estado autoritário foge do escopo deste 

trabalho. 
76

 Os atores econômicos se comportam de acordo com a crença de que é o Estado que detém o controle da economia; 

e, socialmente, os indivíduos desacreditam na participação política, como visto no capítulo 2 desta dissertação. 
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brasileiro77. O objetivo desta dissertação é levantar algumas evidências que 

conectam patrimonialismo, ideologia e autoritarismo; porém, os mecanismos pelos 

quais esses três elementos se interligam devem ser frutos de pesquisas futuras.  

 Acredita-se que os valores patrimonialistas também se mantenham vivos 

mediante “um conjunto de ideias (não somente sob a forma de palavras, discursos 

escritos, mas também – e cada vez mais – de símbolos, signos etc.), organizados 

em função do poder ou de um projeto de poder instituído” (Silva, 2004). Apesar de 

todas as mudanças, tanto estruturais como culturais, os valores persistem na forma 

de “atualizações”, mantendo a dominação patrimonial sempre ativa, mas velada sob 

os complexos procedimentos e relações pessoais da política.  

 A conclusão é que o patrimonialismo é um comportamento potencializado pela 

ideologia do Estado autoritário, pois ambos servem à dominação e permitem 

relações assimétricas de poder em níveis analíticos distintos. Dessa forma, o público 

se torna um espaço de decisão sobre quem ou quais grupos são convocados para 

participar e receber os benefícios providos pelo Estado. A ideologia ajuda a mascarar 

esse clientelismo escondendo do eleitor a lógica corrupta nas deliberações e 

relações políticas. 

2. A ideologia do Estado autoritário 

 A eficácia dos sistemas de dominação depende, largamente, da capacidade 

das elites em estabelecer um “senso comum” que seja aceito pelas massas, como 

foi argumentado por Gramsci. O sistema de crenças da massa impõe e simplifica a 

compreensão da realidade a partir dos valores e visão de mundo do grupo 

dominador, mantendo-o no poder. A hegemonia, portanto, tem como instrumento a 

dominação no nível das ideias, ou seja, por meio da ideologia. 

 De acordo com Ricardo Silva (2004, p. 16), a principal característica da 

ideologia do Estado autoritário é girar em torno da justificação “científica” de suas 

ações políticas. As políticas nacionais são capazes de diagnosticar os problemas do 

país e resolvê-los de forma eficaz por ser fruto de análise científica. A justificação do 

poder por meio dessas ideias é feita, primeiramente, por argumentos sociológicos e, 

posteriormente, por argumentos econômicos. A política vista como “ciência aplicada” 

é central, tanto no discurso governamental como no debate político em geral. 
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 A justificativa e a relação entre síndrome e ideologia é debatida adiante, neste capítulo. Sobre o conceito de 

autoritarismo, ver capítulo anterior.  
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 Já dizia Faoro (1994) que “o pensamento político se expressa, quase sempre, 

em uma ou outra manifestação: como ideologia e como filosofia e ciência política”. 

Nas suas manifestações ideológicas, o pensamento político define um “sistema de 

crenças ou de valores, utilizado na luta política para influir sobre o comportamento 

das massas, para orientá-las numa direção e não em outra, para dirigir o consenso, 

para justificar o poder” (Silva, 2004, p. 12).  

 A impossibilidade de fazer com que a maioria da população entenda o que 

somente pode ser entendido por poucos pode ser vista como uma vantagem pela 

elite política. Bons argumentos, por exemplo, tanto em prol da restrição da arena 

decisória como opostos a isso, sempre existirão e poderão ser manipulados de 

acordo com os interesses privados. Argumentos relevantes são capazes de 

sustentar praticamente quaisquer ideias, como, por exemplo, as que popularizaram o 

nazismo. O que está em jogo são as ideias normativas e as expectativas políticas da 

população, que são silenciadas ou desviadas pela manipulação ideológica.  

 No primeiro governo da era Vargas, os “disseminadores” das ideias 

autoritárias eram Alberto Torres, Azevedo Amaral, Francisco Campos e, 

principalmente, Oliveira Vianna. Num segundo momento, Eugênio Gudin e Roberto 

Campos, influentes economistas da ditadura militar, “atualizaram” as ideias políticas 

do momento pregresso. “Atualização” significa conservação e mudança, 

simultaneamente, de forma que as transformações se deem num nível secundário, 

mantendo a sua essência intocada. De acordo com Silva, houve mudanças na 

estrutura argumentativa do discurso, porém a sua função se manteve a mesma – 

legitimação de determinada estrutura de dominação estatal (idem, p. 24).  

 Mais especificamente, as duas gerações de pensadores buscavam a 

legitimação de uma ordem política em que (1) o Estado fosse o supremo guardião da 

racionalidade, estabelecendo a necessidade de tutelar a sociedade, detentora da 

irracionalidade. A ideologia do autoritarismo busca, também, (2) justificar a 

sobreposição do Poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário78, e (3) 

estabelecer a superioridade das elites técnicas sobre as elites políticas. Ricardo 
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 A supremacia do Poder Executivo sobre os outros é uma realidade, como mostra recente debate na mídia. Em 

artigo do Correio Braziliense (14 maio 2011), intitulado “Seja feita a vossa vontade”, Izabelle Torres discute 

a subserviência do Legislativo para com o Executivo. Outro exemplo é a entrevista de José Álvaro Moisés 

para a rádio CBN (19 maio 2011), em que apresenta dados de sua recente pesquisa: de 2.701 proposições 

levadas ao plenário da Câmara entre 1995 e 2006, 85,5% originaram-se do Poder Executivo e somente 14,5% 

do Legislativo. Figueiredo e Limongi já tinham apontado, em obra publicada em 1999, a supremacia do 

Executivo sobre o Legislativo. 
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Silva (2004, p. 26) encontra evidências de que o pensamento desses intelectuais se 

direcionava (e era por eles justificado) à sustentação da ideia de que “do povo 

brasileiro nada se pudesse esperar, a não ser a passividade”. Portanto, se 

pressupõem que as ideologias estejam contidas em instituições e se manifestem 

diferentemente em cada uma delas. Ou pode haver casos em que uma instituição 

seja legitimada por várias ideologias. A questão é saber de que maneira essas 

formas simbólicas são usadas para estabelecer e sustentar as relações de poder 

(Thompson, 2009 [1990], p. 19)79.  

2.1. A definição de ideologia 

 Uma ideia se torna parte da ideologia no momento em que é usada, 

sistematicamente, para sustentar relações políticas de várias naturezas, inclusive as 

assimétricas. Essas formas simbólicas agem a serviço de certos grupos dominantes, 

reproduzindo uma ordem social que os favorece (Thompson, 2009 [1990], p. 90-91). 

Para o marxismo, a classe detentora dos meios de produção material é a que tem 

condições de produzir os meios “espirituais”. Por enfatizar, demasiadamente, a 

supremacia das relações de produção, o marxismo impossibilita que haja 

características autônomas no sistema simbólico. A subordinação da ideologia às 

relações de produção se opõe à ideia de que ideologia é parte ativa da estrutura de 

dominação. Sendo assim, o que deve ser aproveitado da teoria marxista é a noção 

de ideologia como forma de sustentar o sistema de dominação “mediante o recurso 

a certa tradição, orientando a visão das pessoas para o passado, ao invés de para o 

futuro, e desviando-as da busca coletiva da mudança social” (Silva, 2004, p. 45). Por 

isso, há a necessidade de se “estudar as maneiras como o sentido serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação” (idem, ibidem).  

 O conceito de ideologia limitado pela teoria marxista sofreu posteriormente 

outras transformações, porém, em sentido contrário, passando a tratar da 

manifestação simbólica dos interesses e valores dos dominadores e dos dominados. 

Essa ampliação também não é eficaz por possibilitar que qualquer sistema simbólico 

seja denominado de ideologia. Para solucionar esses problemas teóricos, Silva 

(2004, p. 55) propõe que a definição de ideologia seja resumida em quatro 

parâmetros: (1) não devem ser pensadas como ilusões metafísicas; (2) constitui, de 
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 Por “formas simbólicas”, Thompson (p. 79) entende “um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, 

que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos”.  
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fato, uma realidade de dominação; (3) possui autonomia e eficácia próprias; e (4) “a 

análise das ideologias não é uma atividade neutra e desinteressada, mas sim uma 

atividade crítica norteada pelo ideal de emancipação em relação aos poderes 

hipostasiados”. A ideologia deve ser vista como “mobilização de sentido para a 

legitimação de uma estrutura de dominação já existente ou para o estabelecimento 

de uma nova estrutura de dominação”.  

 Da mesma forma que Silva, Thompson (2009 [1990]) evita tratar o conceito de 

ideologia restrito ao sentido de “cimento social” (que estabiliza as sociedades), ou 

referente a sistemas simbólicos como o conservadorismo, o comunismo etc., ou, 

simplesmente, a uma forma de “ilusão”; e, também, que o conceito de ideologia 

tenda a se relacionar primariamente com as formas de poder institucionalizadas no 

Estado moderno. Para a maioria dos indivíduos, as relações de poder a que se 

referem estão dentro do contexto social (por exemplo: em casa, no trabalho e na 

vizinhança) e podem ser assimétricas e desiguais. Para entender o que é ideologia, 

é necessário, portanto, focar o contexto social e o político na mesma medida.  

 É com o surgimento da comunicação de massa que a ideologia também se 

torna um fenômeno de massas, ou seja, afeta um grande número de pessoas em 

diversos lugares. As indústrias de meios de comunicação crescem à medida que se 

tornam interesse comercial. O desenvolvimento tecnológico também é elemento 

crucial para a disseminação da ideologia.  

2.2. As principais características e interpretações da ideologia do Estado 

autoritário 

 A circulação das ideias no mundo social se dá de várias formas. Uma delas é 

a persistência de fragmentos de sistemas simbólicos pregressos e tradicionais no 

que está vigente, ou então há o mascaramento dessas ideias adaptadas com a nova 

roupagem do cientificismo. Esse fenômeno recebe vários nomes, mas na realidade 

se refere ao mesmo fato: à baixa “estruturação” das ideias, na linguagem de 

Converse (1964)80, à “ideologia secundária”, na linguagem de Debrun (1959, 1983, 

1989; apud Silva, 2004), ou, nos termos de Linz, à “mentalidade” que pode compor 

os regimes autoritários81.  

A “ideologia primária” é o “„solo comum‟, ideológico, engendrado na praxis 
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 Os sistemas simbólicos de Converse pressupõe a consistência de ideias das elites em detrimento das massas.  
81

 Tratado no capítulo 2, item 3.2. Cf. também Dicionário de política (op. cit., p. 98).  



92 

imediata dos atores, particularmente a dos dominantes”, a “ideologia secundária” é a 

que legitima essa praxis, ou seja, ela racionaliza e fundamenta o que se remete à 

ideologia primária. Os pensadores fundamentais (Oliveira Vianna, Azevedo de 

Amaral, Alberto Torres, Francisco Campos, Eugênio Gudin e Roberto Campos) da 

ideologia do Estado autoritário se tornaram instrumentos para racionalizar e legitimar 

a estrutura de dominação do Estado nesses dois níveis (Silva, 2004, p. 59).  

 A segunda geração de ideólogos (como os economistas Eugênio Gudin e 

Roberto Campos) tinha a seu favor os meios de comunicação de massa. Eles 

continuaram operando no nível da ideologia secundária, diferenciando-se da 

primeira geração de ideólogos (Oliveira Vianna, Azevedo de Amaral, Alberto Torres e 

Francisco Campos) por não precisarem racionalizar ou fundamentar tudo o que 

diziam, pois a mídia colaborava com a exposição de imagens advindas da ideologia 

primária. É como se a manutenção e permanência da ideologia primária ficasse sob 

a responsabilidade dos meios de comunicação, enquanto aos pensadores cabiam as 

justificações “científicas”, baseadas em argumentos “„dados‟ da situação, plenos de 

potencial explicativo, em vez de tomar tais elementos como o fenômeno a ser 

explicado” (idem, p. 61). Essa leitura do fenômeno, elaborada por Ricardo Silva, 

ainda necessita de comprovação empírica. Entretanto, essas ideias podem ajudar a 

relacionar a questão dos meios de comunicação com o patrimonialismo, de forma a 

tornar possível a elaboração de hipóteses que colaborem na compreensão do 

patrimonialismo nos dias atuais.  

 São, portanto, quatro modelos de interpretação da ideologia do Estado 

autoritário, e todos envolvem as obras e ideias de Oliveira Vianna, Azevedo de 

Amaral, Alberto Torres e Francisco Campos. Todas as interpretações se apoiam 

basicamente nas mesmas ideias, diferindo apenas a ênfase em uma ou outra.  

 A primeira delas é o modelo classista. Nesse modelo, as ideias são 

instrumentos para a modernização e se direcionam para a catalisação do processo 

de industrialização capitalista (idem, p. 78). Essa ideologia prega a necessidade do 

Estado autoritário, já que no Brasil não haveria nenhuma classe ou grupo social 

capacitado para organizar e administrar o que é público. O Estado, portanto, se 

antecipa à sociedade em prol da concretização do projeto de modernização e, para 

superar os obstáculos implícitos nesse projeto, deve ser autoritário. O Estado forte e 

intervencionista é imprescindível, na opinião dos autores, para representar os 
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interesses das classes sociais burguesas brasileiras, pois, para Oliveira Vianna 

(1952; grifo no original; apud Silva, 2004, p. 82), não há “nenhuma classe menos 

preparada, psicológica ou culturologicamente, como dos nossos capitães de 

indústria, para a prática e realização do Estado Moderno”.  

 Esse modelo de análise da ideologia tornou-se, segundo Lamounier (1985; 

apud Silva, 2004, p. 69), o “senso comum na história das ideias”, por ter um 

procedimento padrão que  

[...] consiste em tomar um autor ou grupo de autores e ajustar ao conteúdo manifesto de suas 
obras os modelos clássicos – vale dizer, europeus do século XIX – do pensamento 
“conservador”, “pequeno-burguês”, “reacionário”, etc. Via de regra, o intérprete que assim 
procede, não se vê obrigado a explicar de antemão os componentes do modelo, contentando-
se em “reconhecê-lo” ou presumi-lo sabido e compartilhado pelo leitor.  

 Tal interpretação da ideologia autoritária não traz muitos esclarecimentos pelo 

fato de entender a organização do poder político através da desmobilização dos 

setores populares, tomando como certo esse arranjo. A tese era que, se a população 

não participasse, não haveria ninguém que se opusesse aos interesses do Estado. 

Por isso, sabemos que os autores desenvolviam as ideias autoritárias do ponto de 

vista do Estado, e não dos interesses burgueses. Eles dirigiam mensagens 

diferentes a grupos sociais diferentes. É importante enxergar o Estado não apenas 

como um instrumento de dominação de certa classe social. O Estado é dotado do 

que Poulantzas (1980; apud Silva, 2004, p. 84) chama de “materialidade 

institucional”: “as instituições não podem ser entendidas como uma simples resposta 

imediata aos interesses específicos de determinados setores da classe dominante”. 

Para Offe (apud Silva, 2004, p. 140 ss.), o Estado também exerce outras funções 

que não a simples representação de um grupo social: age também para “decantar e 

homogeneizar os interesses conflituosos das diversas frações de classe dominante” 

e para impedir que interesses anticapitalistas se tornem políticas públicas.  

 O segundo modelo de interpretação, o autoritarismo instrumental, enfatiza o 

caráter temporário do Estado autoritário e se baseia em análises dicotômicas como a 

de Euclides da Cunha (o sertão e o litoral) e a de Alberto Torres e a de Oliveira 

Vianna (país legal e país real). Tais análises diagnosticam a incompatibilidade entre 

as leis e a realidade da nossa formação econômico-social e cultural. Considerando a 

sociedade incapaz de fixar metas para o máximo progresso nacional, o autoritarismo 

seria um meio de alcançar a sociedade liberal, de forma a abrir espaço para a 

proposição de “reformas constitucionais adequadas à realidade povo-massa” 
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(Oliveira Vianna, 1952; apud Silva, 2004, p. 97). 

 A principal limitação desse modelo está no fato de não separar o pensamento 

sociológico do pensamento ideológico dos autores, tornando os enunciados 

analíticos muito próximos e até mesmo iguais aos enunciados normativos. Não há 

dúvida de que esses autores, de fato, mostrem capacidade científica para revelar 

problemas, colaborando de forma decisiva para a ciência social brasileira. Contudo, 

eles se posicionam a favor do modelo de Estado autoritário como sendo o mais 

“adequado” ao Brasil. A finalidade principal dos estudos de Oliveira Vianna (1974; 

apud Silva, 2004, p. 104) seria a de elaborar “uma concepção do Estado brasileiro, 

enquadrado dentro do Brasil”, partindo do pressuposto de que a efetivação da 

democracia é um processo intencional, controlado e de iniciativa da elite política, e 

que o fim do Estado autoritário estaria na afirmação dos direitos de participação 

política da população. Assim, o “autoritarismo” pintado por esses autores pode ser 

considerado como politicamente liberal e filosoficamente democrático.  

 O terceiro modelo de interpretação, o da “ideologia do Estado”, parte do 

pressuposto de que deve haver o predomínio estatal sobre o mercado. A razão disso 

está no fato de as ideologias referentes ao mercado não apresentarem uma proposta 

de organização do Estado, o que, de acordo com Silva (2004, p. 114), é inverídico82.  

 Nessa interpretação, o autoritarismo é tido como oposto ao mercado e não à 

democracia. Na verdade, como vimos no capítulo anterior, democracia e 

autoritarismo são opostos83, sendo o significado do primeiro fundamental para a 

definição do segundo. A noção minimalista schumpeteriana de democracia não é 

capaz de se opor plenamente ao significado de autoritarismo. O motivo é que a 

democracia necessita ser definida em relação ao seu conteúdo efetivo de exercício 

da soberania, sendo insuficiente caracterizá-la com base apenas nos seus 

procedimentos. A limitação desse modelo está na suposição da necessidade de 

domesticação do mercado pelo Estado e a noção de mercado presente nas relações 

políticas.  

 A última forma de interpretação do Estado autoritário é o “autoritarismo 
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 Para Silva, essa forma de interpretação da ideologia do Estado autoritário advém principalmente de Bolívar 

Lamounier, mas é também sustentada porAlberto Torres, Azevedo Amaral, Francisco Campos e Oliveira 

Vianna, autores tratados aqui. Em seu livro, Silva alega não se ater à análise pormenorizada de cada elemento 

da “ideologia do Estado”, porque esta ficaria um tanto vaga. A interpretação de Lamounier é polêmica, 

restando-nos apenas questioná-la para investigar futuramente. 
83

 O conceito de autoritarismo exposto no Dicionário de política, de Bobbio, Matteucci e Pasquino (2004), é 

bem claro quanto a essa oposição.  
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desmobilizador”. A partir da elaboração dos “arquétipos político-ideológicos”, Debrun 

(1983; apud Silva, 2004, p. 86-87) constata que a conciliação em nível político, no 

Brasil, não é exatamente uma conciliação pelo fato de não se realizar entre partes 

iguais. A conciliação política no país pressupõe “o desequilíbrio, a assimetria dos 

parceiros, e não o seu equilíbrio”. Portanto, os mecanismos de conciliação não foram 

desenvolvidos para “evitar lutas incertas de custos elevados”, mas para “formalizar e 

regular a relação entre atores desiguais” (Silva, 2004, p. 88).  

 O arquétipo do autoritarismo desmobilizador arrecada o apoio político das 

massas por meio da elaboração de “projetos políticos vazados em termos 

ideológicos”, justificados na fraqueza da sociedade e em sua necessidade de 

redenção. O “liberalismo”, outro arquétipo, prega a ideia de que somente os homens 

sem preocupações socioeconômicas são os que devem se dedicar aos problemas 

políticos e observar as regras do jogo democrático. Discurso favorito da política 

brasileira, possibilitado pela grande desigualdade entre os atores, “o liberalismo 

podia ser utilizado, e ainda o é, como meio de proteção das frações das elites, e das 

suas clientelas, que por uma ou outra razão, inclusive por vontade própria, eram 

excluídas dos mecanismos de cooptação” Debrun (1983; apud Silva, 2004, p. 143-

144).  

 Em conjunto com a conciliação, esse arquétipo domina a cena política 

brasileira. Essa ideologia caracterizou tanto a ditadura estadonovista como o golpe 

de 64, justificada, novamente, no amorfismo e na irracionalidade da sociedade 

brasileira. Assim, “a desmobilização dos súditos permite aos tecnocratas estruturá-la 

[a sociedade] à vontade” (Debrun, 1993; apud Silva, 2004, p. 90).  

 O resultado do autoritarismo desmobilizador é “a desconfiança em relação a 

qualquer forma de mobilização autônoma da sociedade civil, mormente dos setores 

populares, considerados depositários do individualismo exacerbado e da 

irracionalidade” (Silva, 2004, p. 91). No núcleo desse sistema ideológico jaz a 

suposta debilidade do povo. Nesse contexto, a coerção do Estado se justifica na 

irracionalidade coletiva da sociedade e é exercida em nome do seu próprio bem. 

Com isso, o Estado torna-se o responsável pela organização social e racional do 

mercado.  

 Os tecnocratas são os responsáveis pela manutenção da preponderância do 

Executivo, justificando-a por uma “necessidade histórica” ou pela “realidade” da 
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estrutura econômica, política, social e cultural. As elites políticas detêm o poder, não 

pela sua capacidade de representar, mas sim pelo tanto que são conhecedoras, pois 

“o saber técnico e científico é o que habilitaria o bom governante e seus 

assessores”. As justificativas para a dominação nessa interpretação são as mesmas 

dos outros arquétipos; porém, a do arquétipo do “autoritarismo desmobilizador” 

enfatiza, como dito, a debilidade da sociedade, enquanto as dos demais destacam 

como principal outras características. Ao arquétipo em questão, Ricardo Silva não 

atribui nenhuma limitação imediata como outros autores84.  

 Para ser realizado no Brasil, o programa ideológico do Estado autoritário – 

que se caracteriza por ser o organizador da sociedade, pela hipertrofia do Executivo 

e pelo poder tecnocrático – dependia e necessitava da desmobilização social. O 

argumento sustentador dessa ideologia é que os movimentos e organizações 

sociais, por serem irracionais e carregados de vícios, “conduziriam a uma situação 

de crise catastrófica, sinônimo de indisciplina social, desordem e caos” (Silva, 2004, 

p. 302). Para Gudin (1965; apud Silva, 2004, p. 300), as instituições representativas 

não seriam capazes de “corrigir a incultura dos eleitores nem a demagogia dos 

candidatos”. Em outro momento, ele apresenta o seguinte argumento: o 

“subdesenvolvimento da América Latina não é das coisas; é dos homens” (Gudin, 

1965; apud Silva, ibid.). Na mesma direção, afirmou que “os países da América 

Latina não precisavam criar uma civilização, pois esta já havia sido criada na Europa 

nos últimos quatro séculos. Caberia a nós assimilarmos essa civilização” (Gudin, 

1965; apud Silva, ibid.).  

 O programa dos ideólogos dos anos 1920 e 1930 foi realizado na ditadura 

estadonovista. Posteriormente, os novos ideólogos, a exemplo dos economistas 

Eugênio Gudin e Roberto Campos, também presenciaram a concretização de seus 

projetos durante o governo militar, estabelecido com o golpe de 64. Para isso, 

tiveram de rearranjar e recolocar as ideias autoritárias. Há algumas características 

do pensamento deles que precisam ser ressaltadas.  

 Gudin e Campos não investigaram sistematicamente o conceito de “Estado”, o 

que não significa que inexista um conceito implícito em suas construções 

intelectuais. A ideia implícita e normativa de Estado é o que fundamenta as 
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 Ricardo Silva explica que os arquétipos de Debrun nunca foram testados empiricamente e, por isso, não 

podem ser considerados um estudo sistemático, contudo suas sugestões são relevantes para os estudos sobre 

ideologia.  
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propostas de políticas econômicas. Esses ideólogos consideravam que as propostas 

deveriam ser de prerrogativa do Estado; portanto, ao exporem essa ideia, Gudin e 

Campos colocavam-se na posição de homens do Estado. Para eles, democracia se 

refere à “„força silenciosa e ausente‟ da coerção, [que] no Estado autoritário 

abandona seu silêncio, fazendo-se presente, efetivamente como ameaça explícita, 

em cada manifestação estatal” (Silva, 2004, p. 304). Portanto, a diferença entre 

Estados autoritários e democráticos estaria na explicitação da coerção do Estado: 

naqueles é aparente; nestes é velada.  

 Partindo do pressuposto de que o Estado estivesse em crise85 devido à 

situação de inflação em conjunto com a situação de estagnação (no período pós-

1964), esses pensadores foram bastante coerentes no direcionamento das ideias 

para a necessidade do Estado autoritário. Atualizaram e desenvolveram as ideias já 

em voga nos anos 1920 e 1930, não sendo necessário elaborar a ideologia 

autoritária do começo. Não formulam o pensamento autoritário de modo direto como 

a primeira geração, mas, na opinião de Silva, o desejo de um “Estado autoritário 

está, por assim dizer, nas entranhas do pensamento político destes autores” (Silva, 

2004, p. 306).  

 Roberto Campos tornou-se Ministro do Planejamento do governo Castello 

Branco (1964-67), primeiro presidente do regime militar. Nessa época, seus 

argumentos se direcionavam ao ideal do Estado autoritário e sua segunda 

alternativa política era o que denominava de “ditadura comissionada”. Em suas 

palavras: 

Com notável instinto de preservação, que lhe garantiu três séculos de história, façanha não 
desprezível, a “Lex Curiata” da República Romana admitia regimes transitórios de exceção 
para a solução de crises. Eram a dictadura rei gerundae causa – a ditadura para fazer as 
coisas – e a dictadura seditionis sedandae – a ditadura para debelar a sedição. Nossos Atos 
Institucionais, cujos objetivos foram essencialmente semelhantes – quebrar um impasse 
institucional e expungir a subversão –, nada mais são do que uma versão cabocla da lei 
curiata (Campos, 1968, p. 87). 

 Ao ignorar “as leis do comportamento econômico”, os atores sociais 

irracionais, infantis, estúpidos e que agem de má-fé tornam essencial uma gestão 

“científica” da política econômica estatal, e a elite tecnocrata estaria à frente desse 

“progresso”. Para Thompson (2009 [1990], p. 82-83), essa cadeia de ideias 
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 “O fato desta „crise limite‟ ser real ou imaginária pouco importa para a ideologia do Estado autoritário, 

contanto que forneça o ponto de partida para a „legitimação‟ da ampliação e intensificação das funções 

repressivas do Estado” (Silva, 2004, p. 305). 
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“persuade a audiência de que isto é digno de apoio”.  

 A ideologia do Estado, vigente no governo militar, foi tão eficaz, na opinião de 

Silva, que conseguiu instalar um sistema político mais autoritário que o ditatorial: 

instalou uma tirania. Como mostra Silva, há três motivos para considerar que a 

“revolução de 64” (recorrendo a uma ideologia bastante popular), foi, de fato, uma 

tirania: (1) não constava, em lugar nenhum da Constituição brasileira de 1946, o 

dispositivo que possibilitasse a deposição do presidente para dar lugar aos militares; 

(2) os militares e os tecnocratas não fixaram, em nenhum momento ou lei, quanto 

tempo iria durar a “ditadura”; e (3) os militares substituíram a Constituição de 1946 

inteiramente86. Para os romanos, o homem ou grupo social no poder que alterasse o 

corpo jurídico do Estado era tido como tirano.  

 O poder de persuasão da ideologia era tal que, na primeira geração de 

ideólogos, acreditava-se na necessidade do Estado autoritário perene, e, na 

segunda geração, este era visto como um fim em si mesmo. A Constituição de 1967 

consolida as instituições do Estado autoritário, aumentando os poderes do Executivo 

e, consequentemente, da tecnocracia, enfraquecendo os parlamentares e a 

representação política, e ampliando o controle e a desmobilização dos movimentos 

sociais e organizações autônomas da sociedade civil. O Legislativo, então, passa a 

funcionar como um fórum de debates sem poderes independentes. Essa 

Constituição foi bastante eficaz em “criar mecanismos de desmobilização dos 

setores populares, privando estes setores de direitos e liberdades e operando um 

deslocamento da soberania do povo para o Estado (ou para as elites estatais)” 

(Silva, 2004, p. 318-319).  

 A censura instituída pela Constituição de 1967 foi um instrumento importante 

para a desmobilização. Justificava-se, de acordo com Campos (1979; apud Silva, 

2004, p. 320), na necessidade de impedir que os meios de comunicação se 

tornassem subversivos, e, portanto, que espalhassem “pânico econômico e 

aviltamento das instituições”. Simultaneamente, os meios de comunicação 

legitimavam o regime ditatorial e fortaleciam o Executivo pondo em prática a 

“necessária” manipulação da mídia pela elite política.  

 Em conjunto com a censura, havia outros três instrumentos decisivos para a 
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 Silva utiliza os conceitos de tirania e ditadura de Maquiavel e Bobbio; e as três características descritas no 

texto evidenciam um regime político tirânico, de modo que o termo “ditadura” até ameniza os fatos ocorridos 

na época. 
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desmobilização da população: eleições indiretas, “Estado de Emergência” e o 

“alerta” militar. As eleições diretas eram tidas como um fator de “excitação 

personalista, de barganhas impeditivas da coerência do comando, da formação de 

lideranças ressentidas” (Campos, 1968; apud Silva, 2004, p. 320), daí a adoção de 

eleições indiretas. O “Estado de Emergência” atuaria quando todos os outros 

controles falhassem em manter o uso do poder arbitrário. Gudin e Campos eram 

conscientes de que o domínio militar deveria se restringir aos quartéis, pois temiam 

que, se os militares ficassem no poder por longo tempo, perder-se-ia de vista a 

necessidade de restauração da disciplina social. Contudo, o elemento militar poderia 

ficar latente e alerta de forma que todos os “vícios” e “irracionalidades” fossem 

liquidados e se estabelecesse um governo tecnocrático pleno.  

 Em síntese, os ideólogos dos anos 1920 e 1930 estavam armados com a 

sociologia, almejavam a organização da nação e tinham como principal inimigo o 

liberalismo. Os ideólogos da geração seguinte (anos 1950 e 1960) se utilizavam das 

teorias economicistas com o objetivo de desenvolver e estabilizar a economia, se 

opondo aos os políticos populistas. Ambas as gerações procuravam legitimar o Estado 

autoritário como ordem política em que o Estado dominasse a sociedade, o Executivo 

se sobrepusesse aos outros poderes e a tecnocracia subjugasse o Poder Executivo.  

 Portanto, o sistema ideológico estudado aqui é desmobilizador por não ter 

alimentado qualquer projeto que estimulasse a organização e mobilização das 

massas. A educação em voga visava à obediência e à passividade, pois a 

mobilização popular era impedida por ser sinônimo de crise, desordem e caos. Sob 

o pretexto de evitar a irracionalidade, a desmobilização viria restaurar a ordem 

abalada, legitimando a coerção do Estado militar e dos controles e suprimindo a 

influência popular no governo. A convivência desse Estado com as instituições 

democráticas era possível desde que estas não constrangessem a gestão 

tecnocrática das políticas estatais. Assim, a legislação eleitoral foi utilizada para 

dificultar o alcance dos cargos executivos pela oposição. A elite política também 

tinha poderes para suspender eleições sob o pretexto de que as massas não 

detinham educação política compatível com o direito de sufrágio. O Estado, então, 

deveria proteger o povo de si mesmo, eliminar a autonomia e o conflito político em 

prol de uma “unicidade salvadora encarregada de garantir promessas futuras” 

(Mafessoli, 1981; apud Silva, 2004, p. 336).  
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3. Ideologia e cultura política 

 A ideologia do Estado autoritário no Brasil se conecta com a cultura política, 

mas não se sabe ainda como se dá esse vínculo. Pressupomos que a cultura 

política, por ser mais abrangente, seja o contexto que possibilite e talvez sustente a 

ideologia do Estado autoritário. Contudo, os dois conceitos atuam em níveis 

analíticos distintos e apresentam formas de funcionamento também discrepantes87.  

 As “atualizações” que interferem no mundo das ideias “atualizariam” também 

a cultura política? Podemos responder essa pergunta de duas formas. 

Positivamente, se considerarmos que a cultura política de um povo inclui as 

movimentações e transformações ideológicas, então a ideologia modificaria a cultura 

política. E negativamente, se considerarmos que mecanismos de transformação 

distintos atuam nas duas esferas, pois a ideologia serve e pode se modificar de 

acordo com os interesses dos dominadores (a cultura política é neutra nesse 

sentido). Não se sabe, ao certo, como a cultura política e a ideologia se relacionam, 

restando-nos apenas uma especulação teórica.  

 O conceito de cultura política não envolve a luta pelo poder, mas sim os 

traços histórico-sociais, que definem grupos sociais. Por isso, talvez possamos falar 

que a cultura política engloba a ideologia como mais um traço. É nas características 

das ideias que também se dá a dominação; e a cultura política, em maior escopo 

que a ideologia, se refere ao comportamento, às atitudes e aos valores dos 

indivíduos que são os “carregadores” de ideias. Dessa forma, entre as várias 

características da cultura política brasileira se encontrariam comportamentos 

estimulados pela ideologia autoritária do Estado, sendo o comportamento 

patrimonialista um deles.  

 Portanto, o primeiro nível analítico, o cultural, é determinado sócio-

historicamente e, por isso, pode implicar certa “inevitabilidade” por parte dos atores 

sociais. A sociedade cria, se envolve e é inserida em um conjunto de valores que 

giram em torno do consenso normativo88. Nesse contexto, os indivíduos têm menos 

controle sobre os efeitos culturais, por ser fruto da interação social. Sabemos que 

                                                 
87

 Apesar de não ser possível apontar esses mecanismos aqui, é relevante estabelecer a relação entre ideologia e 

cultura política.  
88

 Por consenso normativo, nos referimos à dimensão compartilhada de valores, crenças, atitudes, princípios e 

noções normativas de justiça e de sistema de governo. Para viver em sociedade, os indivíduos têm de 

minimamente concordar com alguns objetivos para que seja possível a convivência. A falta ou redução desse 

consenso impede a vida em sociedade (assunto tratado no capítulo 2 desta dissertação). 
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cada sujeito tem controle e autonomia sobre seus comportamentos; entretanto, sua 

influência individual no contexto geral da cultura política é pequena. No nível 

analítico em que atua a ideologia, está em jogo a disputa pelo poder. Os grupos 

sociais se organizam para competir pelo poder político por meio da manipulação de 

ideias. As ações estritamente racionais desses atores instrumentalizam o sentido 

para estabelecer e sustentar relações de dominação. Por isso, nessa dimensão há 

intencionalidade por parte de uma elite política. Pensar a intencionalidade dos atores 

em relação à manutenção da dominação patrimonialista pode ajudar na 

compreensão das causas do patrimonialismo originadas na própria ação dos atores 

que, em conjunto com a cultura política, pode abranger o fenômeno de forma mais 

completa.  

 A perspectiva de mudança no comportamento humano parece também 

possível se a direcionarmos para as relações de poder em vez de sujeitá-la somente 

à ação da cultura. Entender a transformação de valores justificada pela cultura 

política (já que a cultura é path dependent89) pode reduzir a influência da vontade e 

intencionalidade dos atores, retratando-os de forma um tanto impotente em relação 

às suas decisões. O estudo da ideologia talvez seja vantajoso por contextualizar (de 

modo diferente de como a cultura política faz) o patrimonialismo dentro da luta pelo 

poder na atualidade. 

 A sobrevivência de comportamentos tradicionais dentro da cultura política se 

origina da tradição, como argumentado nos capítulos pregressos, e também da 

ideologia do Estado autoritário. Os mecanismos de reprodução da ideologia podem 

se vincular à tradição, mas não necessariamente apresentam essa conexão, o que 

possibilita a ideia de que a dominação patrimonial também encontre causas 

contemporâneas. Enfraquecer o papel da “tradição” na teoria do patrimonialismo, 

assim como o da história na cultura política, permite que a análise tornem aparentes 

causas também no presente, aproximando-a mais da realidade. Assim, seria 

possível fundamentar de forma mais consistente a coexistência do patrimonialismo 

com as instituições democráticas para além do argumento da continuação sócio-

histórica.  

                                                 
89

 Ponto de vista compartilhado por Norris em Critical citizens (1999). Por path dependent entende-se que, 

segundo Douglas Puffert (2003),  a influência da história é prolongada no presente, mesmo com a mudança 

do contexto da ação. Por esse motivo, precisamos voltar à história para entender as causas, em vez de 

concentrar a investigação nas condições atuais do fenômeno. 
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4. Ideologia e patrimonialismo 

 Ideologia é “o sentido a serviço do poder” (Thompson, 2009 [1990], p. 16). Por 

isso, a dominação patrimonialista, assim como outros tipos de dominação, é 

sustentada por uma série de ideias que permitem que a decisão de um grupo social 

prevaleça sobre a de outros. No entanto, quais seriam exatamente essas ideias e 

seus mecanismos interventores no comportamento dos atores sociais não cabe no 

escopo deste trabalho, por demandar pesquisas mais aprofundadas. O intuito aqui é 

apenas estabelecer a necessidade de estudos que considerem esses elos. Motivo 

que levou à ideologia ser incluída nesta análise – para tornar possível a elaboração 

de hipóteses que considerem a relação entre ideologia, cultura política e 

patrimonialismo. 

 Além de ser relevante para o estudo do patrimonialismo, o conceito de 

ideologia tem potencial crítico na medida em que formula uma interpretação do 

cotidiano que difere daquela que os indivíduos comuns têm. É útil para questionar e 

revisar a compreensão das formas simbólicas cotidianas e das relações de poder e 

dominação em que os indivíduos estão envolvidos. Estudar, então, as formas 

simbólicas significa apresentar uma crítica da dominação, pois esta se predispõe 

metodologicamente a estimular uma reação a respeito das relações de poder. Tal 

crítica, segundo Thompson (2009 [1990], p. 38), 

[...] toca nos nervos do poder, realça as posições daqueles que mais se beneficiam e 
daqueles que menos se beneficiam das relações sociais existentes, e examina alguns dos 
mecanismos simbólicos em virtude dos quais estas relações sociais assimétricas são 
estabelecidas e sustentadas no fluxo diário da vida social. 

 A análise do “imaginário social” inclui as “maneiras como o sentido serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação”, possibilitando uma análise crítica 

do sistema de ideias. Porém, essa crítica somente pode ser feita se a ideologia for 

analisada no contexto sócio-histórico de origem. Por isso, os estudos da ideologia 

não podem ser desvinculados da cultura política. A mobilização das ideias para a 

sustentação do poder só adquire sentido se vista em seu contexto social. A 

ideologia, então, depende da interação do sentido com o poder em circunstâncias 

particulares, que evidenciam as maneiras como as ideias são transmitidas e 

empregadas. 

 Os significados somente são compreendidos quando inseridos em processos 

socialmente estruturados. Por esse motivo, o contexto é parte essencial no estudo 
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das ideias. São vários os elementos que compõe o ambiente no qual a ação é 

inserida e todos eles fazem parte da própria ação, no sentido que “os indivíduos, 

rotineira e necessariamente, baseiam-se, implementam e empregam os vários 

aspectos dos contextos sociais no curso de sua ação e interação uns com os outros” 

(Thompson, 2009 [1990], p. 1 p. 198). No caso da ideologia, é característica do 

contexto que as partes apresentem diferentes quantidades e tipos de recursos e 

oportunidades. A posição que as pessoas ocupam no status quo e as qualidades a 

ela atribuídas proporcionam aos indivíduos diferentes graus de poder. E, sendo 

assimétricas as relações de poder, podemos falar tanto de dominação como de 

ideologia.  

 As ideias que sustentam o poder não são necessariamente “falsas” e nem 

seria o objetivo desta dissertação classificar as informações como verdadeiras ou 

não. Uma ideia pode ser sustentada por argumentos e fatos verdadeiros, contudo 

seu propósito pode estar ocultado (Zizek, 1996, p. 13; Thompson, 2009 [1990], p. 77; 

Silva, 2004, p. 102). O que nos interessa saber é como uma forma simbólica serve 

ao poder, independentemente de essa ideia ser errônea, ilusória, falsa ou não – “o 

sentido pode servir para manter e reproduzir relações de dominação através de um 

contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas” (Thompson, 2009 

[1990], p. 79). O conceito de ideologia proposto por Thompson – como discutido na 

sessão anterior – envolve: (1) a noção de “sentido”, (2) o conceito de dominação – 

ambos relacionados profundamente com a cultura – e (3) as maneiras como o 

sentido pode servir para estabelecer e sustentar relações de dominação – que estão 

associadas com os modos gerais de operação da ideologia (idem, p. 82-89), 

podendo apresentar cinco formas de funcionamento. Como veremos a seguir, tais 

formas não são as únicas atuantes, pois apresentam estratégias que podem se 

referir a mais de um modo de operação e não serem necessariamente “ideológicas” 

(novamente, só se estiverem servindo a um sistema de dominação). 

 O primeiro modo de operação da ideologia é o da legitimação. Com base nas 

ideias de Max Weber, podemos dizer que uma relação de dominação legítima é 

aquela considerada justa e, portanto, digna de apoio. A legitimação pode ser 

alcançada mediante uma estratégia de racionalização das ideias, ou seja, através de 

uma cadeia racional de argumentos que “procura defender, ou justificar, um conjunto 

de relações ou instituições sociais e com isso persuadir uma audiência de que isso é 
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digno de apoio” (Thompson, 2009 [1990], p. 82-83) (mecanismo semelhante ao 

apontado por Silva – o “cientificismo das ideias”). Outra forma é a argumentação de 

que “os interesses de alguns é o interesse de todos” e, assim, justificar os acordos 

institucionais, deixando-os “abertos” para a participação de todos – essa é a 

estratégia de universalização. Além dessas duas estratégias, há ainda a 

narrativização, que colabora com a legitimação do poder dos dominadores, 

resgatando histórias do passado que colocam o presente como parte da tradição 

imutável. Embora se saiba que as tradições podem ser facilmente inventadas “a fim 

de criar um sentido de pertença a uma comunidade e a uma história que transcende 

a experiência do conflito, da diferença e da divisão” (idem, p. 83), as histórias 

“tradicionais” contadas no cotidiano das pessoas acabam justificando o exercício do 

poder por alguns indivíduos e também a falta de poder dos que servem a eles.  

 As estratégias de legitimação são encontradas nas análises de vários autores. 

Por exemplo, a estratégia da racionalização seria uma das mais importantes na 

leitura de Ricardo Silva. A ideia é que a tecnocracia adquire mais liberdade para 

decidir sob o argumento de que as decisões políticas necessitam ser científicas. A 

estratégia da universalização pode ser inferida da relação entre o fazendeiro e o 

homem livre descrito por Franco: os homens livres se subordinam a tal ponto que 

passam a identificar os interesses dos donos de terra como se fossem seus próprios 

interesses. Já a estratégia da narrativização pode estar presente no próprio conceito 

de patrimonialismo – dominação que é originariamente orientada pela tradição e se 

exerce em virtude do pleno direito pessoal (Weber, 1972), no caso de essa tradição 

ser fantasiada pelos próprios homens.  

 O segundo modo de operação da ideologia é a dissimulação. Nesse caso, a 

ideologia inserida nas relações de poder serve para ocultá-las, negá-las e 

obscurecê-las. As formas simbólicas desviam a atenção dos reais interessados das 

decisões. Com a estratégia do deslocamento, um termo é usado para se referir a 

outro, transferindo toda a sua negatividade para esse novo contexto. Com o intuito 

de dissimular, as ideias também podem ser recontadas para valorizar e agregar 

aspectos positivos. A eufemização, outra estratégia desse modo de operação, faz 

com que repressões violentas sejam vistas como “restauração da ordem”. É o caso 

do golpe de 1964, que é visto por alguns como uma “revolução”. Outras formas de 

ocultar os reais donos do poder estão nas figuras de linguagem: metáforas, 
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metonímias e sinédoques (Thompson, 2009 [1990], p. 82-89).  

 Por meio da unificação (terceiro modus operandi da ideologia), as formas 

simbólicas são manipuladas para “interligar” os indivíduos em uma identidade 

coletiva. Negligenciando todas as divisões sociais, o discurso político se direciona 

para a padronização dos grupos sociais como forma de estabelecer uma linguagem 

nacional, com a qual todos possam se identificar, mantendo porém a hierarquia 

social legitimada. A unificação social, de acordo com Thompson (2009 [1990]), 

também pode ser alcançada com o estabelecimento de um símbolo único. 

Simbolizar a unidade é uma prática ligada ao processo de narrativização, já que 

envolve questões de tradição e valorização de um passado histórico. Nessa 

narrativa, se estabelece uma história e um futuro compartilhado por todos em torno 

de um símbolo. Portanto, o sentido manipulado por essas estratégias objetiva 

suprimir as diferenças entre as minorias e os grupos majoritários para sustentar as 

relações de poder. 

 As formas simbólicas também podem ser direcionadas para a fragmentação 

dos setores sociais. Esse modo de operação, o quarto, ao contrário do mecanismo 

de unificação, procura a disjunção dos grupos sociais com potencialidade para 

desafiar os detentores do poder. Os discursos legitimam a diferenciação entre os 

grupos e cria um inimigo comum90 para que os diversos grupos resistam 

coletivamente e o temam. A manutenção da sociedade em um estado apreensivo 

também colabora para obter a obediência mais facilmente. 

 A última forma de operação da ideologia, descrita por Thompson, a quinta, é a 

reificação. Nesse modelo, as ideias são manipuladas para retratar situações 

transitórias como permanentes, naturais e atemporais. Eternalizar momentos 

históricos faz com que estes se esvaziem de sentido por serem imutáveis, tornando 

coletiva a sensação de “impotência”. Faz parte desse modo de operação a 

naturalização das formas simbólicas. A interpretação da situação atual dos grupos 

sociais pode envolver criações que tratam os acontecimentos como normais. A 

divisão social do trabalho entre homens e mulheres, justificada com base nas 

diferenças fisiológicas, é um exemplo disso. Em relação ao patrimonialismo, vemos 

que sua sobrevivência se deve, em grande parte, a esses mecanismos: acontece há 

                                                 
90

 Um exemplo é a situação de crise (inflação e estagnação) preconizada pelos economistas da segunda geração 

de ideólogos. Temendo uma situação caótica (“inimigo comum a todos”), a população obedece mais 

facilmente. 
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muito tempo, sendo difícil mudá-lo e também, por isso, é natural que prevaleça nas 

relações políticas.  

 Pode ser argumentado que os sistemas de dominação sejam sustentados de 

várias maneiras – por apatia e indiferença ou pela simples repetição do hábito –, não 

sendo a intervenção ideológica requisito necessário para tal. Certamente, a apatia é 

importante para a submissão da sociedade, assim como as práticas que foram 

seguidas durante muito tempo, tornando-se hábitos e rotinas não mais questionados 

pela população. Por isso, é possível que a dominação não necessite de formas 

simbólicas para sustentá-las, pois a situação é em si legítima pelo fato de sempre ter 

sido dessa maneira. Contudo, a ideologia é um fenômeno social digno de 

investigação por sua capacidade de evidenciar as formas como o poder é 

sustentado no presente. Assim, a dominação patrimonial pode ser vinculada, 

diretamente, tanto com a apatia e a desmobilização social estimulada 

tradicionalmente91 como pelas formas ideológicas produzidas pelos donos do poder. 

Como foi argumentado na introdução deste trabalho, entender o patrimonialismo 

como fruto da tradição sócio-histórica pode ser complementado pela abordagem da 

ideologia do Estado autoritário.  

 Como visto acima, a noção de “sentido” e o conceito de dominação (duas partes 

essenciais do conceito de ideologia) estão profundamente associados à cultura, a qual 

está intimamente ligada às relações de poder. O conceito de cultura deve levar em 

conta “tanto o caráter simbólico dos fenômenos culturais como o fato de tais fenômenos 

estarem sempre inseridos em contextos sociais estruturados” (Thompson, 2009 [1990], 

p. 181; grifo do autor). A “análise cultural” sugerida para o estudo do patrimonialismo e 

sua relação com a ideologia e desmobilização consiste no 

[...] estudo das formas simbólicas – isto é, ações, objetos e expressões significativas de 
vários tipos – em relação a contextos e processos historicamente específicos e socialmente 
estruturados dentro dos quais, e por meio dos quais, essas formas simbólicas são 
produzidas, transmitidas e recebidas (idem, ibidem). 

 Portanto, estamos interessados no contexto do poder. O detentor do poder é 

aquele que age na busca de seus próprios objetivos e interesses e, ao agir, intervém 

em uma sequência de eventos alterando seu curso. Ou seja, o indivíduo que tem 

poder é aquele que, dentro de um campo, pode tomar decisões e realizar seus 

                                                 
91

 Referimo-nos aqui à “tradição de fato”, que produz efeitos no presente, sem necessariamente servir ao poder 

político. É importante distinguir essa tradição histórica, das estratégias e modos de operação ideológicos que 

disseminam e eternalizam a tradição em nome da manutenção do poder.  
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interesses, mas que, fora dele, não seria capaz de levar seus planos adiante. É essa 

característica que se opõe a certa “inevitabilidade” da cultura política, permitindo que 

o patrimonialismo seja um produto da busca de objetivos e interesses dos atores 

políticos.   

 A assimetria de poder entre as partes possibilita que o mais poderoso exclua 

outros indivíduos ou grupos, idiossincraticamente. Essa característica do contexto 

social é constitutiva tanto da produção de formas simbólicas como dos modos como 

a recepção das formas são recebidas e entendidas. A dinâmica da produção e 

recepção da forma simbólica é ativa e resulta na produção de sentidos e significados 

no próprio processo. Os indivíduos que participam na interpretação e recepção da 

informação se envolvem num processo contínuo de “constituição e reconstituição” 

do significado. Esse processo é denominado por Thompson como a reprodução 

simbólica dos contextos sociais e configura um tipo particular de reprodução social 

por ser mediada pela compreensão cotidiana das formas simbólicas (ibid., p. 201).  

 As ações, opiniões e atitudes podem apresentar valores também 

assimétricos. O valor simbólico “é aquele que os objetos têm em virtude dos modos 

pelos quais, e na extensão em que, são estimados pelos indivíduos que os 

produzem e recebem – isto é, por aqueles aprovados ou condenados, apreciados ou 

desprezados” (ibid., p. 203; grifo do autor). Esse valor é maior ou menor, 

dependendo da função e posição do indivíduo que emite a forma simbólica. Um 

indivíduo que se encontra no topo da hierarquia pode facilmente valorizar ideias, ou 

até mesmo impô-las. É por esse motivo que os ideólogos, tanto da primeira como da 

segunda geração, analisados por Silva, foram tão eficazes – além de serem 

intelectuais (e também por isso), esses pensadores foram mais ouvidos do que as 

pessoas comuns.  

 A valorização de um ponto de vista ou visão de mundo é o primeiro passo 

para a sua legitimação em outros contextos e grupos sociais. A ideia, portanto, é 

reconhecida e legitimada tanto pelo grupo produtor como pelo receptor, que respeita 

e considera a posição daqueles. Nesse processo, as estratégias utilizadas pelos 

atores são várias. A escolha delas depende das posições ocupadas por cada um, 

pois a possibilidade de sucesso depende diretamente dos recursos de que dispõem 

e sua relação com os outros indivíduos do mesmo campo. Por isso, a cooptação – 

como explicado no capítulo 1 desta dissertação –, nos termos de Schwartzman 



108 

(1988), é tão relevante, pois quanto mais aliados (parentes e amigos) se tem dentro 

do governo, maior a eficácia de suas estratégias.  

 Portanto, as estratégias de valorização simbólica, relevantes para o processo 

de legitimação de ideias, estão ligadas à posição ocupada por cada um – posição de 

dominantes, intermediários e subordinados. No contexto patrimonialista, o cargo 

ocupado e o status de cada ator político é determinante para a participação no 

processo político. É possível que a elite política se utilize de tais estratégias 

ideológicas para legitimar e justificar suas ações. Esse nível analítico, em conjunto 

com a influência das instituições sob o contexto mais amplo da cultura política, 

poderia gerar hipóteses mais abrangentes sobre a dominação patrimonial.  

 Os mecanismos de valorização simbólica e as estratégias ideológicas 

comentados acima nos levam a conhecer um pouco a amplitude de formas 

ideológicas sob as quais o patrimonialismo pode atuar. Evidentemente, cada uma 

dessas formas necessita de pesquisas mais aprofundadas, o que não impede no 

momento de percebermos que há relação entre patrimonialismo e manipulação do 

sentido para a sustentação do poder, e que essa percepção certamente irá colaborar 

para a compreensão da atual situação política brasileira.  

5. Conclusão 

 Neste capítulo, procuramos levantar algumas formas de ligação entre o 

patrimonialismo e a ideologia do Estado autoritário, argumentando que a principal 

consequência desse elo é a desmobilização social. Resta-nos entender as maneiras 

como essa opinião é disseminada e sustentada nos dias de hoje. Por um lado, o 

patrimonialismo é potencializado por contextos sociais reprodutores de valores 

autoritários, ou seja, aqueles que resultam na assimetria de poder entre os atores 

políticos. De outro, os valores autoritários sustentam e estimulam a dominação 

patrimonial. Tanto o patrimonialismo como a persistência de valores autoritários 

estão relacionados à ideologia do Estado autoritário.  

 Isso nos faz pensar que o patrimonialismo atue hoje também devido à 

ideologia do Estado em conjunto com a tradição. A força do costume pode estar 

dividindo sua interferência com a ideologia do Estado. A prevalência e 

imutabilidade da tradição não explicam inteiramente o dinamismo da sociedade, de 

forma que a teoria necessite de outras maneiras para entender a atuação do 

comportamento patrimonialista e a compreensão dos cidadãos determinada pela 
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ideologia do Estado autoritário, em direção aos objetos políticos. Ao que tudo indica, 

a ideologia do Estado também tende a guiar o indivíduo na escolha do 

comportamento patrimonial.  

 No “autoritarismo desmobilizador” – uma das interpretações possíveis da 

ideologia do Estado autoritário –, a “conciliação” (assimétrica, que formaliza e regula 

a relação entre desiguais) se deflagra também como “cooptação política” nos termos 

de Schwartzman (1988). É na arena política que se decide a maneira que os 

diferentes grupos sociais serão ou não convocados, se terão ou não seus direitos de 

participação reconhecidos, se receberão ou não benefício público. O patrimonialismo 

(também característica social) possibilita a cooptação, que se configura sob o 

patrimonialismo político (Schwartzman, 1988, p. 35), tornando o corporativismo 

instrumento do Estado autoritário e do patrimonialismo.  

 A ideologia do Estado autoritário mascara e legitima o clientelismo das 

relações políticas. Sob o pretexto de ser complexa, a política é deixada de lado 

pelos cidadãos que apenas conseguem enxergar seus resultados imediatos: obras 

na infraestrutura dos municípios, recebimento de cestas básicas, inclusão do 

cidadão e familiares nos benefícios providos pelas políticas públicas etc. O 

funcionamento político tachado como científico faz com que os cidadãos percebam 

somente aquilo que afeta diretamente a sua vida particular. É comum que os 

benefícios sejam considerados uma graça do Estado. Em cartilha (Brasil, 2007, p. 

23) feita pelo governo do Presidente Lula, em 2007, é explicado que 

[...] a efetivação da assistência social, enquanto política de seguridade social de 
responsabilidade do Estado, é o reconhecimento do direito, da cidadania e da negação da 
assistência social como uma dádiva. Apesar deste perfilhamento legal, ainda percebe-se a 
permanência da cultura do favor. Embora a legislação traduza um momento de afirmação e 
reconhecimento do direito, a prática traz à tona a força ideológica que submete a população à 
benesse. Assim a regulamentação da assistência social em forma de lei e ação responsável 
do poder público afirmam a importância de existir mecanismos de proteção legal 
contrapondo-se às ações voluntaristas. 

Portanto, é possível afirmar que a distribuição do benefício público (que 

deveria ser entendida como um direito) seja usada de acordo com a lógica corrupta 

presente nas relações políticas.  

 É por esse motivo que a corrupção “simples” tem sido percebida pela 

população, enquanto a corrupção “procedimental”, não. Os meios de comunicação 

de massa certamente têm participação nessa percepção – quanto mais a 

“corrupção” está na mídia, mais percebida é –, porém, eles não deixam de estar 
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fortemente vinculadas à ideologia da dominação patrimonialista. Para Moisés, um 

dos principais obstáculos para a consolidação democrática se refere à mídia. A 

Constituição do país autoriza que o Poder Executivo conceda o direito de exploração 

de canais de rádio e TV por grupos privados. O resultado não é diferente – o poder é 

dado a grupos privados que apoiam o governo vigente, “configurando um favoritismo 

que denuncia o caráter privatista da administração em questão” (Moisés e 

Albuquerque, 1989, p. 137).  

 Se a mídia é uma propriedade dos atores privados, então o natural seria não 

noticiar e divulgar os episódios da corrupção. Contudo, tal divulgação acontece. Uma 

explicação rápida e, portanto, insuficiente para tal, seria a atualização da ideologia 

de Estado que está constantemente se adaptando ao imaginário social. Podemos 

pensar que a sociedade se tornou mais exigente quanto à performance política, 

cobrando mais resultados e procurando se informar mais sobre a corrupção. A mídia 

responde a essa demanda, informando o eleitor sobre esse problema que é 

considerado “grave” pela população, majoritariamente92. Entretanto, as relações 

políticas clientelistas e seguidoras da lógica corrupta se mantêm veladas.  

 O fato de a corrupção ser percebida e de preocupar os brasileiros não explica 

ou, a priori, tem pouca relação com o processo da escolha do voto, conforme se 

pôde observar nas últimas eleições (2010) em que se “implantou” a Lei da Ficha 

Limpa93. Isso implica dizer que, apesar do aumento da percepção da corrupção, é 

provável que os eleitores não reconheçam quais seriam os reais responsáveis por 

essa prática ilícita ou, ainda que os reconhecessem, não mudaram seu voto 

motivados pelo recebimento de algum benefício do Estado, ou por partilhar da 

ideologia do “rouba, mas faz”. Isso só reforça a ideia de que, embora a percepção da 

corrupção seja alta – assunto tratado no capítulo anterior –, esta ainda não é bem 

entendida pelos eleitores e a accountability permanece, de fato, comprometida.  

 O aumento da percepção da corrupção pode ter sido motivado pela ampliação 

das instituições democráticas e pelo reconhecimento de seus valores, mas pode 

também ter sido acarretada pelo mecanismo de “atualização” da ideologia vigente. 

Comprovar essa hipótese e entender os mecanismos que levaram a tal aumento 

requer mais estudos. 
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 Conforme pesquisa da BBC Brasil citada no capítulo pregresso.  
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 De acordo com Canache e Allison (2005), a percepção da corrupção deveria afetar a escolha do voto, tendo a 

América Latina os ingredientes para accountability vertical. Mas se olharmos o caso do Brasil, se a 

percepção da corrupção afetasse a decisão dos eleitores, não haveria a necessidade da Lei da Ficha Limpa.  
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É necessário, porém, reconhecer desde já a capacidade da ideologia em se 

adaptar a cenários novos, preservando a essência de valores “velhos”. A forma que 

a dominação das ideias encontra é agregar cientificidade à política para legitimar 

suas ideias, universalizando as demandas que passam a se tornar sociais, sob um 

pretexto de que esse seria o único caminho possível ou por sempre ter sido dessa 

forma. Além dessas estratégias, outras também executam a importante função de 

“preservar os dedos e deixar-se levar os anéis”.   

 O fim do Estado autoritário e das suas formas patrimoniais está na afirmação 

dos direitos de participação da população (Silva, 2004). O exercício dos direitos de 

participação leva, justamente, ao fim da ideologia do Estado. O próximo capítulo, 

portanto, é dedicado ao estudo dos efeitos da desmobilização social na participação 

política e, por sua vez, os seus efeitos na qualidade da democracia brasileira.   
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Capítulo 4 

Participação Política e Qualidade da Democracia: as 
consequências do patrimonialismo 

1. Introdução 

 Nesta dissertação, vimos que o patrimonialismo pode se configurar hoje como 

um estilo político em que o poder é arbitrário, legitimado por uma tradição que trata a 

coisa pública como privada. Esse estilo político, sustentáculo de cooptação política e 

relações clientelistas e assimétricas, apresenta, em seu cerne, o que chamamos 

aqui de lógica corrupta “procedimental”, inserida nos contextos da cultura política, de 

forma mais ampla, e da ideologia do Estado autoritário, de modo mais restrito. 

Sugerimos algumas evidências sobre como o patrimonialismo, teoricamente, 

influencia a percepção dos atores na atual política brasileira. Essa influência gira em 

torno da legitimação e naturalização da apropriação de bens públicos ou a sua 

utilização sem respeito às normas e regras democráticas e republicanas. 

 Uma das principais consequências desse sistema de relações políticas está 

na desmobilização social, que culmina na inexpressiva participação política e na 

baixa qualidade democrática brasileira. É “impossível imaginar qualquer tipo de 

solução para sanar os déficits de participação política sem o estímulo ao 

desenvolvimento de uma cultura política” (Neil, 2006, p. 7); contudo, veremos que 

também é primordial o desenvolvimento de mecanismos institucionais que 

possibilitem a organização social e, posteriormente, a participação política, 

reforçando a tese de que a estrutura política se desenvolve concomitantemente à 

cultura política.  

 As decisões políticas da elite não podem ser apenas justificadas 

tecnicamente94 (como faz parte dos mecanismos da ideologia do Estado). 

Teoricamente, o indivíduo aceita uma decisão pelo fato de se identificar com a 

pessoa que delibera a favor de seu melhor interesse e, assim, as deliberações são 

legitimadas democraticamente. Na ausência dessa identificação, o conhecimento 

detido pelos homens públicos deve ser temido (Reis, 2004, p. 72). Nesse contexto, 

ou os representados se identificam com os representantes, ou haverá uma forma de 
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 A justificação técnica é uma das exigências da accountability, segundo a teoria da qualidade da democracia, 

mas não é a única. 
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controle daqueles em direção a estes, pois as características do Estado dependem 

da distribuição social de poder, e, dessa forma, o Estado dominador irá surgir do 

jogo de interesses da sociedade (idem, p. 78). Esse tema será debatido ao longo 

deste capítulo.  

 Antes de discutir a relação entre dominação patrimonial e participação, é 

necessário entender a importância do papel da participação política na teoria 

democrática. Há autores que reduzem ou até mesmo desprezam essa dimensão 

como uma característica necessária à democracia. Por isso, uma discussão sobre o 

papel da participação no funcionamento democrático se faz necessária. 

Argumentamos que, de fato, a participação política é uma característica essencial ao 

funcionamento da democracia e à sua alta qualidade. 

 Uma parte da experiência política brasileira será analisada para mostrar como 

certas características da participação estão relacionadas à cultura política, algumas 

delas originadas na transição democrática. Empiricamente, alguns dados serão 

levantados para constatar que a participação política no país é reduzida e que o 

patrimonialismo pode estar contribuindo para esse resultado e também para a baixa 

qualidade democrática brasileira.  

2. Democracia 

 A participação política é parte essencial da democracia por vários motivos. A 

relação entre esses dois elementos será investigada nesta sessão. Para isso, o 

primeiro ponto a ser debatido é o conceito normativo de democracia, pois dele 

depende a definição de qualidade democrática e desta deriva a compreensão da 

participação política. O debate sobre democracia e seus conceitos é extremamente 

relevante, porém demasiadamente extenso, pois cada noção de democracia traz, 

para a análise, questões que não cabem no escopo deste trabalho e não constituem 

o cerne de seu objetivo. Por isso, procuraremos apenas citar alguns conceitos 

principais a fim de evidenciar a importância do elemento “participação política” e 

suas várias maneiras de ser compreendido. E, por último, dados sobre a 

participação política brasileira são apresentados.  

 Um número considerável de cientistas brasileiros95 concorda com o fato de a 

sociedade brasileira apresentar uma cultura política que permite o clientelismo, o 

                                                 
95

 Entre eles, alguns citados nesta dissertação aparecem reunidos na obra Participação e deliberação..., 

organizada por Coelho e Nobre (2004). Cf. Vita (2004), Araújo (2004) e Lavalle, Houtzager e Achrya (2004). 
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paternalismo, a cooptação e outras características do que estamos nos referindo 

aqui como patrimonialismo. De fato,  

[...] os cidadãos estão se distanciando das instituições representativas tradicionais, à medida 
que grupos de interesse ganham controle sobre essas instituições e que a participação passa 
a ser impulsionada mais pela lógica do consumo do que por uma postura ativa de cidadania 
(Gaventa, 2004, p. 7).  

Valores e privilégios do antigo regime autoritário brasileiro sobreviveram na 

ordem política atual, acarretando a exclusão (de uma parte da sociedade) da 

participação e a desigualdade social e política. A exclusão social indica que a 

igualdade perante a lei está limitada pela desigualdade da vida real (Moisés e 

Albuquerque, 1989, p. 126). A desigualdade econômica resulta da distinção das 

estruturas cognitivas, morais e afetivas dos diferentes setores. O Brasil é o campeão 

da desigualdade em quase todas as mensurações, como renda, coeficiente de Gini 

e curva de Lorenz (Bastos e Silva, 1995; apud Neil, 2006).  

 Entretanto, menos consensual é a ideia de democracia na teoria política. 

Alguns autores defendem uma democracia com o governo reduzido e formas 

neoliberais mais concretas; outros acreditam que fortalecer a democracia significa 

intensificar o envolvimento do cidadão na tomada de decisões; há, ainda, aqueles 

para os quais o fortalecimento da democracia significa a promoção da 

transformação social. Portanto, é importante esclarecer a noção de democracia 

para entendermos o lugar que a participação política pode ou deve ter no Estado 

democrático de direito, o que configura uma das principais questões da definição 

(Nobre, 2004, p. 22).  

 O conceito de democracia implica, pois, na existência da participação política, 

contudo a intensidade dessa participação pode variar em cada modelo teórico. Por 

exemplo, no modelo da democracia “competitivo elitista”, considera-se que o regime 

seja mais saudável quando apresenta níveis de participação moderados, os quais se 

limitam, basicamente, ao voto. Na democracia elitista, o governo continua sendo “do 

povo e para o povo, mas exercido somente por uma classe dominante minoritária e 

independente dos mecanismos democráticos utilizados, [de forma que a maioria] 

não controle a minoria dominante” (Baquero, 2002; Schumpeter, 1950). Além desse 

modelo, de acordo com Marcos Nobre, temos outros como o “legal”96, o 
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 Esse modelo normativo, que basicamente prioriza e realça elementos do liberalismo, foi criado por Friedrich 

Hayek (1944 e 1960) e, recentemente, por Robert Nozik (1974), segundo Nobre (2004, p. 32). 
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participativo97, o deliberativo98 e o pluralista99. O debate sobre modelos democráticos 

é bastante extenso e foge do tema desta dissertação. O objetivo, portanto, é apenas 

estabelecer a relação entre os dois conceitos (democracia e participação), 

argumentando que ambos variam entre si (podendo apresentar vários formatos), e 

que essa relação é bem compreendida do ponto de vista da qualidade da 

democracia.  

 O cerne do debate sobre democracia é o relacionamento da sociedade com o 

Estado e como esse relacionamento pode potencializar o bem-estar social. Se 

entendermos as instituições representativas como meios de realização da vontade 

social, isso significa que a identificação entre a sociedade e essas instituições tem 

de ser real, de modo a diminuir a distância entre sociedade e Estado. Os 

governantes e governados, então, sustentariam “um único contrato social que institui 

um único corpo político” (Nobre, 2004, p. 34). Para Moisés, a questão fundamental 

da transição democrática foi “enfrentar a distância histórica que quase sempre 

existiu entre as instituições políticas e os processos sociais” (Moisés e Albuquerque, 

1989, p. 122); entretanto, esta questão ainda não foi inteiramente resolvida. Uma 

possível solução seria estimular a mobilização social para a “tradução” de suas 

vontades e, consequentemente, elevar os índices de participação popular. Mas não 

podemos ter certeza de que, aumentando o espaço institucional de participação, 

teríamos mais envolvimento popular. Contudo, como foi tratado no segundo capítulo, 

as mudanças na cultura política devem ser acompanhadas por mudanças 

institucionais100. Aumentar, institucionalmente, o espaço de participação não surtiria 

efeitos positivos em uma sociedade acostumada a não se envolver no processo 

político; portanto, essa não seria uma solução eficaz para diminuir as distâncias 
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 Elaborada por Poulantzas (1968) e Macpherson (1977), segundo Marcos Nobre, no mesmo artigo. Sua 

principal preocupação é reduzir as desigualdades sociais produzidas pelo liberalismo. Nas palavras do autor, 

a igualdade social permite diminuir “os déficits de formação política da opinião e da vontade que daí 

resultam, o que significa, antes de mais nada, ampliar a participação nos processos decisórios” (p. 33). 
98

 Esse modelo concentra-se no processo de discussão e decisão. Segundo Cohen (1997; apud Nobre, 2004, p. 

34), tal modelo está organizado em torno de um ideal de justificação política: “de acordo com este ideal, 

justificar o exercício do poder político coletivo é proceder com base na argumentação pública livre entre 

iguais”.  
99

 Elaborado por Dahl (1997), enfatiza a necessidade de competição entre grupos de interesse em conjunto com 

a proteção de minorias e a vigência dos direitos de participação. A preponderância do rule of law garante a 

contestação do poder e assegura as condições de participação dos cidadãos na escolha dos governos. Para o 

autor, a democracia deve preservar: (1) os direitos dos cidadãos de escolherem governos com a participação 

de todos os membros adultos da comunidade política; (2) eleições regulares, livres, competitivas e abertas; 

(3) a liberdade de expressão, reunião e organização, em especial de partidos políticos para competir pelo 

poder; (4) o acesso a fontes alternativas de informação sobre a ação de governos e política em geral.  
100

 O debate mais detalhado sobre a relação entre cultura política e instituições está no capítulo 2.  
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entre sociedade e Estado. Para Levine e Molina (2011, p. 6; tradução minha), “o 

desafio teórico é repensar as relações entre Estado e sociedade, movimentos 

sociais e instituições, de forma que se oponham às tendências de enfraquecimento 

do poder dos grupos [sociais] e isolamento institucional”.  

 Os modelos teóricos democráticos citados são ineficazes em reduzir a 

distância entre a sociedade e o Estado, pois, de acordo com Nobre, eles cometem o 

mesmo erro: reduzem a democracia à sua forma de organização político-estatal. 

Essas concepções normativas se centralizam nas instituições político-estatais, 

resultando em noções de democracia centradas no Estado. Por esse motivo, o autor 

propõe que a concepção de democracia procedimentalista seja considerada como 

uma solução a essa limitação.  

 Habermas (1995), em Três modelos normativos de democracia, constrói o 

conceito debatendo dois modelos clássicos de democracia: o republicanismo e o 

liberalismo. A discussão gira em torno da democracia como, primeiramente, guardiã 

dos direitos humanos e individuais ou como guardiã da soberania popular. A questão 

a ser respondida é: o que é mais relevante na democracia? Do ponto de vista do 

liberalismo, a resposta são os direitos e vontades individuais; do ponto de vista do 

republicanismo, são os direitos e vontades sociais. Esse último modelo concede 

“precedência à autonomia pública dos cidadãos em detrimento das liberdades não 

políticas dos indivíduos privados” (Nobre, 2004, p. 35). O liberalismo, idealizado por 

Locke, chama a atenção para o perigo das maiorias tirânicas, desrespeitando os 

direitos humanos. Para Habermas, os direitos humanos não devem ser pensados 

como um fator que limite o legislador soberano ou como um mero instrumento para 

alcançar objetivos individuais.  

 Para o liberalismo, a democracia tem o objetivo de agregar interesses e 

concretizar fins coletivos. Para o republicanismo, é um processo de formação da 

“vontade e da opinião em que se produza uma autocompreensão dos atores” 

(idem, ibidem). Os cidadãos, no liberalismo, não se distinguem das pessoas 

privadas que defendem seus interesses, muitas vezes contrapostos ao Estado; 

enquanto os cidadãos da República só o são, de fato, praticando a 

autodeterminação coletiva.  

 Como solução às unilateralidades dos dois modelos, a democracia 

procedimentalista propõe 
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[...] a teoria do discurso, que associa ao processo democrático conotações normativas mais 
fortes do que o modelo liberal, porém mais fracas que o modelo republicano, toma elementos 
de ambos e os articula de uma forma nova e distinta. Coincidindo com o modelo republicano, 
ela concede um lugar central ao processo político de formação da opinião e da vontade 
comum, mas sem entender como algo secundário a estruturação em termos do Estado de 
Direito (Habermas, 1995; apud Nobre, 2004, p. 36-37). 

Além disso, Habermas afirma ser necessário que a sociedade civil se distinga 

do sistema da ação econômica e da administração pública, do mesmo modo que no 

modelo liberal. Dessa forma, a importância do dinheiro, do poder e da solidariedade 

reduz-se ou é direcionada para satisfazer a necessidade de integração e de 

regulação. A integração se desenvolve baseada  

[...] em espaços públicos autônomos amplamente diversificados e em procedimentos de 
formação democrática da opinião e da vontade políticas institucionalizadas em termos do 
Estado de Direito; e, com base no meio do Direito, deve ser capaz de afirmar-se também 
contra os outros dois poderes – o dinheiro e o poder administrativo (Habermas, 1995; apud 
Nobre, 2004, p. 37).  

 A teoria habermasiana propõe uma nova noção de democracia que equilibra 

dois objetivos principais e a eles se direciona: as demandas da sociedade e do 

indivíduo. Buscando dar pesos iguais à soberania popular e aos direitos individuais, 

a democracia procedimental se sustenta no funcionamento de espaços autônomos 

em que opiniões são formadas e expressas, portanto, onde se dá a integração da 

sociedade. Sobre isso, Levine e Molina (2011, p. 5) concordam que “a 

disponibilização de um espaço que seja público e aberto a todos é central para a 

participação e envolvimento dos cidadãos, podendo ser autossustentável. As formas 

as quais os padrões de participação pública e o uso do espaço dão novo formato ao 

significado de representação, tanto informal quanto formal, são questão central para 

a análise”.  

 Entretanto, a formação democrática da opinião e da vontade política por parte 

da sociedade somente é possível com um mínimo de mobilização social que se 

direcione para a concretude da participação política. Por sua vez, essa mobilização 

só poderá ser alcançada com uma cultura política que incentive a organização social 

e uma estrutura facilitadora dessa cultura. 

 Levine e Molina (p. 4) também se baseiam no modelo de democracia 

procedimental (procedural democracy) nos estudos sobre qualidade da democracia, 

especificamente na América Latina. É este conceito que iremos adotar aqui, o qual 

engloba princípios liberais e pluralistas, de forma a inserir: (1) eleições livres, justas 

e frequentes; (2) acesso desimpedido e igualitário ao voto e às instituições; (3) 
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informação que seja acessível aos cidadãos e suficiente para que estes julguem 

razoavelmente; (4) atores políticos eleitos e detentores de poder para governar, mas 

que sejam também responsivos e controlados (no sentido de serem accountable) 

pelos constituintes; (5) uma definição inclusiva de cidadania. 

 A principal vantagem dessa definição é o seu direcionamento às maneiras 

“como as instituições estão situadas dentro de um contexto social de acordo com a 

força da sociedade civil, e, de forma mais ampla, de acordo com as condições de 

organização e acesso à vida pública, assim como as instituições formais de 

participação, como o sistema eleitoral, legislaturas e governos locais” (idem, 

ibidem)101. O acesso e a participação dos indivíduos e grupos organizados na esfera 

pública, de forma desimpedida, é o que faz o processo político ser democrático.  

 A qualidade democrática, baseada nesse conceito, concentra as atenções nos 

procedimentos e nos direitos necessários em conjunto com a accountability para 

monitorar e moldar as políticas públicas. Analisar a qualidade democrática significa 

examinar, na teoria e na prática, de que maneira os cidadãos são providos com 

amplos direitos, oportunidades, instituições e direitos políticos, de forma a assegurar 

que a democracia seja, de fato, uma realidade (idem, ibidem).  

 Para Levine e Molina, a qualidade democrática e o sistema político-

democrático são dois conceitos intimamente relacionados; contudo, analisar a 

qualidade democrática não significa avaliar exclusivamente a performance do 

governo. Os procedimentos democráticos apresentam alta qualidade de acordo com 

os direitos envolvidos estritamente no processo de decisão política. Outros direitos 

como os econômicos, sociais e religiosos fazem parte do desempenho do governo e 

da vida social em geral (idem, p. 2).  

 Atualmente, os intelectuais e comentadores da democracia latino-americana 

argumentam que a qualidade desses sistemas é baixa pelo fato de não terem 

produzido governos efetivos, de não terem reduzido substantivamente a 

desigualdade e por não terem gerado formas expressivas e gerais de participação 

(idem, p. 4). A qualidade depende majoritariamente da capacidade de funcionamento 

do sistema em permitir escolhas, controle político e influência nas decisões por parte 

da população e não somente na capacidade de governo em solucionar os problemas 
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 No original: “[…] this directs attention to how political institutions are situated within a broader social 

context, to the strength of civil society, and even more broadly, to conditions of organization and access to 

public life, as well as to forma institutions of participation, such as electoral systems and legislatures and 

local governments”.  
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nacionais. A abordagem de Levine e Molina sobre essa questão coloca em evidência 

o papel do envolvimento social e as formas participativas no processo político 

democrático.  

 Portanto, para que a democracia procedimental funcione qualitativamente, ela 

necessita ter condições para: (1) promover a cidadania inclusiva; (2) dar acesso livre 

da arena política a todos os indivíduos, sujeitos às mesmas regras, que deverão ser 

claras; (3) assegurar a liberdade de informação e organização; (4) fornecer meios 

formais e informais que garantam a accountability (idem, p. 5). A participação política 

é elemento chave da qualidade, pois, havendo maior participação, “mais alta é a 

probabilidade de que o governo e suas decisões sejam responsivos à vontade do 

povo” (idem, p. 9). Outra razão é o fato de a participação política aprimorar a 

qualidade das decisões eleitorais: quanto maior a participação, maior a qualidade 

das decisões.  

3. Qualidade da democracia 

 Conforme visto no item anterior, a participação política é um elemento chave 

na qualidade democrática, mas não é o único. O conceito é composto por outros 

fatores que, em conjunto, determinam o procedimento eficaz dos sistemas políticos 

democráticos. Diamond e Morlino (2005) definem o conceito de forma mais 

abrangente, sem enfatizar uma característica específica.  

 Segundo esses autores, a qualidade da democracia é composta por oito 

características: cinco procedimentais (o primado da lei, participação, competição, 

accountability horizontal e accountability vertical) e três substantivas (liberdade, 

igualdade e responsividade). Essas dimensões se sobrepõem e podem ter relações 

diretas ou inversas entre si, fazendo com que seja utópica a democracia que possua 

todas as características com o máximo grau de eficiência ao mesmo tempo. 

Entretanto, podemos afirmar, de antemão, que o Estado que limita a liberdade de 

seus membros e não tem na lei o seu primado é um Estado fraco em todos os outros 

requisitos Diamond e Morlino (2005, p. xxxi).  

 O sistema político democrático apresenta “qualidade” quando provê: 

liberdade, igualdade política e controle popular sobre as políticas públicas e quem as 

faz através do funcionamento das instituições que são legítimas, estáveis e 
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seguidoras das leis Diamond e Morlino (2005, p. xi)102. Como visto acima, a 

qualidade, para Levine e Molina, é definida de forma mais direta e ambos 

apresentam o mesmo ponto de vista. Esse termo (“qualidade”)103 pode se referir aos 

resultados, ao conteúdo ou aos procedimentos da democracia. Os resultados são 

positivos quando os cidadãos estão satisfeitos com o regime que funciona de forma 

legítima. O conteúdo dessa democracia é a liberdade e a igualdade compartilhadas 

por seus membros, que avaliam a efetividade (dimensão procedimental) do governo 

em prover esse conteúdo, monitorando as políticas públicas, instituições etc. 

 Resultados, conteúdo e procedimentos eficazes somente são alcançados por 

meio do rule of law. Essa dimensão é a base sobre a qual todas as outras se 

sustentam, pois é por meio dela que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, e as 

próprias leis são claras, publicamente reconhecidas, universais, estáveis, não 

retroativas e consistentemente aplicadas a todos os cidadãos por um judiciário 

independente. É o sistema legal que defende os procedimentos democráticos, 

garante os direitos civis e políticos dos cidadãos e permite que agências tenham 

autoridade sobre outras agências possibilitando a accountability horizontal” 

(O‟Donnell, 1999; apud Diamond e Morlino, 2005, p. 3). Ter eficácia do primado da 

lei significa, entre outras coisas, que o Estado é supremo, legal, com níveis mínimos 

de corrupção e forças policiais profissionais e respeitosas. 

  Quando as leis não governam, a participação política das minorias é 

suprimida, as liberdades individuais são tênues, grupos civis são incapazes de se 

organizar e, muito menos, de atuar. Os grupos privilegiados têm maior acesso à 

justiça e ao poder, preservando seus lugares no topo da hierarquia. Não surpreende 

que a corrupção e o abuso de poder encontrem, nesse contexto, condições 

favoráveis, já que as instituições de accountability horizontal são incapazes de 

funcionar apropriadamente. A competição política e a responsividade também são 

comprometidas, dificultando o controle dos eleitores sobre os políticos.  

 A dominação patrimonial encontra condições de sobrevivência e de adaptação 

na ineficácia do rule of law ou na subordinação deste às regras tradicionais. Mais 
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 Diamond e Morlino se apropriam do conceito de democracia de Dahl (1971), sem uma argumentação sobre 

outros modelos democráticos. Acredito que esse seja um debate importante por causa da determinação entre o 

conceito de democracia e qualidade.  
103

 A palavra “qualidade” pode ser entendida de três maneiras: em relação aos resultados (grau de satisfação do 

consumidor); em relação aos procedimentos (o produto é resultado de um processo controlado e exato), e, em 

relação ao conteúdo (características estruturais) (Diamond e Morlino, 2005, p. xi). 
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grave que isso, o estilo político arbitrário e tradicional, que coopta e transforma as 

relações políticas no tipo provedor-cliente, pode encontrar no primado da lei um 

aliado, no sentido de que as leis podem ser usadas como armas contra opositores. 

O ex-presidente Getúlio Vargas, quando afirmou “aos amigos, tudo; aos inimigos, o 

rigor da lei”, expressou claramente o potencial do rule of law direcionado para punir 

ou afastar os adversários. É nesse contexto que a cultura cívica interfere para se 

contrapor à ideia de que as leis somente existem para impedir a concretização de 

interesses individuais, tornando-se condição primordial à realização plena de seu 

primado. 

 A participação política, como dimensão da qualidade da democracia, não trata 

apenas de sua garantia institucional, mas também da certeza de que o cidadão irá 

utilizar esse espaço. Em regimes democráticos de qualidade, os grupos sociais 

sabem usar os canais de participação, não apenas votando, mas interferindo e se 

envolvendo nas políticas públicas e nas instituições. A condição para isso é que os 

indivíduos sejam iguais entre si, impedindo que a desigualdade material entre eles 

possibilite oportunidades distintas e privilegiadas104. O fortalecimento e 

disseminação da participação também dependem da educação (alfabetização) e da 

cultura política democrática105. Vimos que a participação deficitária pode encontrar 

suas origens nos sentimentos de insatisfação, indiferença, incerteza, na recorrência 

da corrupção na mídia e na falta de competitividade, que torna a participação 

arriscada e custosa para o eleitor.  

 A competição livre, regular e justa, baseada na ordem legal e constitucional, 

impede, em tese, que o financiamento de campanha determine o resultado eleitoral, 

ou seja, evita que o poder econômico vigore sobre a representação, possibilitando 

uma qualidade democrática significativa. O controle partidário da administração 

eleitoral é outro fator que pode afetar a competição política. Esse problema foi 

discutido aqui nos termos da cooptação, do clientelismo e da lógica da corrupção 

“procedimental”. Essas práticas são minimizadas pela accountability vertical e a 

horizontal, que permitem o controle dos homens públicos pelas instituições do 

Estado e pela própria sociedade, tornando-se condição para a competição 

democrática.  

                                                 
104

 O que Tocqueville (1969) denominou de “egalité de condition” para explicar a democracia norte-americana. 
105

 Neil (2006, p. 93) conclui que 81% dos casos de alienação eleitoral dos municípios são determinados pela 

baixa taxa de alfabetização.  
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 A accountability vertical se refere à capacidade dos eleitos de justificar suas 

propostas de acordo com as necessidades sociais e de ter informações sobre como 

transformá-las em políticas públicas. A reeleição do político, nesse caso, depende da 

sua capacidade em apresentar “o que” faz e “por que” faz isso. Essa comunicação 

entre eleitor e candidato pode ser mais ou menos eficaz de acordo com as normas e 

instituições de participação e competição vigentes. A liberdade, pré-requisito para 

que os grupos funcionem, e o rule of law, condição para que eles sejam protegidos, 

também são condições para a manutenção da accountability vertical. Por sua vez, a 

accountability horizontal é necessária para sustentar o rule of law e a integridade 

desses processos verticais.  

 A necessidade democrática de controlar os funcionários públicos deve ser 

atribuída, também, a outros funcionários e não somente aos cidadãos, como no caso 

da accountability vertical. Às instituições autônomas pode ser dada a autoridade 

para monitorar, investigar e forçar atividades nas agências de governo. Atores 

politicamente iguais podem limitar o poder de quem governa. Essas instituições têm 

sua efetividade aumentada quando se conectam e se sobrepõem às outras, de 

forma que, quando uma falha, outra pode diagnosticar e investigar, compondo, 

assim, uma rede de agências controladoras e fiscalizadoras uma da outra. A 

accountability horizontal se origina de um esforço de “checks and balances”, feito por 

entidades públicas e independentes do governo, pois não competem pelo poder e, 

por isso, estão acima da patronagem e do sistema partidário. O patrimonialismo no 

Estado faz com que essas instituições, quando existentes, se voltem para controlar 

os benefícios em jogo, em vez de primarem pela eficiência e justeza das agências. A 

fiscalização entre estas pode vir a configurar uma luta pelo controle da distribuição 

dos bens públicos. A liberdade de informação é um elemento importante para a 

accountability horizontal, já que a transparência das ações do governo reduz a 

corrupção política.  

 Os procedimentos democráticos devem garantir a igualdade e a liberdade dos 

cidadãos, concentrada nos direitos civis, políticos e sociais, os quais não permitem 

exceções às suas regras. Tais direitos, proteções e acesso à justiça devem ser 

iguais para todos, embora saibamos que, na realidade, há grupos sociais mais 

educados e informados e, portanto, mais poderosos e influenciadores. A igualdade 

formal entre os indivíduos nunca será alcançada plenamente; no entanto, ela não 
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representa um grande perigo para a democracia quando é mantida em níveis 

suportáveis. 

 A democracia determina um processo de luta constante por políticas para 

influenciar a distribuição de benefícios. Por ser uma “luta”, não requer um conjunto 

de políticas sociais ou econômicas específicas. Nessa batalha, os cidadãos 

precisam ser formalmente iguais, impedindo que seu poder econômico ou 

administrativo prepondere sobre o jogo democrático. Por esse motivo, o alcance dos 

direitos sociais é também um item para avaliar a qualidade democrática.  

 A responsividade do governo é avaliada por sua capacidade de elaborar e 

implementar as políticas públicas requisitadas pelos cidadãos, nas quais devem ser 

“destilados” os objetivos sociais, para se tornarem coerentes nacionalmente e, dessa 

forma, responderem à demanda social, produzindo resultados. Essa dimensão é 

ineficiente quando os partidos políticos são incapazes de estruturar políticas públicas 

com clareza106. Também compromete a eficácia da responsividade a inexistência de 

políticas públicas que interessem ao cidadão. O distanciamento entre o homem 

público e os representados pode ser motivado pelo sistema eleitoral majoritário, que 

facilita a instituição de políticas públicas novas, porém dificulta a representação das 

minorias. As condições para haver responsividade entre governo e governados são: 

sociedade mobilizada, engajada, estabelecida e independente; partidos políticos 

com propostas nacionais claras, traduzidas em uma agenda de políticas públicas 

para o Legislativo e o Executivo; uma relação entre partidos políticos e sociedade 

civil que agregue preferências.  

 A invasão da esfera privada na administração pública causa, provoca, gera a 

vontade de autonomia dos políticos, que ignoram o dever de responder por suas 

ações e de justificá-las à sociedade civil. Uma situação de recursos materiais 

escassos (como argumentado por Maria Sylvia de Carvalho Franco, 1983) 

impossibilita que a elite política seja responsiva de forma eficaz. A luta pelos poucos 

recursos leva muitos grupos sociais a ficarem fora da distribuição de bens.  

 Diante do exposto, é possível dizer que alta qualidade democrática 

corresponde ao equilíbrio das oito dimensões (o primado da lei, participação, 

competição, accountability horizontal e accountability vertical, liberdade, igualdade e 
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  Como vimos no capítulo pregresso, isso pode estar relacionado à “cientificidade” atribuída aos assuntos 

públicos, o que dificulta a compreensão da maioria, podendo ser um aspecto da ideologia do Estado 

autoritário. 
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responsividade) capazes de sintetizar aspectos liberais (a proteção dos direitos 

individuais), democráticos (a responsividade) e republicanos (que garantem a 

aplicação da lei na preponderância do interesse público). Nesse contexto, os direitos 

civis e políticos, a participação e a competição, a accountability vertical e a 

responsividade estão intimamente interligados. A relação entre as dimensões são 

bastante complexas – podem se estimular mutuamente (como no caso do rule of 

law, das accountability horizontal e vertical e da liberdade), fazendo com que o 

desenvolvimento em uma desenvolva também as outras –, ou inversas entre si 

(como no caso do clássico trade off entre liberdade e igualdade).  

4. Participação política 

 De acordo com Nobre, a experiência brasileira mostra que o aumento da 

participação, de fato, traz avanços para a democracia. Pensar a participação política 

como um elemento negativo para a democracia implica o debate sobre outros 

regimes políticos que não o democrático. Dessa forma, a hipótese geral é que “a 

criação de novos mecanismos de participação e deliberação mais diretas e ativas 

nos processos de definição de políticas poderá levar a formas mais eficazes de 

resposta a carências e necessidades sociais” (Nobre, 2004, p. 12), e, dessa 

maneira, incrementar a qualidade democrática. 

 O sistema partidário e o sufrágio universal são a essência do sistema 

representativo brasileiro. Segundo Offe (1984; apud Nobre, 2004), esses dois 

elementos são produtos da própria participação da massa que foi capaz de se 

organizar burocraticamente em larga escala. Contudo, um exemplo, tirado da 

história brasileira, mostra que a mudança das regras institucionais (como houve na 

transição democrática107) nem sempre são acompanhadas de transformações 

sociais ou de uma vontade política em conduzir o país à consolidação democrática. 

Os pactos que deram origem à transição democrática108 indicam que “os partidos, 

que inicialmente formaram a coalizão governista (PMDB e PFL), estavam mais 
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 Que foi uma transição pactuada e sem rupturas entre as forças autoritárias e democráticas, denominada por 

Moisés como “transição por continuidade”: “processos de transformação do regime autoritário que resultam 

em condições fortemente favoráveis à continuidade de mecanismos e de orientações do antigo regime” 

(Moisés e Albuquerque, 1989, p. 149). 
108

 Em artigo publicado no Correio Braziliense (1 maio 2011, por Marcello da Fonseca), intitulado “Ideologia 

esquecida no Império”, afirma-se que “no início do período republicano, os acordos entre grupos políticos 

para se manter no poder também prevaleceram. Prevaleceram a troca de favores e arranjos políticos. Com a 

rotatividade de uma mesma classe no poder, as eleições se tornaram formalidades”.  
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interessados em chegar aos loci de decisão do Estado para controlá-los do que em 

competir por concepções distintas sobre o papel do Estado e da própria atividade 

política” (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 150).  

 Para Faoro (2000; apud Neil, 2006), o componente patrimonialista da nossa 

sociedade é o elo perdido dos nossos partidos frágeis. A estrutura ineficiente do 

sistema partidário brasileiro não deve ser o único culpado pelo caráter 

patrimonialista da nossa política. Como está sendo argumentado, é necessária a 

análise dos elementos históricos e culturais que configuram esse quadro. Para 

Baquero (2000, p. 56),  

[...] o período pós-independência propiciou o surgimento dos primeiros partidos na América 
Latina, que, em realidade, eram facções e, portanto, possuíam um mecanismo precário e/ou 
ausente de intermediação entre Estado e sociedade civil [...] Distintas facções armadas 
aglutinaram-se em grupos políticos sob a liderança e direção de um líder, convertendo-se, 
posteriormente, em uma organização orientada para a conquista do poder, na qual prevalecia 
o caráter personalista, bem como escassas posturas ideológicas. 

Portanto, podemos afirmar que na América Latina os partidos não surgiram, 

de forma geral, como representantes de opiniões relevantes, mas sim como 

“agrupamentos oligárquicos com o intuito de se apropriarem do espaço público 

representado no aparato burocrático” (Neil, 2006, p. 47).  

 A história política brasileira construiu109 uma tradição em que os indivíduos se 

veem como dependentes do Estado. Essa ideia de dependência, direcionada 

primeiramente à figura do fazendeiro ou coronel e, posteriormente, ao próprio 

aparato público de governo, é reproduzida pela ideologia do Estado autoritário110. 

Por isso, a sobrevivência do patrimonialismo implica o desejo de ter a vida interferida 

pelo Estado, já que a crença geral é que somente por meio dele o indivíduo tem a 

chance de ter uma vida confortável.  

 A pouca participação social ou a ausência dela impede o desenvolvimento da 

cidadania ativa, ou seja, impossibilita o controle do poder político pela sociedade 

(Benevides, 1991; apud Silva, 1999, p. 57). Paralelamente, limita a confiança política, já 

que é por intermédio da participação e da preponderância dos direitos civis que há o 

aumento da confiança. Com isso, a atuação dos “critical citizens” é impedida111.  

                                                 
109

 Assim como os sistemas políticos são construções humanas e não naturais ou divinas (Moisés e Albuquerque, 

1989, p. 120). 
110

 Vimos, no capítulo pregresso, que uma das características da ideologia do Estado é justificar e legitimar o 

estatismo e, dentro dele, a supremacia do Poder Executivo.  
111

 No segundo capítulo, definimos que os “critical citizens” “querem mais participação e proteção dos seus 

direitos civis, e, em troca, confiam” politicamente. Cf. Norris (1999, p. 232). 
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 De acordo com Nobre (2004, p. 26), dois séculos de luta social foram 

necessários para que a cidadania moderna incorporasse mecanismos de 

compensação das desigualdades sociais, resultando nos direitos sociais. Nesse 

sentido, 

[...] o motor desse processo, que leva do estabelecimento de um conjunto de direitos a outro, 
é a necessidade de atacar as desigualdades materiais que impedem a efetivação dos direitos 
formais garantidos aos cidadãos.  

A criação de direitos políticos serviu para complementar os civis, enquanto os 

direitos sociais complementam ambos. Essa dinâmica é uma tentativa de impedir 

que condições materiais desiguais possibilitem maiores oportunidades de 

participação, preservando a igualdade formal dos atores112.  

 Entretanto, algo além da criação de direitos se torna necessário para que os 

indivíduos sejam iguais. O direito moderno, enquanto lei abstrata, formal e geral, não 

alcança a concretude sem que os indivíduos decidam pôr em prática o que, na 

verdade, é só uma folha de papel. Conjuntos de leis podem continuar se 

complementando eternamente, sem que nenhum efeito seja atingido. É necessário 

que a sociedade viva sob esses direitos e, de fato, faça-os concretos. Esse “algo a 

mais” necessário à materialização dos direitos é a cultura política democrática 

(Nobre, 2004, p. 26). Esta, além de superar as barreiras da desigualdade material, 

permite que ideias democráticas entrem em vigor, como, por exemplo, o fim dos 

preconceitos de classe e o estabelecimento da imparcialidade. Uma sociedade com 

instituições democráticas, mas sem a cultura política condizente com ela, não raro 

institui o sufrágio universal, mas continua dando seu voto a alguns políticos da velha 

elite econômica. Portanto, “essa quebra do monopólio de classe na política exige 

também uma transformação na cultura política da sociedade que não resulta 

somente do estabelecimento de novas leis” (idem, ibidem).  

 Segundo Marcos Nobre (ibid.), a instituição da igualdade política, entretanto, 

apresenta um aspecto negativo: a obrigação do Estado de ser o implementador de 

políticas torna o cidadão cliente do Estado, como modo de alcançar, ou tentar 

alcançar, a igualdade material. O cidadão se envolve em uma relação paternalista 

com o Estado, que, mediante a instituição de leis, procura regulamentar todos os 

aspectos da vida privada e pública. A regulamentação legislativa prevalece em 
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 Segundo Marshall (1964 [1949]), “cidadania é a participação integral do indivíduo na comunidade política, 

tal participação se manifestando, por exemplo, como lealdade ao padrão de civilização vigente e à sua 

herança social”.  
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detrimento do desenvolvimento e consolidação de uma cultura política 

democrática113. 

 A intensidade da desigualdade material torna difícil que a população 

estabeleça um “sentido comum” que justifique a sua existência coletiva. A 

necessidade de uma “dimensão compartilhada”, que adquira o sentido de valor 

geral, se origina da vida em sociedade e estabelece uma demanda por consenso e 

aceitação de algumas ideias pela maioria. O valor geral e aceito instaura o consenso 

normativo “que, por decorrência, engaja o conjunto (ou a maioria) dos membros de 

uma dada sociedade” (Lechner, 1984; apud Moisés e Albuquerque, 1989, p. 128).  

 Para que se promova a igualdade, de forma a impedir a reprodução das 

relações desiguais entre os homens ou que os privilégios dos cargos públicos 

valham mais do que os direitos humanos, exige-se que os indivíduos questionem a 

própria lógica do Estado, criando novas formas de participação nas decisões. Nos 

movimentos sociais dos anos 1970 e 1980114, é evidente que a conquista de novos 

espaços de participação foi alcançada pela “tradução” das demandas sociais em 

formas institucionais concretas (Goodin, 2000; apud Nobre, 2004). Portanto, é com o 

advento da participação que se intensifica a igualdade social por meio da expressão 

dos anseios e necessidades da sociedade.  

 Ao contrário, a incapacidade social de “traduzir” as próprias necessidades é o 

que estamos chamando de desmobilização social. A ausência de organização e de 

comunicação ou a reduzida ocorrência desses elementos, tanto entre os atores 

sociais como em relação ao governo, culmina no déficit de participação política. Não 

possibilita nem que a sociedade expresse seus desejos, muito menos que debata 

essas demandas para que todos a reconheçam como válida. A tese sustentada 

nesta dissertação é a de que a sociedade brasileira desconhece a sua 

capacidade de mobilização em decorrência de um passado histórico e político 

que dificultou ou não favoreceu, devido à ideologia do Estado, o 

desenvolvimento dessa capacidade. As relações políticas patrimonialistas podem 

estar por trás da desmobilização social por fazerem parte da cultura política 

brasileira e da ideologia do Estado autoritário.  

                                                 
113

 As leis e a cultura política democrática devem coexistir. Contudo, nessa situação a elaboração de leis é vista 

como uma “solução” para a falta da cultura política democrática. “Solução” falaciosa no sentido de que a 

cultura política é necessária para o rule of law.  
114

 Movimentos sociais pós-Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento do Welfare State, de acordo com 

Moisés e Albuquerque (1989). 
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 Um sistema democrático, para ser compatível com a noção de justiça social, 

necessita da participação política (propiciar à sociedade acesso à tomada de 

decisões) e da mobilização social (possibilitada pela organização da sociedade). 

Dessa forma, o cidadão que quiser reformas ou justiça social articuladas, mediadas 

pelas regras democráticas, terá que propô-las, discuti-las e até realizá-las, já que a 

democracia é a responsável por garantir o espaço para se concretizar a proposta, 

mas não é a responsável por, de fato, realizá-la. Para haver justiça social, a 

democracia se faz necessária, mas não é em si suficiente (Moisés, 1989, p. 136). 

 Garantir o espaço para a realização de propostas significa a aceitação do jogo 

democrático por todos. As regras imanentes desse sistema de governo têm a função 

de constranger os comportamentos arbitrários e abusivos por parte do governo ou 

de grupos que, por serem privilegiados, possuem diferentes oportunidades de ação. 

Isso será tratado com mais detalhes a seguir.  

4.1. Participação e cultura política no Brasil 

 A qualidade democrática brasileira deixa a desejar em vários aspectos. O 

déficit de participação política115 é um deles e afeta a responsividade e a 

accountability. De forma mais simples, podemos justificar a importância da 

participação tendo como base a noção de democracia, independente do modelo 

adotado, que considera essa forma de mobilização como uma condição para seu 

funcionamento. A baixa participação política no Brasil pode ser estimulada por 

características de sua cultura política que, possivelmente, atuam em conjunto com a 

ideologia do Estado autoritário.  

 A desmobilização social como principal objetivo do autoritarismo culmina com 

o golpe de 1964116, que praticamente liquida o sistema representativo no Brasil. No 

entanto, alguns mecanismos representativos, em conjunto com a existência de um 

partido opositor e com a continuação das atividades legislativas e judiciárias, foram 

mantidos para mascarar o objetivo antiparticipativo e repressivo do sistema. O 

funcionamento do Poder Legislativo em regimes autoritários tem como objetivo 

legitimar as ações do governo via parlamento117. É uma característica do sistema de 
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 Mensurado por Neil (2006, p. 15), na verificação de votos brancos, nulos e abstenções. 
116

 Segundo Silva (1999) e Shin (2005), a maioria dos países latino-americanos absorve os princípios 

democráticos antes de rejeitar os autoritários. 
117

 A maior parte dos regimes autoritários instaurados na história mundial não utilizou o Poder Legislativo para 

legitimar ações do governo; o Brasil foi uma exceção.  
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dominação brasileiro, que influenciou os processos de transição política e abertura 

democrática do Brasil nos anos 1970 (Silva, 1999; Lamounier, 1990; O‟Donnell, 

1988). Dificultar a organização social e levar a sociedade a acreditar que seus 

interesses são considerados nas decisões políticas (por meio da “fachada” 

representativa) possibilitam a manutenção das relações clientelistas e assimétricas e 

do poder político como um bem privado.  

 Durante a transição democrática, surgiram novas formas de relacionamento 

entre a sociedade e o Estado. Uma delas foram os movimentos sociais, tendo sido o 

sindicalismo o mais significativo deles. Contudo, no momento seguinte, com a 

instauração e consolidação democrática, os movimentos sociais perderam a sua 

centralidade e aumentou o abismo entre a sociedade e o Estado (Diniz e Boschi, 

1989; apud Silva, 1999). 

Com tantas mudanças, o principal problema para a consolidação da 

democracia no país foi a incapacidade institucional de se adaptar às novas 

mudanças e de absorvê-las. A incongruência do sistema institucional perante as 

transformações sociais pode ser vista como uma herança autoritária e reflete na 

“incapacidade dos partidos políticos, como canais de agregação de interesses, de 

viabilizar a inserção política dos novos atores emergentes” (Silva, 1999, p. 29).  

 Uma possível solução, pensada na época pelos “autênticos” do MDB, era 

fazer com que a base da população incorporasse as ideias democráticas, o que 

seria alcançado pela participação popular. Em outras palavras, o objetivo dessa 

proposta era combater a cultura política tradicional que estava se fortalecendo, cada 

vez mais, com o regime autoritário. De fato, o “bom” funcionamento do sistema 

representativo está na integração entre a democracia tradicional e os mecanismos 

institucionais de participação direta (Moisés, 1990). A participação direta se faz 

importante pelo fato de proporcionar a educação política para a cidadania (Silva, 

1999, p. 34).  

 Segundo Moisés (1990, p. 13), participação política se refere ao 

[...] conjunto de atividades mediante as quais os cidadãos de uma determinada sociedade 
pretendem influir tanto na escolha dos responsáveis pelas decisões políticas que afetam esta 
sociedade como um todo (e, portanto, nas suas ações) como no processo que conduz às 
próprias decisões relevantes para a coletividade.  

Nas palavras de Silva (1999, p. 35), participação política “é aquela que se 

realiza através de canais institucionais concebidos para viabilizar a intervenção 
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direta [da população] na atividade de produção de leis e na formulação de políticas 

governamentais”. A possibilidade da ação direta da população na política esbarra no 

ranço autoritário “cultural” que sobrevive na democracia representativa e na cultura 

política brasileira, pelo fato de “valorizar pouco ou não valorizar a relação entre a 

vontade dos cidadãos e as instituições da representação” (Moisés, 1990, p. 35). Sem 

participação, não é surpresa que o antagonismo entre sociedade e Estado aumente.  

 Nesse contexto, o Estado é visto como o ator regulador e provedor de 

direitos; enquanto a sociedade se percebe como incapaz de uma organização 

autônoma, tornando-se mero cliente. Essa oposição entre os dois atores tornou-se 

parte da cultura política, que interiorizou a ideia de que a sociedade é amorfa, 

heterogênea e caótica, necessitando que o Estado a organize e a regule para 

possibilitar não só a sua sobrevivência, mas também o seu desenvolvimento. 

 A transição democrática, apesar de ter superado o autoritarismo, pode ser 

considerada conservadora. Um dos motivos para se afirmar isso está na participação 

de parlamentares ligados aos militares e, posteriormente, na sobrevivência destes 

na consolidação democrática. Esses políticos são os principais sustentáculos da 

cultura política elitista, excludente, tradicional e antiparticipativa dentro da esfera 

política nos dias de hoje, disseminando-a na população (Silva, 1999, p. 39).  

 Estudando as propostas de emendas populares para a Constituição Estadual 

de Santa Catarina, em 1989, Clóvis P. da Silva argumenta a favor da tese de que a 

cultura política da região sofreu transformações em um rumo democrático, o que 

gerou propostas de emendas que efetivaram e fortaleceram a participação 

política118. A vontade popular de alterar os instrumentos de participação mostrava 

alguma mudança no consenso normativo mínimo, compartilhado pela sociedade, 

nos termos de Moisés (1992), ou na cultura política pública, nos termos de Rawls 

(1993). Essa mudança não significaria nada se esse canal de participação 

(propostas de emendas populares) não existisse a priori. Portanto, o espaço 

institucional de participação sem cultura política democrática não surte efeito, e o 

contrário, cultura política democrática sem canais de participação, também não gera 

resultados democráticos.  

 Os valores têm mudado também em direção ao reconhecimento da 
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 Foram admitidas 22 emendas populares; a delas metade propunha “a criação de espaços institucionais para a 

participação de segmentos da sociedade na formulação e implementação de políticas públicas em áreas 

específicas” (Silva, 1999, p. 57). 



131 

democracia como um valor geral, ou seja, “como forma de organização política e 

como modo de convivência social” (Moisés, 1992, p. 136). Essa transformação dos 

valores proporciona a rejeição do modo de operação tradicional da política – formas 

antirrepublicanas ou com desempenho insuficiente. Contudo, Silva (1999, p. 82) 

relata ainda observar “a persistência de práticas de clientelismo e cooptação que, 

todavia marcaram as relações entre a sociedade e as instituições” que sustentam 

lideranças ligadas ao autoritarismo e a reprodução desses mesmos vícios no estilo 

político dos novos políticos. Por esse motivo, pensando em âmbito nacional e na 

possível perseverança do patrimonialismo como força, ainda ativa, na cultura política 

brasileira e disseminada pela ideologia do Estado, conclui-se que a participação 

política é baixa devido à desmobilização da população gerada por esses elementos.  

 De fato, não existe a defesa aberta de práticas antidemocráticas como o 

clientelismo ou o próprio patrimonialismo no país. A preponderância dos princípios 

liberais, principalmente na política, ainda continua sendo uma aspiração. Segundo 

Álvaro de Vita (1993b, p. 102-103), a sociedade brasileira (lembrando que o Brasil é 

o segundo país a ter a distribuição de renda mais injusta do mundo) é “o avesso da 

sociedade liberal justa de Rawls: é organizada para o máximo benefício possível dos 

mais privilegiados”.  

 Portanto, complementando o que foi discutido no segundo capítulo, o 

compromisso com valores que motivam o direito de voto, de eleições livres e 

honestas, de informação e associação, são indispensáveis para a democracia e para 

a tomada de decisões coletivas. Decorre desse compromisso a escolha pelas 

instituições políticas que seriam capazes de preservar e disseminar os valores em 

questão, fato que, por sua vez, depende da tradição de cada sociedade.  

 Rawls (apud Vita (1993a) distingue entre dois formatos sociais: as sociedades 

liberais e as “hierárquicas bem ordenadas”. Ambas possuem uma concepção de 

justiça consensual e, a partir daí, se dá o sistema político e institucional de cada 

uma119. As sociedades hierárquicas se configuram baseadas em valores específicos 

e a participação da sociedade na construção da concepção de justiça consensual 

também depende das características institucionais e culturais que assegurariam a 

legitimidade de suas instituições. Nessas sociedades, o direito de participação é 

dado a indivíduos que são membros de grupos ou associações, enquanto nas 

                                                 
119

 As emendas populares de Santa Catarina, de fato, se baseavam em concepções de justiça distintas das 

tradicionais, segundo Silva (1999, p. 86). 
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sociedades liberais decorre do fato de serem indivíduos livres e iguais.  

 O sistema de dominação patrimonialista apresenta funcionamento similar ao 

das “sociedades hierárquicas bem ordenadas”. No patrimonialismo, a condição para 

ser membro desses grupos (que exercem poder dentro e fora da política) é ter poder 

econômico (condição primordial no passado, talvez não tanto nos dias de hoje) e/ou 

ser cooptado, e/ou ser uma família tradicional na atuação da política, como ainda é o 

caso da família Sarney120 e das famílias donas dos meios de comunicação121. 

Somente esses grupos específicos e privilegiados têm o direito de participação 

política “direta” no sistema de dominação patrimonialista e as oportunidades geradas 

pelo relacionamento deles sob a lógica da corrupção “procedimental” possibilitada 

pelo sistema de dominação patrimonialista.  

 Após longos debates e defesa das emendas populares, a maioria dos 

membros da Constituinte declarou que as primeiras mudanças necessárias à 

consolidação democrática deviam ser localizadas nas instituições políticas, 

garantindo a participação popular, como de fato ocorreu122. Entretanto, foi expressa 

a preocupação geral com a capacidade de organização social, pois todas as leis 

aprovadas não valeriam nada se a sociedade não se organizasse para impedir que 

“em seu nome falem apenas grupos minoritários” (Silva, 1999, p. 110). O episódio da 

Constituinte de Santa Catarina em 1989 expressa a vontade popular de 

institucionalizar canais efetivos de participação, o que indica uma absorção parcial 

das mudanças político-culturais ocorridas na sociedade pela arena política (idem, p. 

112). As emendas podem ser vistas como um questionamento às formas de 

participação tradicional paternalistas, clientelistas e cooptativas e, por isso, indicam 

certa mudança na cultura política da região. 

 Portanto, há evidências suficientes para entender que a cultura política afeta 

diretamente a participação política. Parte da cultura política brasileira internalizou o 

patrimonialismo considerando-o um aspecto natural da política, como foi debatido 

nos capítulos anteriores. Além de estar contido na cultura política, o patrimonialismo 
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 Inclusive, esse político fez parte do “pacto” da transição democrática no país, garantindo o seu lugar no novo 

regime. Cf. Moisés e Albuquerque (1989, p. 143). 
121

 Nove famílias brasileiras, entre elas, Mesquita, Frias, Saad e Marinho, são proprietárias de 95% dos meios de 

comunicação no país, liquidando com um dos elementos principais da democracia: disponibilização de fontes 

de informação variadas. 
122

 Foram aprovadas leis para a reclamação acerca do mau funcionamento do serviço público, para o controle e 

fiscalização dos órgãos do poder através de conselhos estaduais, compostos por representantes do governo e 

da sociedade civil (Diário da Constituinte, 5 out. 1989, n. 39, p. 4).  
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encontra mecanismos de sobrevivência também na ideologia do Estado autoritário, 

incentivando a desmobilização social. A relação entre o patrimonialismo e a baixa 

participação não é direta e nem óbvia. Entretanto, a baixa participação causada pela 

desmobilização social é vantajosa para a cultura política autoritária e facilita a 

“coisificação” do poder público. 

4.2. Participação e patrimonialismo: algumas questões123 

 O principal benefício à dominação patrimonial, trazido pela baixa participação 

da população, é a manutenção desta num estado de ignorância quanto às decisões 

políticas e, portanto, sem controle sobre elas. Evidentemente que, quanto menos a 

população se envolve, menos a corrupção “procedimental” e o clientelismo124 

precisam ser ocultados e, por isso, podem ter suas dimensões aumentadas. Decorre 

disso que a população, desentendida dos acontecimentos da esfera política, se 

torna uma “massa” facilmente manipulável e dominada. Mesmo que o objetivo da 

elite fosse traduzir a demanda social em políticas públicas, a falta de envolvimento 

social impede que essa demanda seja conhecida e realizada. Com o tempo e com a 

ideologia do Estado, o distanciamento da política se naturaliza e se torna habitual. O 

não envolvimento com a política é motivado pela complexificação dos assuntos 

públicos125 (o que Ricardo Silva denomina de “tecnocratização”) e pela 

desmobilização social histórica.  

 O patrimonialismo, como uma característica da cultura política brasileira, 

interfere ou até mesmo produz um consenso normativo que ignora ou tolera a 

solução de conflitos baseados na desigualdade econômica, social, cultural e política. 

Nesse contexto, as normas e mecanismos político-institucionais aceitos são o pano 

de fundo para a concretização da participação das forças políticas relevantes e da 

abertura para a participação de novas forças (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 129). 

Em outras palavras, as ideias consensuais sustentadas e compartilhadas pela 

população condicionam a forma de participação e simultaneamente gera uma 
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 O Prof. Edison Nunes, membro da banca de avaliação desta dissertação, apontou a necessidade de reinserir o 

patrimonialismo no debate democrático, considerando que o sistema político democrático é também uma 

forma de dominação. Esta dissertação falhou em se aprofundar neste tema. 
124

 Como será mais bem tratado na conclusão, o clientelismo é somente uma parte da lógica de corrupção 

“procedimental”. Ele define a concessão de benefícios em troca de apoio político (geralmente votos), 

enquanto a corrupção “procedimental” pode definir trocas materiais também.  
125

 Assim como foi debatido no capítulo pregresso, a complexificação da política é um dos objetivos da 

ideologia do Estado. 
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demanda por mudança ou continuidade institucional.  

 A participação traz conhecimento e experiência política ao cidadão. É 

participando que se entende melhor dos procedimentos políticos e se percebe que 

as mudanças sociais são possíveis por meio dela, e não somente através do Estado. 

Contudo, quando não há canais efetivos para a participação popular, isso pode 

significar que não houve uma demanda por parte da sociedade; ou havendo alguma 

demanda, ela foi insuficiente ou desorganizada para se concretizar em instituições; 

ou, no caso de uma demanda significativa, o poder público dificultou a sua 

institucionalização.  

 Essas três hipóteses necessitam ser testadas; contudo, apesar de ser um 

exemplo do âmbito regional, temos a experiência de Santa Catarina para nos 

mostrar que o canal de participação popular (as emendas populares) possibilitou que 

a sociedade expressasse sua necessidade pela efetivação da participação. Dada a 

simultaneidade de influência entre as instituições e a cultura política, é mais factível 

a garantia institucional da participação política por parte do Estado, para que 

estimule as transformações na cultura política brasileira em direção a uma cultura 

política mais democrática. Por isso, a situação em que o poder público dificulta ou 

desestimula a participação é a mais perigosa para a democracia, pois, sem a chance 

de participação, nunca será sabido se há, de fato, uma demanda social por esse 

direito.  

 Há uma grande chance de que os líderes políticos estejam impedindo a 

organização da vida pública brasileira. Na opinião de Moisés, “o predomínio das 

oligarquias não é só função de períodos históricos específicos, mas é o resultado de 

um sistema de dominação, cuja dinâmica procura impedir a estruturação da vida 

pública no país” (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 153).  

 A baixa participação também encontra outras causas, de acordo com a 

literatura da cultura política (Baquero e Castro, 1996; Moisés, 1995; Almond e Verba, 

1963). A não participação pode ser reflexo do sentimento de ineficácia da 

democracia ocasionado pela distância dos representantes da sociedade. A 

inacessibilidade faz com que o cidadão acredite que sua participação não seja 

relevante, e, portanto, não surtirá resultado algum. A decepção com as instituições 

representativas aumenta o custo da participação pelo fato de o cidadão não controlar 

diretamente as decisões gerais (Sartori, 1994).  
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 O déficit na participação pode ter suas origens também na postura de 

indiferença do cidadão. Essa desmotivação pode ser mais prejudicial para a 

democracia do que a primeira. Não participar por acreditar que a democracia não 

funciona mostra que o cidadão tem uma opinião do que talvez fosse mais eficaz para 

o regime, ou pelo menos do que o regime não deveria fazer. Quando o indivíduo é 

indiferente, não podemos inferir isso, ou seja, a pessoa não tem uma opinião sobre o 

que seria eficaz ou não, e, mais alarmante ainda, é o fato de não se interessar e se 

distanciar dos assuntos públicos. Isso pode apontar para a grande falta de educação 

política da população em geral.  

 O aprendizado do eleitor quanto aos procedimentos democráticos também 

pode ser limitado pelo déficit participativo. Quando o eleitor não adquire novas ideias 

e experiências sobre objetos políticos, resta-lhe ser orientado por informações que já 

possuía antes em conjunto com quaisquer outras que lhe chegam através da mídia. 

É provável que, nesse caso, o cidadão oriente suas escolhas majoritariamente, 

baseado na cultura política disponível126. 

 Outra questão importante seria investigar até que ponto a participação política 

influencia a quantidade de corrupção percebida pela sociedade. Como foi visto no 

segundo capítulo, ficou demonstrado que pessoas comuns são capazes de perceber 

a corrupção da mesma forma que especialistas. Isso pode suscitar várias questões. 

Apesar de Canache e Alisson (2005) não discutirem a quantidade de informação, 

poderíamos pensar que, se percebem a corrupção de forma semelhante, é provável 

que tivessem também quantidades de informação semelhantes. Se a quantidade de 

informação dos dois grupos é aproximadamente a mesma, e, pensando nos baixos 

índices de participação da América Latina (que serão abordados na próxima 

sessão), podemos inferir que a participação não influencia a percepção da 

corrupção, ao contrário do que postula a teoria (quanto maior a participação, maior a 

confiança e, assim, menor a percepção da corrupção). Portanto, é de extrema 

importância entender o alcance da influência da participação. 

 Para Baquero (1981; apud Neil, 2006, p. 33),  

[...] alguns elementos que contribuem para a instabilidade política da América Latina (alta 
percepção da corrupção, do desemprego e da desigualdade social) resultam em 
participações políticas não convencionais como passeatas, greves, ocupações de 
propriedades públicas e privadas, vandalismo e uso de violência. Essas formas de 
participação, apesar de democráticas, podem ser baseadas no não reconhecimento dos 
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 Hipótese levantada no segundo capítulo, no aguardo de ser testada. 
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mecanismos democráticos de representação como forma de realizar mudanças, o que pode 
manter os indivíduos indiferentes em relação aos rumos da competição política e, mais 
perigoso, pode servir de “apoio para a implementação de políticas francamente 
conservadoras”. 

O descrédito nos mecanismos democráticos impede que as pessoas deixem 

o mundo da vida privada para ocupar o público, pois o custo para isso é muito alto – 

exige um esforço intenso de informação, de mobilização e de organização (idem, 

ibidem).  

 A cisão entre sociedade e Estado é motivada por dois problemas originados 

na transição democrática. O primeiro deles é a falta de mecanismos de controle dos 

abusos de poder econômico durante as eleições, tornando limitada a igualdade dos 

atores da competição política. O resultado é a eleição de candidatos detentores de 

poder econômico ou representantes dele. Como temos discutido, essa é uma das 

bases da sobrevivência do patrimonialismo no país. O segundo problema se refere à 

mídia (como foi argumentado no capítulo anterior), que, nas mãos de grupos 

privados, apoia o governo mostrando seu favoritismo (idem, p. 137).  

 Esses problemas afetam diretamente a natureza da democracia, negando o 

caráter aberto do sistema. A consequência é uma grande parcela da população que, 

se sentindo trapaceada, retira o seu apoio ao regime democrático. Para impedir isso, 

a construção democrática deve ter em vista duas estratégias: a primeira, “um plano 

que envolve a agregação e o processamento dos interesses dos distintos atores do 

sistema político (organizações de interesse, partidos políticos e instituições de 

representação)”, ou seja, o que estamos chamando de mobilização social; e, a 

segunda, “o plano onde o poder público reconhece legitimidade a essas demandas” 

(idem, p. 151), que só pode ser concretizada com a participação política. Ao 

contrário, as estratégias adotadas no primeiro governo civil eram compostas de 

formas extremamente tradicionais de administração política, ampliando “o grau de 

descontrole governamental sobre o uso dos recursos públicos”127. A adoção de 

procedimentos com características patrimoniais e clientelistas resultam em uma 

situação de crise de governabilidade em que um dos seus componentes é a 

“corrupção procedimental” que cresce à medida que “a administração eleitoral da 

economia” se fortalece em detrimento da representação social pelos partidos, 
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 A primeira estratégia contraditória foi possibilitar a manipulação eleitoral pela administração econômica 

(como ficou evidente no Plano Cruzado I); e segundo, concentrou a atenção pública em questões como o 

tempo de duração dos mandatos do Executivo (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 157-158). 
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privatizando a prática política (Moisés e Albuquerque, 1989, p. 158). Esse estilo 

político se mostra bastante funcional para as oligarquias, mas é também um 

obstáculo à governabilidade – pouco apoio, desconfiança, foco no controle dos 

abusos institucionais, em detrimento dos objetivos democráticos e desautorização 

do público como espaço coletivo de deliberação.  

 De acordo com Moisés, o movimento das Diretas-Já foi um dos poucos, se 

não o único, a se preocupar com o arranjo institucional a vigorar no país. Entretanto, 

essa mobilização antiautoritária logo se dispersou sem institucionalizar formas 

permanentes de participação política no regime que estava nascendo.  

 A cultura política brasileira ainda não foi capaz de estabelecer uma distinção 

nítida entre a esfera da vida pública e a esfera da vida privada. Os negócios e 

deliberações públicas ainda são vistos como pertencentes a um mundo além do 

alcance das pessoas comuns. O desenvolvimento de uma cultura política 

democrática, que culmina na absorção de certos valores, possibilita que demandas 

sociais sejam entendidas como uma pauta importante a ser discutida publicamente 

por todos e, dessa forma, fazer com que o sistema de fato funcione.  

 Portanto, para se tornar mais eficaz, a democracia brasileira precisa enfrentar 

essas questões. Sua cultura política, ao deixar de ser tradicional, deixaria de ser 

também antipolítica e motivaria a participação popular em outros eventos além dos 

eleitorais, intensificando, assim, sua representação e eliminando o sentimento de 

que a política é somente uma atividade das elites. A distinção entre “país real” e 

“país formal” precisa ser endereçada pelas elites e partidos políticos para que as 

instituições correspondam às expectativas sociais. Pois, “sem canais efetivos de 

intermediação da sociedade com o Estado, a democracia não se consolida e a 

política permanece como algo apartado da vida dos homens comuns” (idem, p. 158).  

4.3. Alguns dados sobre a participação política no Brasil e na América Latina 

 Sejam quais forem os motivos para a baixa participação (sensação de 

ineficácia ou indiferença, motivados por indicadores sociodemográficos como 

escolaridade/analfabetismo; distribuição de renda/desigualdade, incapacidade de 

mobilização social etc. – para citar apenas alguns), todos giram em torno do apoio 

político. Obviamente, precisamos aprofundar as pesquisas para entender o déficit de 

participação; contudo podemos ter certeza de que as condições sociais brasileiras 

são responsáveis por uma parte da apatia política. Para Wanderley Guilherme dos 
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Santos (2006), estes dois elementos (as características da sociedade e o déficit de 

participação) têm uma relação de causa e efeito. O que talvez seja incompreensível 

é o fato de não estar havendo uma convulsão social dada a grande desigualdade 

social (Power, 2002).  

 O apoio político é prejudicado ou impedido por vários elementos. Um deles é 

o sentimento de “estar sendo representado”, que no Brasil é significativamente 

baixo. Quase 60%128 da população não acreditam que os partidos políticos 

representam a sua maneira de pensar129 e essa mesma porcentagem afirma que 

não existe nenhum partido de que goste, ao menos “um pouquinho”, e 48% vota sem 

considerar o partido político do candidato. Esses dados indicam que pode estar 

havendo uma corrida eleitoral concentrada somente no alcance do poder, 

contrariando as expectativas da população de ser representada no espaço público, 

como foi discutido acima. A demanda por representação, de fato, existe: 74% da 

população brasileira acredita que os partidos devem representar o conjunto da 

população, em detrimento da representação dos próprios políticos ou de grupos 

específicos de pessoas (Eseb, 2002; apud Neil, 2006, p. 50).  

 Ao cruzar dados sociodemográficos com participação eleitoral, Michel Neil 

(2006) chega a algumas conclusões interessantes. Primeiro, que, quanto menos 

pobre o município, mais sua população participa. Analisando os vinte municípios 

menos pobres do país, chega a uma taxa de alienação eleitoral (votos brancos, 

nulos e abstenções) de 21,3%. A média de alienação eleitoral do país é de 26,3%, 

ou seja, participam 5% a mais. O eleitor médio nacional, então, não se diferencia 

muito do eleitor com menores taxas de pobreza quando se trata de anular ou votar 

em branco. A diferença está no quesito abstenção (já que os votos nulos e brancos 

nacionais totalizam 10,4% e, nesses municípios, totalizam 10,3% – porcentagens 

praticamente iguais), mostrando que os menos pobres comparecem às urnas 5,4% a 

mais.  

 Os vinte municípios mais pobres apresentam taxa de alienação eleitoral de 

42,7%, ou seja, 16,5% maior do que a média nacional e 21,4% maior do que os vinte 
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 Fonte: Eseb, 2002 (apud Neil, 2006, p. 42). 
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 Em artigo do Correio Braziliense (1 maio 2011), intitulado “Ideologia esquecida no Império, por Marcello da 

Fonseca, afirma-se que, de acordo com especialistas, “o personalismo excessivo nas disputas eleitorais e 

interesses particulares de certos grupos atrapalham a construção ideológica dos partidos” e, por isso, o 

professor Carlos Ranulfo, da UFMG, conclui que “nunca tivemos uma identificação partidária no decorrer da 

história. O atual sistema começou a partir de 1980, mas já nasceu sem âncora social”.  
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municípios menos pobres. Os municípios mais pobres comparecem 10% a menos 

que a média nacional e também votam mais em branco e nulo (10,1%). O 

comparecimento às urnas é uma variável com potencial diferenciador da 

participação política, ao contrário do que indicava a literatura, esclarecendo outros 

motivos para abstenção130. O município com maior déficit de participação é também 

42% mais pobre se comparado com o município de menor déficit de participação. 

Portanto, o coeficiente de correlação linear de Pearson para as variáveis 

“intensidade de pobreza” e “déficit eleitoral” é de 0,83131, representando uma relação 

positiva e significativa. O método de regressão linear mostra que 68% dos casos de 

alienação eleitoral podem ser explicados pela intensidade da pobreza.  

 Em relação aos analfabetos, a população brasileira era composta por 74%132 

de analfabetos funcionais em 2001. Em relação aos eleitores, eles representam 23% 

(quase 30 milhões). Nesse contexto, temos que os municípios com maiores taxas de 

alfabetização comparecem 10% a mais do que os de menores taxas de 

alfabetização. Os vinte municípios com menores taxas de alfabetização comparecem 

às urnas 7,9% menos que a média nacional e têm taxa de alienação eleitoral 14,5% 

maior (40,7%) do que a média nacional (26,3%). Comparando os municípios que 

apresentam menores taxas de alfabetização com as estatísticas nacionais, vemos 

que o comparecimento eleitoral é pouco diferente (5,2%); porém, a maior diferença 

está entre os votos brancos e nulos: 12,4% a mais do que a média nacional.  

 Quando Neil (2006) cruza os dados dos votos com os índices de pobreza, 

percebe que as maiores diferenças são em relação ao absenteísmo, enquanto que 

quando ele cruza os dados dos votos com as taxas de analfabetismo, a diferença se 

mostra nos votos brancos e nulos. Podemos inferir que o analfabetismo limita a 

escolha precisa dos candidatos, resultando nos votos brancos e nulos.  

 O coeficiente entre as duas variáveis (analfabetismo e déficit eleitoral) é de -

                                                 
130

 A literatura geralmente deixava essa variável de fora, considerando que a distância e a mudança de endereço 

dos indivíduos era a principal responsável por este fenômeno (Neil, 2006).  
131

 O coeficiente de correlação de Pearson mede o grau de correlação entre duas variáveis. Quando é positivo, 

significa que, se aumentarmos a intensidade ou quantidade de uma variável, isso irá aumentar a da outra 

também. Se a relação é negativa, significa que, ao aumentarmos uma, a outra diminui na mesma proporção. 

Quanto mais o resultado se aproxima de zero, menos as variáveis se relacionam entre si.  
132

 “Resultado do primeiro indicador nacional de analfabetismo funcional divulgado em dezembro de 2001 pela 

ONG Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro. No resultado, 9% dos brasileiros são analfabetos, 

31% só entendem anúncios ou títulos (nível 1), 34% conseguem encontrar informações não implícitas em 

pequenos textos (nível 2) e apenas 26% dos brasileiros entre 15 e 65 anos conseguem ler e entender e 

interpretar textos (nível 3). Dos universitários ou aqueles que terminaram o nível médio, 35% não alcançam o 

nível 3 (UnB revista, ano II, n. 5, p. 9)” (Neil, 2006, p. 89). 
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0,90. Portanto, quanto maior o número de alfabetizados na população, menor é o 

déficit eleitoral. O resultado da regressão é 0,81, mostrando que os níveis de 

alfabetização explicam 81% da alienação eleitoral. Os dados também mostraram 

que há um ponto “ótimo” de escolaridade cuja participação não se altera se for 

superado – quando o eleitor concluiu o ensino fundamental II (antigo segundo grau: 

de 5ª a 8ª série). Mais pesquisas são necessárias para determinar esse ponto ótimo, 

pois depende da qualidade da educação. Nacionalmente, ter cursado o fundamental 

pouca influência tem no comparecimento às urnas, mas o comparecimento aumenta 

58,8% na parcela da população que frequentou o ensino médio e 76,7% com curso 

superior ou mais. Observando as médias nacionais, Neil chega à conclusão que “a 

agregação do conhecimento cognitivo e avaliativo e o desenvolvimento de uma 

cultura cívica ocorrem no Brasil, de forma geral a partir do segundo grau”. 

Entretanto, esse resultado varia bastante conforme as regiões; por exemplo, em 

Porto Alegre, os índices de participação não aumentariam caso o número de 

pessoas com curso superior crescesse, pois de acordo com as pesquisas de Castro 

et al. (1997), esses cidadãos já estariam mais propensos à participação ao 

alcançarem o antigo segundo grau de escolaridade. Portanto, diferentes tipos e 

qualidades de educação afetam de forma distinta a participação política.  

 A conclusão de Neil (2006, p. 111) é que, no geral, o brasileiro possui uma 

participação política razoável para uma democracia, “mas os valores democráticos 

ainda não estão devidamente internalizados na população”. As instituições 

democráticas ainda não estão operando de acordo com as expectativas sociais e a 

exclusão social potencializa a insatisfação e a desilusão com a democracia. 

A exclusão social, analisada em termos de intensidade de pobreza e 

analfabetismo, se relaciona diretamente com a exclusão da participação política 

impedindo que os grupos da população que mais necessitam de políticas públicas 

fiquem fora de sua elaboração. Portanto, a participação e as necessidades sociais 

nunca irão se corresponder sem que as instituições diminuam as desigualdades 

socioeconômicas e a distância entre Estado e sociedade.  

 Como discutimos no segundo capítulo, a desigualdade social impede que a 

sociedade chegue a um consenso que baseie e justifique as ações do governo. 

Portanto, o primeiro passo rumo a uma participação política mais igualitária é reduzir 

as desigualdades materiais.  
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5. Conclusão 

 Neste capítulo, abordamos primeiramente a teoria democrática e sua relação 

com a participação política. Foi mostrado, utilizando-se de vários conceitos, que 

essa relação não é dada e nem certa. Entretanto, argumentamos que a participação 

é elemento primordial da democracia e para a sua consolidação, pois os vínculos 

entre sociedade e Estado precisam ser fortalecidos, sendo a participação popular 

uma forma de concretizar isso.  

 Após o debate sobre o papel da participação e o conceito de democracia, 

aspectos da democracia e da cultura política brasileira foram abordados para uma 

breve explanação da situação da participação popular no país e suas possíveis 

mudanças. A experiência brasileira aponta para uma cultura política desacostumada 

ao engajamento político e à organização social. As consequências disso são 

inúmeras, entre elas está a manutenção do estilo político patrimonialista que se 

reforça e estende suas dimensões na política brasileira. Porém, como mostra o 

exemplo de Santa Catarina, a cultura política brasileira pode se modificar rumo a 

valores democráticos mais concretos133.  

 Teoricamente, vimos onde e como o patrimonialismo pode afetar a 

participação política, de forma mais direta, para posteriormente analisar alguns 

dados que apontam a baixa participação brasileira. Ainda não é possível concluir que 

a participação reduzida, como mostrado empiricamente, seja uma consequência da 

dominação patrimonial, ou em que medida, de fato, afeta a participação. O objetivo 

era estabelecer um possível vínculo explicativo entre as duas dimensões, para que 

futuramente a relação seja testada.  

 A representação política brasileira é obstruída pelo direcionamento do 

trabalho dos partidos políticos para obter votos, cargos públicos e minimamente para 

representarem a sociedade civil. A “coisificação do poder”, motivada pela ineficiência 

da representação, permanecerá atuante se a desmobilização social persistir, 

impedindo que se concretize sua participação.  

 Por último, o conceito “qualidade da democracia” reforça a necessidade da 

participação para o “bom” funcionamento deste sistema político. A participação 

                                                 
133

 Estudos sobre a participação popular no orçamento participativo na região Sul do país também podem ser 

direcionados para sua congruência com uma nova cultura política. O orçamento participativo é um exemplo 

real de como a ampliação da participação reduz a patronagem e o clientelismo. Cf. Wampler e Avritzer (2004, 

p. 210).  
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predicada pela “qualidade da democracia” não se limita ao estabelecimento de 

canais de participação, mas se trata da certeza de que a sociedade irá fazer uso 

desses meios para ter suas demandas ouvidas. Quando a participação é 

determinada pelo poder econômico e administrativo, a sociedade não tem seus 

interesses representados politicamente e desenvolve sentimentos como a apatia e o 

cinismo, que a distanciam cada vez mais da esfera pública.  

 A qualidade da democracia brasileira é afetada pela participação política 

insuficiente. O engajamento popular encontra dificuldade de se concretizar pela falta 

de estímulo político e até mesmo seu impedimento pela ação da ideologia do 

Estado. Outro motivo está na convivência da dominação patrimonial com as 

instituições democráticas que preserva uma relação clientelista e assimétrica com o 

cidadão e dentro da própria comunidade política. A ideologia do Estado e o estilo 

político patrimonialista configuram uma cultura política desconfiada, privatista, 

personalista e que não se identifica com a classe política. O sistema de cooptação 

política se sobrepõe ao de representação, o estamento à estrutura de classes e o 

primado do direito administrativo ao direito civil, produzindo um cidadão desprovido 

de iniciativa e de direitos diante do Estado (Schwartzman, 1988, p. 101). O 

patrimonialismo continuará a se expressar no desejo de ter a vida interferida pelo 

Estado no que se refere ao recebimento de benefícios, pois se acredita que é 

somente por este meio que se terá uma vida confortável.  
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Considerações Finais 

 O patrimonialismo apresenta vínculos teóricos sólidos com a cultura política, a 

corrupção, a ideologia do Estado autoritário, a participação e a qualidade 

democrática. É concretizado por meio de atitudes, crenças e valores originados no 

passado, que podem refletir na noção do que seja “público” para os atores políticos. 

Esse estilo político, configurado pela arbitrariedade do poder, possibilita abusos e 

desigualdades na distribuição dos bens públicos, resultando na privatização da 

esfera política. O contexto de dominação patrimonial incapacita o sistema 

representativo brasileiro, negociando a inclusão ou a exclusão de grupos na 

participação política. 

 A abordagem da cultura política, como um dos seus principais instrumentos 

de estudo, permite identificar o patrimonialismo como uma parcela de motivações 

intersubjetivas e culturais estimuladoras da corrupção política e da desmobilização 

social, que culminam na baixa qualidade democrática brasileira. A lógica corrupta 

“procedimental”, que constitui a sua essência, dificilmente é percebida pela 

população como um elemento de subversão da democracia. A presença desse tipo 

de comportamento deixa em aberto a possibilidade de um regresso autoritário no 

país.  

 Contudo, o patrimonialismo não atua somente mediado por mecanismos 

históricos e tradicionais. A abordagem cultural desse fenômeno é extremamente 

relevante, como foi argumentado, porém não é suficiente. A sobrevivência do 

patrimonialismo, nos dias atuais, e, apesar do aparato institucional democrático, é 

mais bem compreendida se for corroborada por mecanismos em execução no 

presente. Por esse motivo, a ideologia do Estado autoritário foi inserida na análise, 

como uma forma de apontar as origens contemporâneas. O encaminhamento 

político dos interesses privados é possibilitado por esses dois caminhos: a cultura 

política brasileira e a manipulação do sentido direcionada à justificação e à aceitação 

desses interesses. O resultado é a restrição da arena pública àqueles cooptados 

para dentro dela, que são os reais detentores do privilégio da participação política.  

 A proposição desses vínculos teóricos tem a função de orientar futuras 

pesquisas no sentido de explorar mais a natureza desses vínculos e seus 

mecanismos. Seria interessante testar em que medida os sujeitos são orientados 
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pela cultura política, resultando em sua insuficiente participação. Importante saber 

também em que medida se dá a percepção da corrupção no país, de acordo com 

suas causas estruturais e culturais, e se o nível de informação de fato afeta essa 

percepção e como a afeta. Quanto à ideologia do Estado autoritário, é relevante que 

sejam apontados seus mecanismos de reprodução e de manipulação do sentido e 

seus efeitos diretos e indiretos na população. As hipóteses apresentadas nesta 

dissertação foram pensadas para colaborar no entendimento da fundamentação do 

poder político no Brasil e seus efeitos na qualidade da democracia do país. Nesse 

sentido, são sugeridas possibilidades de continuidade do estudo e da pesquisa 

sobre o tema, por considerarmos necessária a sua realização.  
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