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Um poderoso consenso em torno de descentrali-
zar e desconcentrar os Estados está formado.
Contudo, os participantes deste acordo nem sem-

pre concordam quanto aos fins pretendidos e, curioso,
falam de descentralização apenas em relação a processos
em que há também, concomitantemente, centralização e
re-centralização.1 A pretensão deste artigo é provocar um
pequeno ruído neste consenso: é com ele, e não com a
descentralização em si, que se põe em desacordo. Sua
preocupação central é tematizar as relações de poder e as
dificuldades do aprofundamento da democratização no
mundo contemporâneo.

O PODER LOCAL NA TEORIA
DO ESTADO MODERNO

O papel das unidades subnacionais como parte da or-
dem política tem sido sistematicamente subestimado. As
conseqüências disto se fazem sentir na enorme Babel que
constituem os escritos sobre municípios e regiões e, so-
bretudo, na facilidade com que a maioria dos analistas –
teóricos e práticos – aceitam como verdades os refrões da
moda. E o presente está povoado de slogans convergen-
tes, ditados pelo desespero de uma esquerda sem pers-
pectivas e pela euforia – se não irracional, de má-fé – de
uma direita neoliberal que já se depara com “as duras ré-
plicas da história”. A valorização do poder local e da des-
centralização é o problemático consenso atual.

As dificuldades do tema são, todavia, enormes e estão
associadas às formas de fazer e analisar a política consti-
tutiva da modernidade, quando esta, por seu lado, produz
dissonâncias e incongruências de vasta latitude, em um
tempo em que transformações globais se impõem às cons-

ciências. Este é um tempo de ousar, em que o pensamen-
to deve acertar as contas com sua própria instituição e o
pensador aceitar o risco do abandono do Caminho Suave
da ortodoxia em voga.

A incompreensão básica decorre diretamente do não
lugar das unidades subnacionais, em particular do muni-
cípio ou comuna, no pensamento político moderno. Esta
ciência, cuja paternidade é freqüentemente atribuída a
Maquiavel, surge precisamente nos albores do Estado
Moderno, respondendo à necessidade de refletir na ques-
tão prática da construção de um poder soberano capaz de
dominar um vasto território e imperar sobre um povo.
Nesse diapasão, os poderes locais são naturalmente vis-
tos como inimigos, já que a soberania significa a reunião
de toda a  potestas – sempre um atributo popular – na
figura do Estado nacional. Este poder reunido e incontras-
tável é, por sua vez, condição do império de lei isonômico
e, conseqüentemente, do sistema de cidadania baseado na
liberdade negativa dos modernos. Assim, a racionaliza-
ção necessária da associação política moderna implica a
soberania popular, ao menos como fonte primeira de le-
gitimidade, e encarna a promessa de que, por seu inter-
médio, o particular não oprimirá nem obrigará o particu-
lar pelo uso do seu poder privado.2

A construção do Estado Moderno implicou uma luta
permanente para a despotencialização dos poderosos lo-
cais, liberando os indivíduos das dominações tradicionais,
vistas agora como privadas, e submetendo-os apenas e,
igualmente de forma ideal, ao poder público. Note-se que
a imensa maioria das explicações do movimento político
das sociedades latino-americanas neste século chamam a
atenção precisamente para a passagem de uma sociedade
oligárquica, fundada no domínio que a propriedade da terra
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confere, para uma sociedade massiva, com o fortalecimen-
to das estruturas do poder estatal. O processo de subsunção
dos poderes locais apresenta, inclusive, exemplos relati-
vamente recentes em estados bastante consolidados. A
Campanha dos Direitos Civis nos Estados Unidos dos anos
50 e 60 é bastante eloqüente: nela a Federação emprega
seu poder, inclusive manu militari, contra as autoridades
e sociedades locais racistas. Mais recentemente, tem-se a
“ação afirmativa”, que visa resultados semelhantes por
outros meios. Da mesma forma devem ser entendidos pro-
jetos como os de “renda mínima”, inclusive no Brasil,
voltados ao combate de formas abjetas de exploração, como
o trabalho infantil. Nesses casos, o Estado intervém alte-
rando a correlação de forças entre indivíduos da socieda-
de local através da atribuição de recursos de poder.

A “teoria do Estado” não se limita a figurar os poderes
locais como inimigos. Eles aparecem também como cons-
tituídos por uma natureza diferente, membros de outra
ordem que se quer ou pretérita, ou subordinada. Isto quer
dizer que a luta pela construção da soberania é vista como
um jogo de soma zero. Assim, a imagem teoricamente
constelada do Estado exclui a tematização do poder local
enquanto poder político: é um atavismo condenado a de-
saparecer com o advento da modernização. O seu lugar é
o lado negativo das dicotomias herdadas da Revolução
Francesa: particularismos, relações pessoais; domínio tra-
dicional, comunidade; folclore, etc.

Se as teorias do Estado não constituem lugares para
pensar as unidades subnacionais – e mesmo os federalis-
tas norte-americanos não fogem à regra, posto que seu
interesse maior é fundar a necessidade da União –as teo-
rias do governo representativo apresentam um lugar su-
bordinado para os municípios, mais freqüentemente como
níveis meramente administrativos. É o que se lê claramente
em Stuart Mill que defende, como os conservadores bra-
sileiros, centralização política com descentralização ad-
ministrativa. Tal conjunção, fundada na utilidade, teria o
mérito de aliar a coerência governamental a uma maior
eficiência e focalização dos atos administrativos. Assim,
a única tarefa claramente política das unidades subnacio-
nais é a composição dos distritos eleitorais, sendo que os
mandatários oriundos destes devem orientar-se pela for-
mação do governo nacional.

Mesmo Tocqueville, provavelmente o mais entusiasta
defensor do papel político do município na materializa-
ção da soberania popular, dentre os igualmente defenso-
res da república representativa, não escapa à tentação de
minorar seu alcance teórico. Em primeiro lugar, porque a
“liberdade comunal” desenvolve-se no seio de uma co-
munidade “semibárbara”, escapando “por assim dizer ao
esforço do homem”. Ela é antitética à civilização e talvez
possa ser mantida se incorporada às leis e aos costumes,

somente o tempo dando-lhe solidez. Por outro lado, pode
ser facilmente destruída. Em segundo lugar, e mais im-
portante, Tocqueville reconhece nos Estados Unidos um
extremo grau de centralização política, já que “a legislatura
de cada Estado não tem diante de si poder algum capaz
de lhe opor resistência”. Assim, a comuna de A Demo-
cracia na América é um caso raro e extremado de des-
centralização administrativa sob a centralização política
dos Estados, convergindo com os desejos de Stuart Mill.

A visão tocquevilleana da comuna, mesmo apresenta-
da como subordinada, é bastante sugestiva para a análise
dos municípios no contexto de uma república representa-
tiva, em pelo menos dois pontos. O primeiro diz respeito
à formação do cidadão ativo que conhece os mecanismos
do governo por seu intermédio. Trata-se, então, da metá-
fora da escola primária da liberdade, contrapeso pode-
roso ao individualismo da sociedade democrática ou, como
se diz contemporaneamente, de massas. Esse argumento
tem sido retomado com alguma freqüência, algumas ve-
zes com explícito reconhecimento da origem. O segundo
argumento refere-se a uma debilidade congênita da cen-
tralização administrativa: se ela pode reunir todas as for-
ças da nação num dado momento e num dado projeto, ela
entrava a reprodução dessas forças. Esta idéia é um coro-
lário de sua concepção de soberania popular e remete ao
fato de que a liberdade comunal fornece um consentimento
ativo da cidadania, construindo força pública.

Como pode-se ver, o poder local comparece, de forma
geral, na teoria política moderna, – ou como um poder
privado atávico ou como esfera meramente administrati-
va. Esse corpus teórico, por isso mesmo, deixa de consi-
derar importantes conseqüências da necessária territo-
rialização do poder político. Carece-se, portanto, de uma
teoria capaz de explicar, no plano do Estado, a “irrigação
dos efeitos de poder por todo o corpo social, até mesmo
em suas menores partículas”.3 De uma teoria que ilumine
o papel das práticas políticas locais na construção da or-
dem.

Um efeito desastroso dessas matrizes analíticas pode
ser observado, nos dias atuais, nas dificuldades de trata-
mento do “clientelismo”. Note-se, primeiramente, que a
maioria dos estudos de caso sobre poder local constatam
sua existência, e não apenas em países pobres ou em de-
senvolvimento. Esta recorrência deveria conduzir à sus-
peita de que se está diante de um fenômeno, se não cons-
titutivo do governo representativo em geral, ao menos de
formas específicas deste. Mas essas constatações empíri-
cas teimam com assustadora freqüência em empregar o
advérbio “ainda”, conotando estranheza com o tempo
presente. Frases como “o clientelismo permanecerá ain-
da por um bom tempo...” são bastante comuns na litera-
tura, querendo dizer que, apesar dos incontáveis atesta-
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dos de óbito, passados sempre por especialistas compe-
tentes, o finado ainda respira... e influencia decisões.4

Não sendo representado pela imagem do Estado (mes-
mo porque o clientelismo é apresentação e não represen-
tação), o fenômeno torna-se teoricamente invisível, como
pertence a outra ordem: quem olha um não vê o outro. E
o clientelismo só é notado no caso particular ou apenas
de soslaio nos estudos de maior grau de generalização. A
dificuldade teórica encontra-se, então, com um imperati-
vo metodológico: só pode ser generalizado o que é legíti-
mo para a teoria e, portanto, a observação concreta e a
prática sensível dos atores – por definição particulares –
tornam-se irrelevantes como fonte de explicações gerais.

Não deixa de ser curioso que apenas nas vertentes crí-
ticas da teoria política e do Estado, desgraçadamente hoje
em desuso, se possa encontrar a afirmação de um papel
essencial das unidades subnacionais na construção da li-
berdade, um embrião de teoria da capilaridade do poder
enquanto dimensão analítica do Estado, bem como um
projeto normativamente orientado. Trata-se do “federa-
lismo”, esboçado por Proudhon e que recebe forma mais
acabada em Bakunine, que predica um complexo institu-
cional baseado na autonomia comunal (Bakunine, 1975:
219-223). Esta forma de organização política orienta-se
para a dissolução do aparato repressor do Estado – todo
Estado é máquina de repressão e poder de classe organi-
zado nessa tradição – na sociedade. Tal ponto de vista
teórico é o único que apresenta uma real consubs-
tancialidade entre descentralização política e administra-
tiva e liberdade, mas interessa assinalar que ela só se
materializa na recusa das soluções republicanas ao pro-
blema do poder.

DUAS FIGURAS DA DESCENTRALIZAÇÃO

Pelo que foi visto, deve-se descartar duas imagens pa-
ralelas bastante difundidas nos discursos sobre poder lo-
cal. A primeira sustenta que por ser “mais próximo” do
cidadão, o poder local é mais factível de ser democratiza-
do e de servir de palco a uma maior participação.5 Os mais
radicais argumentam, inclusive, que o município é a rea-
lidade onde o povo vive, enquanto o poder central mera
abstração. Aparece aqui uma confusão entre diversas or-
dens de problemas: – primeiramente, o município não é
nem mais nem menos abstrato que os demais níveis de
governo. O que acontece mais freqüentemente é que suas
pautas, geralmente administrativas, são mais concretas
apenas no sentido em que são mais facilmente compreen-
didas pela maioria da população, através da vivência co-
tidiana do meio urbano, que os problemas políticos sub-
metidos a escrutínio em outras esferas de poder. Pode-se
argumentar, na melhor das hipóteses seguindo Tocque-

ville, que este é um bom estágio para os estudos primári-
os, mas que eles necessariamente prosseguirão em outra
parte; – reduz-se a submissão política a influência exer-
cida diretamente sobre uma esfera de governo, de resto a
mais particularizada. Ocorre que, como se vive também
em um estado (ou região), em um país e no planeta si-
multaneamente, a real democratização depende, cada vez
mais, das decisões mais universais. Nas teorias do gover-
no representativo, a função de canalizar capilarmente a
participação em esferas mais abrangentes cabe em primei-
ro lugar aos partidos políticos e, secundariamente, a ou-
tras macro instituições. Na vida prática, também movi-
mentos de opinião e organizações não-governamentais
desempenham o papel de articuladores de interesses e
organizadores de demandas, capazes de estimular a par-
ticipação; – finalmente, a proximidade do poder é no mí-
nimo ambígua, pois é também o lugar da reprodução do
poder discricionário das oligarquias.

A segunda imagem que se deve deletar, bastante ade-
rente à anterior, apresenta a descentralização e a demo-
cracia como partícipes da mesma substância. Essa ima-
gem, apresentada por Jordi Borja, encontra-se bastante
difundida entre estudiosos latino-americanos e apresenta
o mérito de certa sofisticação teórica e muita precaução
com a crítica. Sua validade limita-se à atual situação de
crise econômica e do Estado e a relação entre os dois ter-
mos respalda-se na cômoda frase “hoje parece ser
consubstancial... (Borja, 1989:70)”. Borja lembra também
que nem sempre foi assim, rememorando o papel da cen-
tralização política para o desenvolvimento da democrati-
zação, concluindo que “el planteamiento moderno de la
descentralización tiende a integrar los benefícios del cen-
tralismo y a superar las tendencias autárquicas del
autonomismo tradicional”(p.92). Como o alcance da teo-
ria pretende abranger apenas a fase mais contemporânea
do desenvolvimento do Estado Moderno, sua crítica deve-
se concentrar nas possibilidades presentes de integrar os
benefícios da centralização, bem como na superação das
tendências autárquicas tradicionais. Trata-se de uma ques-
tão histórica.

O momento presente marca, de fato, uma ruptura com
os padrões políticos da modernidade. Infelizmente, numa
direção pouco desejada pela maioria. Simultaneamente à
elaboração da teoria do Estado, apresentada acima de for-
ma muito resumida, o poder político real lança-se num
movimento de afirmação de um desenvolvimento desi-
gual e assimétrico que privilegia certos setores da socie-
dade e certas localidades em detrimento de outros. Para-
lelamente, cria condições de mobilização social crescente,
fazendo comparecerem, com cada vez mais força, reivin-
dicações de “direitos iguais” por parte das camadas mar-
ginalizadas. “É óbvio que existe uma contradição básica
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entre a tendência ao desenvolvimento desigual e a ten-
dência ao aprofundamento da igualização” (Sakamoto,
1991:132). As tensões daí oriundas caracterizam a histó-
ria política moderna, a balança pendendo para um dos
lados segundo coordenadas de espaço e tempo.

A conjuntura do pós-guerra assistiu a um incremento
considerável da democratização exatamente por estar
subditada pelo conflito entre dois blocos internacionais,
ambos disputando concepções distintas da única fonte de
legitimação viável: a “democracia”. Mas esse incremen-
to é também a intensificação da contradição bipolar entre
o desenvolvimento econômico e tecnológico desigual, e
o político, tendente à igualização. Nesse contexto, a
finitude dos “recursos do planeta” torna-se evidente, en-
quanto o desenvolvimento das duas faces da modernida-
de provoca “aumentos sem precedentes nas demandas
político-econômicas por recursos”. Com o fim da guerra-
fria, esvanecem-se os suportes da democratização, expli-
citando-se as disputas por recursos. Difícil deixar de con-
cordar que “as forças a favor do desenvolvimento global
desigual, como se exemplifica pelas empresas transnacio-
nais, estão muito mais adiante das forças democráticas,
tentando colocar os recursos da Terra sob seu controle.
Não há dúvida de que as forças a favor da democratiza-
ção, que tendem a aprofundar a democracia localmente
(sic), como resultado da penetração global das idéias
democráticas, estão ficando para trás” (Sakamoto,
1991:144).

Nesse registro cabem praticamente todas as tendênci-
as que conduzem à descentralização segundo o diagnós-
tico de Borja. São elas: 1) crise de representação política
do Estado moderno, apresentando-se demasiados estrei-
tos os mecanismos representativos tradicionais, os parti-
dos e os sindicatos; 2) caráter tecnocrático das adminis-
trações públicas; 3) desigualdades territoriais, sendo que
a demanda por descentralização parte de regiões em crise
e que não acreditam que possam ser atendidas pela auto-
ridade central; 4) reação de culturas locais frente à uni-
formização da modernidade, exponenciada pelos meios
massivos de comunicação; 5) e a reação dos corporati-
vismos (sic) sociais e territoriais sob a intensificação da
competição em situação de crise econômica (Borja,
1989:74-77). Com um certo espanto, conclui-se que es-
tas são causas que induzem à forte erosão dos “benefíci-
os da centralização”, mais que sua integração com as van-
tagens do poder descentralizado, desautorizando o
otimismo desavisado!

A análise coerente das cinco razões para o atual pro-
cesso de descentralização, como entendidas por Borja,
indica uma série de tensões com a teoria e ação do Estado
e do governo representativo. Comparece em primeiro lu-
gar o diagnóstico das promessas não cumpridas: sentimen-

to de exclusão das decisões e da representação (argumen-
tos 1, 2 e 3); do favorecimento desigual da ação estatal
em relação às várias partes do território, “devido à espe-
cialização funcional e à segregação social no espaço” (ar-
gumento 3); assimilação das comunidades locais aos pro-
dutos culturais e pautas de comportamento massificados,
pela potência das novas tecnologias de comunicação e,
implicitamente, a idéia de que o Estado central favorece
esta última, por ação ou omissão (argumento 4). Por fim,
faz-se presente o diagnóstico de que a competição entre
unidades subnacionais, na situação da presente crise eco-
nômica, requer “um representante e um interlocutor pró-
ximo e diversificado” (argumento 5). Resta saber até que
ponto pode-se esperar que a descentralização venha, de
fato, a superar as mesmas tensões da forma Estado que a
impulsionam neste final de século. Saber se as esperan-
ças depositadas na descentralização são realmente fun-
damentadas ou se ela é apenas parte dos efeitos da apli-
cação de uma força irresistível.

A resposta deve enfrentar o fato de que o diagnóstico
formulado por Borja apenas reitera o argumento de
Sakamoto: as forças em prol do desenvolvimento desi-
gual levam vantagem. Essa vantagem pode ser, então,
contra-arrestada nas arenas subnacionais e, mais particu-
larmente, nos municípios? Uma questão importante que
sobressai neste quadro diz respeito à distribuição dos re-
cursos de poder na sociedade contemporânea.

A DISTRIBUIÇÃO DO PODER

A premissa de Tocqueville, depois repetida incansa-
velmente,6 de que “a igualdade é inevitável e está aumen-
tando”, mostrou-se inteiramente equivocada. O “sistema
de capitalismo comercial e industrial... gerou enormes
desigualdades em riqueza, renda, status e poder”, de for-
ma que constitui uma ameaça à igualdade política e à
democracia (Dahl, 1990:46). O problema do poder, con-
gênito ao desenvolvimento desigual, torna-se mais agu-
do na medida em que se apresenta “uma disjuntiva entre
a autoridade formal do Estado e o sistema vigente de pro-
dução, distribuição e comércio que limita de várias ma-
neiras o poder ou âmbito de ação das autoridades políti-
cas nacionais” (Held, 1991:166). Isto é, quando o grau
de interconexão global das empresas econômicas puse-
ram-nas em situação de quase exterioridade em relação à
jurisdição do poder público.

O problema assume uma dupla dimensão: uma quanti-
tativa, referente à desigualdade na distribuição de recur-
sos de poder entre as empresas, o Estado e seus cidadãos;
outra qualitativa, de explicitação mais recente, que diz
respeito aos limites territoriais da jurisdição estatal versus
a ação globalizada do capital. As duas dimensões rela-
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tivizam a soberania dos Estados nacionais, sendo que a
segunda se destaca pela possibilidade de alocação de ca-
pitais, produtivos ou especulativos, entre fronteiras e con-
forme decisões exclusivas de seus gestores, transforma
os Estados, de reguladores, em competidores entre seus
semelhantes. A dificuldade reside no fato de a tramitação
política dos conflitos distributivos, pelas vias estatais, foi
o que permitiu o ritmo acelerado da democratização em
escala global neste século.

O lastimável quadro apresentado pela disputa entre
municípios brasileiros pela alocação de novas indústrias
é bem ilustrativo da real capacidade dos municípios, tal
como dos estados, de regular e planejar o desenvolvimento
de suas respectivas comunidades, face ao poder e à liber-
dade das grandes empresas. A guerra fiscal entre cidades
pela instalação de uma nova unidade da Volkswagen con-
figurou-se como um verdadeiro leilão de incentivos fis-
cais e outros recursos públicos, contemplando muito mais
os interesses da empresa do que qualquer racionalidade
produzida pelas instituições políticas. Obviamente, os
governos que entraram na disputa não dispunham de po-
der sequer para negociar em bases iguais com a empresa,
que se manteve soberana como foro decisório. O que
importa enfatizar é que, contrariamente ao que aconte-
cia, ao menos em parte, no “período desenvolvimentis-
ta”, o destino da comunidade local, regional e nacional
escapou-lhe das mãos. Mas “a crença de que os destinos
comunitários repousam nas mãos da cidadania não é, pre-
cisamente, um dos pressupostos da teoria do Estado e,
conseqüentemente, da democracia (Held, 1991)? Situa-
ção similar aconteceu em relação à decisão de se instalar
uma nova refinaria da Petrobrás na região Norte-Nordes-
te, se bem, neste caso, que a natureza dos recursos de po-
der para o exercício da influência tenham sido mais polí-
ticos, estando a decisão subordinada aos representantes
da cidadania.

A descentralização não pode, portanto, substituir com
vantagem, o combalido Estado nacional no que respeita à
nova correlação de forças entre agentes públicos e priva-
dos. Pode agir e, de fato, age em conformidade com o 5o

argumento de Borja, acima descrito: o da competição entre
os corporativismos sociais e territoriais. Não admira, pois,
que os defensores intransigentes da descentralização
elidam sistematicamente o tema do poder. Enquanto isso,
aumentam a polarização e a marginalização sociais, in-
clusive no contexto de países com alto PIB per capita
(Mingione, 1988; Boter et alii, 1988).

É bastante sintomático que as mesmas pessoas que há
duas décadas valorizavam, no plano socioeconômico, as
condições de reprodução da “força de trabalho” e de vida
da população, priorizem agora o tema do “desenvolvimento
econômico local”, da “economia social”, da “negociação

e cooperação entre atores públicos e privados”, etc. (Borja,
1989:76). Em outras palavras, ainda que a intenção seja
favorecer a população via a criação de empregos, a
tematização é refeita, levando-se em conta, priorita-
riamente, as necessidades do capital. Alguém suficien-
temente maldoso pode concluir que se confirma a tese dos
teóricos da “urbanização capitalista”, segundo a qual “a
progressiva concentração do capital e a subordinação mais
imediata da Administração aos objetivos deste... dá lugar
a uma política urbana... ao serviço cada vez mais exclusivo
e explícito das necessidades de acumulação capitalista e
em detrimento das condições... de vida da população
(Borja, 1975:14).

As razões apresentadas por Borja para a descentrali-
zação conduzem ainda a um problema mais delicado.
Trata-se da questão das “culturas locais” que desconfiam
da intervenção centralizada e burocrática do Estado e,
conseqüentemente, buscam autonomia (“autogestão, au-
togoverno”), inclusive conquistando posições no poder
local. Esta é, de fato, a questão central no pensamento
deste autor e é o que se depreende de sua definição de
descentralização como “um processo de caráter global que
supõe, por uma parte, o reconhecimento da existência de
um sujeito – uma sociedade ou coletividade de base terri-
torial – capaz de assumir a gestão de interesse coletivos e
dotada de personalidade sociocultural e político-adminis-
trativa e, por outra parte, a transferência a este sujeito de
um conjunto de competência e recursos... que poderá ge-
rir autonomamente, nos marcos da legalidade vigente
(Borja, 1989:78).

Ressalte-se, primeiramente, que a definição é profun-
damente ambígua quanto ao entendimento de que uma
sociedade local possa ser um sujeito. A dinâmica da so-
ciedade contemporânea é crescentemente fragmentária,
complexa e multifacetada. A subsunção da complexidade
à idéia de um sujeito é, no mínimo, discutível. A confusão
aprofunda-se, pois em poucas linhas não se precisa se este
sujeito é a “sociedade” ou seu símile representado na fi-
gura de um Estado Local, e seu governo representativo.
Neste caso, estar-se-ia falando de uma nação dentro de
um Estado plurinacional e se poderia entender suas posi-
ções como as do deputado no Parlament de Catalunya (que
exerceu esse mandato entre 1980 e 1984, assumindo de-
pois a função de teniente de alcalde de Barcelona), mas
sua pretensão à universalidade, sua militância intelectual
na América Latina e a aceitação de suas teses no subcon-
tinente vetam, em alguma medida, tal entendimento.

Cabe então a pergunta sobre se a descentralização, as-
sim entendida, não estaria fadada a reproduzir as mesmas
mazelas da forma Estado quanto à sua atual crise de po-
der e representação. Afinal, retoma o tradicional argumen-
to da representação de todo o povo de um território, in-
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dependentemente de suas reais clivagens, e reivindica parte
dos recursos de poder para o exercício da soberania em
sua jurisdição, somente respeitados os limites consti-
tucionais. Terá esta esfera mais poder e legitimidade para
combater as causas do debilitamento dos Estados nacio-
nais, como o seu próprio exemplo, a “rebelião fiscal”?
Mesmo em Estados latino-americanos descentralizados,
nos quais os municípios gozam de forte autonomia polí-
tica e administrativa – e nesse aspecto, ao que se pode
saber, nenhum país supera o Brasil7 – apresenta-se com
igual força a “crise de representação” das autoridades lo-
cais e dos partidos políticos atuantes nesse nível de go-
verno. As causas apontadas para essa crise estão associa-
das a uma certa oligarquização constitucional do poder
local, que faculta sistemas decisórios sem consulta popu-
lar, mesmo nos casos em que um legislativo eleito tem as
condições institucionais para tanto (Nunes, 1994:191-
194).

A CONSTITUIÇÃO POLÍTICA
DAS IDENTIDADES

A questão parece, então, ter raízes mais profundas, uma
das mais importantes o célebre argumento de Robert
Michells. Sua teoria das organizações políticas conclui
pela inevitável formação de oligarquias políticas por in-
termédio das instituições democráticas, quando a partici-
pação é franqueada às classes subalternas. É que o não
proprietário, por isso mesmo relativamente débil em re-
cursos de poder, só pode fazer valer seus interesses e opi-
niões no espaço público através do número, massivamente.
Como quem diz reunião de muitos, diz organização, a
presença destes “cidadãos dependentes” na política im-
plica, de forma necessária, organização. Esta, por sua vez,
exige burocracia, que se diferenciará fatalmente dos “nos-
sos” e de suas aspirações precisamente devido à sua situ-
ação específica na divisão do trabalho. Ao maximizar seus
interesses de grupo, a burocracia sindical e partidária cria
uma relação assimétrica em relação às bases, de supre-
macia. O argumento de Michells, inconveniente e por isso
mesmo pouco lembrado, retoma a crítica do pensamento
marginal do século XIX, demonstrando a necessária não
universalidade do governo representativo. A constatação
de Borja do caráter tecnocrático das administrações pú-
blicas, bem como o paradoxo de Bobbio entre democra-
cia representativa e burocracia (que ele relativiza mas não
resolve), recebe uma explicação que deveria ser objeto
de maior meditação.

Isto posto, pode-se precisar a delicadeza do problema
que a definição de descentralização de Borja suscita. A
representação política supõe, em sociedades de massa, a
organização. (Nem sempre foi assim! Vale lembrar a re-

presentação de notáveis anterior aos partidos de massa).
Pensar um sujeito territorial na sua dupla face de “povo e
governo” pressupõe, então, pensar a organização desses
dois elementos, bem como a instituição do corpo repre-
sentativo e a conseqüente formação ou ampliação de um
grupo social particularizado: os novos profissionais da
política. Até aqui, nada de novo. Apenas a retomada das
questões relativas ao Estado nacional em outra dimensão.
Ocorre que os recortes territoriais não são dados da reali-
dade social, mas antes construções políticas. Da mesma
forma, a instituição de representantes através de regras
que devem ser estabelecidas – as escritas e as implícitas
na dinâmica criada – não são “naturais”. De forma que o
resultado do processo fica na dependência das soluções
escolhidas: a geração de interesses coletivos, suas moda-
lidades de expressão, a latitude dos conflitos legítimos
nessas novas arenas, etc.

Uma pesquisa sobre governos locais em cidades de
porte médio, realizada em sete países da América Latina
(Nunes, 1994), observou uma transformação bastante
acentuada na natureza dos “sujeitos” políticos após pro-
cessos de descentralização em países unitários (Bolívia,
Colômbia, Chile, Equador e Peru). Sólidas instituições
representativas nacionais esvaneceram-se, ainda que tam-
bém por outras razões, abrindo espaço para a prolifera-
ção de novos atores locais, descentralizando-se também
os conflitos sociais e a força relativa dos atores subalter-
nos sendo pulverizada.

Em países já federativos (Argentina e Brasil), pode-se
notar também a presença de “sujeitos” em grande medida
condicionados pelas maneiras específicas dos processos
decisórios locais; em outras palavras o que, quem, como,
onde e quando se decide causa um impacto sensivelmen-
te sobre quem se organiza e o que constitui uma pauta de
reivindicações.

Essas constatações empíricas ressonam em um saber
político esquecido pelos modernos – o de que o caráter
do cidadão é atributo das leis fundamentais do corpo po-
lítico e da maneira como estas são observadas no tempo.
Mas trata-se de uma amnésia necessária, pois é incom-
patível com a idéia mesma de representação: a de que os
interesses e opiniões são dados pré-políticos, atributos dos
“indivíduos naturais” e de suas associações voluntárias,
criadas pelas afinidades livremente identificadas. E são
precisamente estas que devem ser reapresentadas no con-
texto de um pacto voluntário. Esta é, talvez, a maior difi-
culdade da tradição “liberal democrática”, hoje hegemô-
nica, em se conciliar com a experiência vivida e observada.
É esta dificuldade que obriga o liberal a sacrificar a liber-
dade política pela liberdade econômica, como faz Hayck.
E que impulsiona Dahl no caminho inverso: ambos são
incapazes de enxergar que a aporia não se resolve num
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plano metafísico. E ambos fazem opções políticas, isto é,
de valor.

DESCENTRALIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO

Algumas conclusões emergem do que foi dito aqui e
apontam para a complexidade dos fenômenos entendidos
pelo termo “descentralização”. Complexidade que
desautoriza simplificações tanto analíticas como norma-
tivas. Infelizmente, ambas comparecem com descon-
certante freqüência, fazendo crer que a adesão aos encan-
tos supersticiosos está intimamente relacionada à fortuna
desfavorável e à incapacidade dos homens de dirigir seus
destinos, como ensinou Spinoza.

A teoria política e a fala do poder constelaram na figu-
ra do Estado-Nação exatamente a idéia de uma “comuni-
dade de destino”, construída pela vontade e pela força
humanas, através da qual os indivíduos se habilitam a
tomar decisões sobre o seu futuro comum. Sem tal ponto
de partida, a teoria da democracia, enquanto forma de
governo, careceria de sentido. Ocorre que a ação dos Es-
tados, neste tempo de relação de poder crescentemente
globalizadas, é fundamentalmente constrangida. Os de-
terminismos, expiados milenaristicamente por uma esquer-
da que vê o fim do seu mundo e renasce purificada, en-
gordam rijos e fortes dos discursos de chefes de Estado.
Estes, piedosamente abençoados pelos economistas, ver-
dadeiros sacerdotes modernos, sacramentam a impotên-
cia dos homens e de seus representantes. Assim, aparece
como necessidade que, mesmo nações com cerca de trin-
ta mil dólares de PIB per capita, sejam forçadas à redu-
ção de gastos sociais (ainda que o montante do gasto pú-
blico não decresça!).

O primeiro acerto de contas a ser feito é o reconheci-
mento de que a atual onda de descentralização decorre
precisamente desse processo de crise das instituições pú-
blicas. Nesse sentido, rima com temas como “reforma do
Estado”, “diminuição dos gastos sociais”, “estado míni-
mo”, etc. Isto não significa que a descentralização não
tenha dimensões importantes para a retomada da demo-
cratização. Mas, certamente, acarreta a necessidade im-
periosa, para quem esteja interessado nessa retomada, de
tentar responder às questões difíceis.

A primeira diz respeito à assimetria e à incongruên-
cia entre os poderes públicos e privados. A não se pen-
sar conjuntamente um grau de centralização planetá-
ria, paralela ao reforço do poder local, aprofunda-se
um desequilíbrio apenas em prol do desenvolvimento
desigual.

Conexa a esta, uma segunda questão diz respeito à
natureza dos vínculos entre o local, o regional, o nacio-
nal e o global, permeados matricialmente em suas esferas

públicas e privadas. O trabalho, aqui, é o repensar o sis-
tema representativo, na tentativa de pavimentar o atual
fosso entre representantes e representados. Dois autores
aqui comentados – Dahl e Held – preocupam-se precisa-
mente com essas questões. Resta saber se o problema é,
de fato, equacionável nos marcos da teoria do governo
representativo.

Finalmente, é preciso uma maior compreensão concei-
tual dos mecanismos de difusão e capilaridade dos efei-
tos de poder nas dimensões territoriais. Existe muita teo-
ria sobre “as leis como devem ser”, mas muito pouca sobre
“os homens tais quais são”. Talvez com isso descubra-se
mais centralização na descentralização (e vice-versa) do
que se estaria disposto a admitir.

O pior serviço que se pode prestar à causa da demo-
cratização hoje é operar a metonímia que reduz um todo
complexo a uma solução unilateral e a uma panacéia uni-
versal.

NOTAS

1. Um estudo acerca da descentralização de Londres revela um processo com-
plexo que envolve também novas centralizações e recentralização de atividades
antes descentralizadas (Levy, p.262).

2. Parte da crítica de Marx ao “estado burguês”, talvez a fundamental, situa-se
precisamente neste ponto: a propriedade privada obriga e domina, sem que haja
recurso possível à comunidade política, convertida em “um comitê que adminis-
tra os negócios comuns de toda a burguesia”. Numa vertente liberal contempo-
rânea, realmente liberal, Robert Dahl recoloca o problema nos seguintes termos:
“...temos que nos esforçar para diminuir os efeitos adversos sobre a democracia
e a igualdade política que resultam quando a liberdade econômica engendra grande
desigualdade nas distribuições de recursos, e assim, direta e indiretamente, de
poder” (Dall,  1990:47). Contrariamente a algumas correntes, como por exem-
plo, a representada por Hayck, Dahl jamais consentiria em sacrificar a liberdade
política em nome do liberalismo.

3. “A burguesia compreende perfeitamente que uma nova legislação ou uma nova
constituição não serão suficientes para garantir sua hegemonia; ela compreende
que deve inventar uma nova tecnologia que assegurará a irrigação dos efeitos do
poder por todo o corpo social” (Foucault, 1984:220).

4. Mesmo um autor que procura entender o clientelismo e relativizar suas dife-
renças sem relação a uma institucionalidade público-representativa, conferindo-
lhe “alguma dignidade”, não supera a lógica bipolar ao apresentá-la sob a forma
de um continuum e sugerindo que se analisem suas interpenetrações. A explica-
ção continua a operar ex machina em decorrência de particularismo das socieda-
des onde o fenômeno é observado. Não escapa, pois, do “ainda” (Avelino,
1994:228 e 240).

5. “O municipalismo, que se sintetiza no princípio segundo o qual ‘o que pode
ser feito pelo município não deve ser feito nem pela União, nem pelo Estado’,
fundamenta-se na desconcentração do poder e na descentralização das decisões
e realizações, pressupondo, portanto (sic!), a completa democratização da socie-
dade e a participação efetiva da comunidade...” (Quércia, 1986:10).

6. A mesma premissa encontra-se desenvolvida em Marshall (1967), que enxer-
ga uma “guerra” entre a cidadania e o sistema de classe capitalista. Também em
Bobbio (1979), que predica a democracia como o único caminho lícito ao socia-
lismo, com o que concorda Weffort (1984). Nesses autores da segunda metade
do século XX, a premissa tocquevilleana é retrabalhada no sentido de conferir
maior importância ao Estado nos processos de igualitarização. O pressuposto
básico, portanto, é o de um estado crescentemente fortalecido e soberano.

7. As constituições brasileiras dotam os municípios de autonomia política ím-
par, dando-lhes a capacidade legislativa em sentido próprio e consentindo que,
no caso do interesse específico municipal, a lei do município prevaleça à estadual
e, inclusive à federal, respeitada somente a constituição. Ele é virtualmente um
ente da federação que se desdobra, assim, em três níveis, contrariamente ao que
ocorre nos Estados Unidos, Argentina e México, cujos ordenamentos supõem
apenas dois: os Estados e a União (Grossi, 1989:87). Como se vê, a descentrali-
zação não garante nem democracia, nem participação, nem solidez na represen-
tação.
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