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Projeto Piloto Casa da Democracia 

Programa principal 

Percorrendo 8 itinerários de aprendizagem democrática 

Prazo: 12 meses 

Preço: 15 mil 

Quatro imersões de 5 dias – chamadas Jornadas – de três em três meses = Total 

20 dias 

Cara jornada tem 10 encontros de 4 horas – Total 40 horas. Total das 5 jornadas = 

200 horas presenciais. 

Intervalos de 2 meses entre cada imersão para leituras = Total 6 meses 

4 webinars online (quinzenais) nos intervalos = Total 12 webinars 

Cada webinar tem 60 minutos = Total de 12 horas a distância 

Leituras de livros e exercícios = ? 

Exemplos de calendários para três turmas de 20 a 30 alunos numa mesma casa. 

Podem existir várias Casas da Democracia percorrendo o mesmo programa 

T1 - Março | Junho | Setembro | Dezembro 

T2 - Abril | Julho | Outubro | Janeiro  
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T3 - Maio | Agosto | Novembro | Fevereiro 

 

Programa 

Serão oito os itinerários de aprendizagem disponíveis na fase piloto do projeto. 

Itinerário 1 | O primeiro itinerário será composto pelos romances distópicos 

clássicos: A nova utopia, de Jerome K. Jerome (1891), Nós, de Yevgeny Zamyatin 

(1921), Admirável mundo novo, de Aldous Huxley (1932), O zero e o infinito, de 

Arthur Koestler (1941), A revolução dos bichos e 1984, de George Orwell (1945, 

1949), Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953), O senhor das moscas, de William 

Golding (1954), Um dia na vida de Ivan Denisovich, de Alexander Soljenítsin 

(1962), Duna, de Frank Herbert (1965), O conto da aia, de Margaret Atwood 

(1985) etc. Cada livro é uma estação no percurso de aprendizagem. O objetivo é 

conhecer padrões autocráticos em “estado puro” nas distopias para reconhecê-

los em situações reais da nossa experiência. 

Itinerário 2 | Outro itinerário será composto pelas perguntas usuais que 

questionam a democracia, do tipo: Como pode haver verdadeira liberdade (e 

democracia) sem um mínimo de igualdade (cidadania plena)? De que adianta ter 

democracia se o povo passa fome (ou como pode haver democracia política 

enquanto não for reduzida a desigualdade social)? Um líder identificado com o 

povo não pode fazer mais (pelo povo) do que instituições cheias de políticos 

corruptos controlados e financiados pelas elites? Como a democracia pode 

funcionar direito quando faltam aos cidadãos os conhecimentos necessários para 



3 
 

interpretar a realidade social e escolher conscientemente os melhores caminhos? 

Os seres humanos, abandonados à sua própria sorte, sem uma direção política 

capaz de conduzi-los, não acabarão entrando em luta uns contra os outros, 

instaurando um verdadeiro caos social? E muitas outras. O objetivo é responder 

às objeções comuns à democracia que permanecem sendo repetidas ad nauseam 

por autocratas e analfabetos democráticos. 

Itinerário 3 | Um terceiro itinerário será composto por leituras dos textos teóricos 

fundamentais da “tradição” democrática, escritos por pessoas como: Althusius 

(1603), Spinoza (1670, 1677), Rousseau (1754, 1762), Jefferson (e o network da 

Filadélfia: 1776), “Públius” (os “Federalistas” Hamilton, Jay e Madison: 1787 a 

1788), Paine (1791), Tocqueville (1835-1840, 1856), Thoreau (1849), Mill (1859, 

1861), Dewey (1927, 1937, 1939), Popper (1945), Arendt (1950-9, 1958, 1963), 

Lefort (1981), Castoriadis (1986), Maturana (1985, 1993), Rawls (1993), Sen (1994, 

1999), Dahl (1998) et coetera. Além, é claro, dos textos clássicos, como: A 

Constituição dos Atenienses do Pseudo-Xenofonte; As Memoráveis e A Apologia 

de Sócrates de Xenofonte; A República, O Político e As Leis de Platão; A Política de 

Aristóteles e a Constituição de Atenas atribuída a Aristóteles; A História da Guerra 

do Peloponeso de Tucídides; a História de Heródoto etc. Novamente, cada escrito 

é uma estação. O objetivo é captar o genos da democracia. 

Itinerário 4 | Um quarto itinerário será composto pela investigação da 

democracia como modo-de-vida, ou seja, da democracia no sentido forte do 

conceito: como processo de desconstituição de autocracia, onde quer que ela se 

manifeste, não apenas no Estado e sim também nas organizações da sociedade 

(como a família, a escola, a igreja, a corporação – incluindo a universidade -, o 
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quartel, as organizações da sociedade civil e a empresa hierárquica). O objetivo é 

investigar como se pode experimentar a democracia para desprogramar cinco a 

seis milênios de cultura autocrática. 

Itinerário 5 | Um quinto itinerário será composto por uma coleção de rankings 

sobre a democracia no mundo e de rankings (supostamente) correlatos nos 

últimos dez anos, como, de um lado, o Democracy Index da The Economist 

Intelligence Unit, o Freedom in the World da Freedom House, o V-Dem da 

Universidade de Gotemburgo e, por outro lado, o IP per capita, o PIB per capita 

(do Banco Mundial), o IDH (PNUD), o do WEF Global Competitivenes Index, o 

Ingelhart-Welzel Cultural Map of the World do WVS – World Values Survey, o do 

Pew Research Center etc. Cada estação é composta por uma comparação e por 

um questionamento das correlações encontradas. Este é um itinerário 

investigativo, onde o interagente se associa a um esforço coletivo de encontrar 

correlações entre indicadores de democracia e outros indicadores que medem 

competitividade, fragilidade estatal, conflitos e governança e valores culturais, 

buscando corroborar ou falsificar a hipótese de que países mais democráticos 

tendem a ser mais socialmente cooperativos e economicamente competitivos, 

menos frágeis ou instáveis, menos vulneráveis a conflitos ou mais pacíficos, com 

melhor governança e com predominância de valores racionais sobre valores 

tradicionais e de valores de auto-expressão sobre valores de sobrevivência. E, 

além disso, encontrar classificações mais adequadas para categorizar as unidades 

de governança do ponto de vista do processo de democratização das suas 

sociedades. 
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Itinerário 6 | Um sexto itinerário terá como objetivo colocar os participantes a par 

do debate atual sobre democracia, acompanhando a literatura e as controvérsias 

mais recentes, publicadas nos periódicos especializados como o Journal of 

Democracy e outras revistas semelhantes. É preciso saber o que estão pensando 

sobre o assunto pessoas como – para citar apenas alguns exemplos – Adam 

Przeworski, Francis Fukuyama, Larry Diamond, Donald L. Horowitz, Marc F. 

Plattner, Ronald F. Inglehart, Christian Welzel, Roberto Stefan Foa e Yascha 

Mounk, Takis S. Pappas, Paul Howe, William A. Galston, Mark Lilla, Daniel Ziblatt e 

Steven Levitsky, Timothy Snyder, David Runciman, Manuel Castells e também 

articulistas importantes como Michael Reid, Moisés Naím, Enrique Krauze e Mario 

Vargas Llosa, entre tantos e tantos outros. 

Itinerário 7 | Um sétimo itinerário será composto por uma visão social da 

democracia e é dedicado à investigação das relações entre democracia e redes 

sociais. O objetivo é pensar em novas formas de democracia mais adequadas a 

uma emergente sociedade-em-rede. As estações são compostas por uma 

releitura dos grandes temas do estudo da democracia, como: as invenções da 

democracia; a fenomenologia da interação em mundos altamente conectados; 

política, verdade, ciência e opinião; política, guerra e paz; liberdade e igualdade; 

democracia como regime da maioria ou das múltiplas minorias; falhas genéticas 

da democracia; princípios democráticos; política como utopia da democracia; a 

democratização ou radicalização da democracia; novas características da 

democracia na sociedade-em-rede etc. 

Itinerário 8 | Finalmente, um oitavo itinerário enfrentará o problema da inovação 

política e social. Além de reinterpretar os temas óbvios: livre mercado, redução 
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da participação do Estado na economia, reformas, responsabilidade fiscal, corte 

de impostos e privatização – que deveriam constar da pauta obrigatória de 

qualquer liberal (não exclusivamente dos liberais-políticos), serão abordados 

temas relacionados à defesa da democracia e à continuidade do processo de 

democratização (da sociedade, do Estado e do padrão de relação Estado-

sociedade). Farão parte desse itinerário alguns temas inovadores que ainda não 

entraram na pauta de grande parte dos liberais como, por exemplo: a crise e os 

limites da democracia representativa e a experimentação de novas formas mais 

interativas de democracia numa emergente sociedade-em-rede; o federalismo e a 

crise do Estado-nação; a superação da contraposição localismo não-cosmopolita 

(tipo America First) x globalismo e a realidade emergente da glocalização; a 

superação da contraposição estiolante monoculturalismo x multiculturalismo: 

rumo à inevitável (e desejável) miscigenação cultural; a inadequação da 

classificação e da divisão das forças políticas em esquerda x direita; e o 

envelhecimento da divisão entre visões mercadocêntricas e estadocêntricas do 

mundo: a sociedade como forma autônoma (subsistente por si mesma) de 

agenciamento, além (ou ao lado) do mercado e do Estado. Também serão 

discutidas novas experiências de democracia que sejam: mais distribuídas, mais 

interativas, mais diretas, com mandatos revogáveis, regidas mais pela lógica da 

abundância do que da escassez, mais vulneráveis ao metabolismo das multidões e 

mais responsivas aos projetos comunitários, mais cooperativas, mais diversas e 

plurais (não admitindo apenas uma única fórmula internacional mas múltiplas 

experimentações glocais). 

Responsáveis pelos itinerários: ? 
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Grade curricular 

Primeira Jornada 

Dia 1 – Manhã | Apresentação do programa 

Dia 1 – Tarde |  

Dia 2 – Manhã |  

Dia 2 – Tarde 

Dia 3 – Manhã 

Dia 3 – Tarde 

Dia 4 – Manhã 

Dia 4 – Tarde 

Dia 5 – Manhã 

Dia 5 – Tarde  

Primeiro webinar da Primeira Jornada 

Segundo webinar da Primeira Jornada 

Terceiro Webinar da Primeira Jornada 

Quarto Webinar da Primeira Jornada 
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Leituras obrigatórias 

Palestrantes ou professores convidados para a Primeira Jornada = ? 

Segunda Jornada 

Dia 1 – Manhã |  

Dia 1 – Tarde |  

Dia 2 – Manhã |  

Dia 2 – Tarde 

Dia 3 – Manhã 

Dia 3 – Tarde 

Dia 4 – Manhã 

Dia 4 – Tarde 

Dia 5 – Manhã 

Dia 5 – Tarde  

Primeiro webinar da Segunda Jornada 

Segundo webinar da Segunda Jornada 

Terceiro Webinar da Segunda Jornada 
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Quarto Webinar da Segunda Jornada 

Leituras obrigatórias 

Palestrantes ou professores convidados para a Segunda Jornada = ? 

 

Terceira Jornada 

Dia 1 – Manhã | Itinerário 1 

Dia 1 – Tarde |  

Dia 2 – Manhã |  

Dia 2 – Tarde 

Dia 3 – Manhã 

Dia 3 – Tarde 

Dia 4 – Manhã 

Dia 4 – Tarde 

Dia 5 – Manhã 

Dia 5 – Tarde  

Primeiro webinar da Terceira Jornada 
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Segundo webinar da Terceira Jornada 

Terceiro Webinar da Terceira Jornada 

Quarto Webinar da Terceira Jornada 

Leituras obrigatórias 

Palestrantes ou professores convidados para a Terceira Jornada = ? 

 

Quarta Jornada 

Dia 1 – Manhã | Itinerário 1 

Dia 1 – Tarde |  

Dia 2 – Manhã |  

Dia 2 – Tarde 

Dia 3 – Manhã 

Dia 3 – Tarde 

Dia 4 – Manhã 

Dia 4 – Tarde 

Dia 5 – Manhã 
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Dia 5 – Tarde 

Palestrantes ou professores convidados para a Quarta Jornada = ? 

 

Trabalho de conclusão do curso 
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PROJETO CASA DA DEMOCRACIA 

Comecemos com cinco constatações: 

1 - Não existe democracia sem democratas. 

2 - Os democratas sempre foram minoria. Seu papel precípuo não é arrebanhar 

maiorias e sim agir como agentes fermentadores da formação de uma opinião 

pública democrática. Fermento não é massa. O importante não é que os 

democratas sejam maioria numérica e sim que consigam ensejar a formação de 

uma opinião pública democrática. 

3 - Democratas não são liberais apenas no sentido econômico do termo e sim 

liberais-políticos (que tomam a liberdade como sentido da política e a democracia 

como valor universal e principal valor da vida pública). 

4 - Mas uma minoria tão ínfima de liberais-políticos (como a que temos) não é 

capaz de cumprir o papel de defender a democracia (que temos), impedindo que 

ela se torne menos liberal e mais majoritarista (como querem os populistas) e, 

simultaneamente, avançar na direção das democracias mais interativas que 

queremos (mais conformes à morfologia e a dinâmica da sociedade 

contemporânea). 

5 - Esta é a razão principal pela qual virou um imperativo democrático da hora, 

numa época como a que vivemos, de recessão e desconsolidação democráticas, 

configurar novos ambientes de aprendizagem da democracia voltados para a 

inovação política e social. 
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O projeto Casa da Democracia, proposto por pessoas conectadas à Escola-de-

Redes e ao Projeto Democracia, é uma iniciativa sintonizada com esse imperativo. 

O QUE É 

Casa da Democracia é o nome do projeto piloto, com duração de 18 meses, de 

uma iniciativa sem fins lucrativos mais ampla de aprendizagem da democracia 

voltada à inovação política e social, chamada provisoriamente de “universidade” 

da democracia – a qual só será implantada se a avaliação da experimentação 

inicial for positiva. 

A ideia é simples. Configurar ambientes de formação de democratas que possam 

capacitar - de modo não doutrinário - agentes para atuar na grande mídia, nas 

mídias sociais, nas escolas, universidades e organizações da sociedade e em 

outras instituições, nos parlamentos e executivos, eventualmente no ministério 

público e no judiciário. Pessoas que tenham uma visão mais profunda e 

abrangente da democracia, que integrarão turmas com alta interatividade. 

O objetivo do projeto piloto é capacitar cerca de 100 participantes nas 

modalidades presencial e à distância no prazo estabelecido (18 meses, a começar 

nos meses finais de 2019 ou início de 2020). 

Esse projeto piloto só poderá ser realizado se contar com um número suficiente 

de patronos, apoiadores e associados. Para tanto, precisamos de 10 patronos 

(que poderão indicar 10 alunos com bolsa integral), 20 apoiadores (que poderão 

indicar 5 alunos com bolsa integral) ou 100 associados (que poderão se inscrever 
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ou indicar alguém para fazer o programa com bolsa de 70% do valor total do 

curso). 

Reconhecidos jornalistas, analistas, agentes políticos e estudiosos da democracia 

serão curadores, facilitadores e professores do programa. 

UM RESUMO DO PROJETO 

Uma rede de pessoas conectadas à Escola-de-Redes e ao Projeto Democracia está 

lançando uma nova iniciativa de aprendizagem da democracia voltada para a 

inovação política e social. 

Sabe-se que não existe democracia sem democratas, quer dizer, sem liberais-

políticos. Constata-se hoje, porém, um deficit de liberais-políticos (democratas 

convictos). Mas liberais-políticos não se formam espontaneamente em volume 

desejável porque a cultura predominante não é liberal e porque está um curso 

uma recessão e uma desconsolidação democráticas. Vivemos atualmente sob 

uma terceira onda de autocratização. Assim, é necessário proporcionar processos 

de aprendizagem da democracia. 

A democracia foi a maior inovação social (sim, social, não apenas política) já 

surgida na história. No entanto, nem todos que aceitam a democracia e convivem 

bem com ela são inovadores. Vivemos um período da história (sombrio, como 

diagnosticou recentemente Edgar Morin) em que a inovação política entrou em 

depressão e a inovação social praticamente desapareceu. Assim, iniciativas de 

educação política devem hoje contribuir para ensejar o surgimento de liberais-

políticos, em especial de democratas inovadores. No entanto, dela também 

http://escoladeredes.net/
http://dagobah.com.br/category/projeto-democracia/
http://dagobah.com.br/apostando-na-inovacao-democratica/
http://dagobah.com.br/apostando-na-inovacao-democratica/
http://dagobah.com.br/facing-up-to-the-democratic-recession-o-artigo-historico-de-larry-diamond/
http://dagobah.com.br/os-sinais-de-desconsolidacao/
http://dagobah.com.br/uma-terceira-onda-de-autocratizacao-esta-aqui-o-que-ha-de-novo-nisso/
http://dagobah.com.br/uma-classificacao-dos-liberais-e-dos-i-liberais-na-atualidade/
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devem fazer parte outros liberais-políticos, como os democratas conservadores e 

os democratas formais (além dos seguidores de doutrinas do liberalismo-

econômico que ainda não tomam a democracia como um valor universal e como 

principal valor da vida pública). 

Dizendo de modo inverso, iniciativas de educação política deveriam servir para 

desestimular o surgimento de populistas (ditos de esquerda ou de direita), de 

liberais-econômicos que não priorizam a democracia e, se for possível, de 

antidemocratas não-eleitorais (que hoje são forças políticas vestigiais). 

O objetivo é ensejar o surgimento de agentes fermentadores da formação de uma 

opinião pública democrática capazes de não só defender a democracia, mas 

também de contribuir para caminharmos da democracia que temos em direção às 

democracias que queremos. 

A ideia, portanto, é simples. Configurar ambientes de formação de democratas 

que possam capacitar agentes para atuar na grande mídia, nas mídias sociais, nas 

escolas, universidades e organizações da sociedade e em outras instituições, nos 

parlamentos e executivos, eventualmente no ministério público e no judiciário. 

Pessoas que tenham uma visão mais profunda e abrangente da democracia, que 

integrarão turmas com alta interatividade. 

Haverá um projeto piloto, com duração limitada (de 18 meses), chamado Casa da 

Democracia. O objetivo é testar processos de aprendizagem (tanto do ponto de 

vista dos itinerários ou conteúdos, quanto do ponto de vista das metodologias ou 

dinâmicas) com até, no máximo, uma centena de participantes. Dependendo da 

http://dagobah.com.br/uma-classificacao-dos-liberais-e-dos-i-liberais-na-atualidade/
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avaliação desse projeto piloto, será implantada então a iniciativa, mais ampla e 

definitiva, que funcionaria como uma espécie de “universidade” da democracia. 

O projeto piloto será mantido por um conjunto de patronos, apoiadores e 

associados, que terão direito a indicar um número determinado de alunos para 

frequentar os cursos. 

O PROGRAMA 

Serão oito os itinerários de aprendizagem disponíveis na fase piloto do projeto. 

Itinerário 1 | O primeiro itinerário será composto pelos romances distópicos 

clássicos: A nova utopia, de Jerome K. Jerome (1891), Nós, de Yevgeny Zamyatin 

(1921), Admirável mundo novo, de Aldous Huxley (1932), O zero e o infinito, de 

Arthur Koestler (1941), A revolução dos bichos e 1984, de George Orwell (1945, 

1949), Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953), O senhor das moscas, de  William 

Golding (1954), Um dia na vida de Ivan Denisovich, de Alexander Soljenítsin 

(1962), Duna, de Frank Herbert (1965), O conto da aia, de Margaret Atwood 

(1985) etc. Cada livro é uma estação no percurso de aprendizagem. O objetivo é 

conhecer padrões autocráticos em “estado puro” nas distopias para reconhecê-

los em situações reais da nossa experiência. 

Itinerário 2 | Outro itinerário será composto pelas perguntas usuais que 

questionam a democracia, do tipo: Como pode haver verdadeira liberdade (e 

democracia) sem um mínimo de igualdade (cidadania plena)? De que adianta ter 

democracia se o povo passa fome (ou como pode haver democracia política 

enquanto não for reduzida a desigualdade social)? Um líder identificado com o 
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povo não pode fazer mais (pelo povo) do que instituições cheias de políticos 

corruptos controlados e financiados pelas elites? Como a democracia pode 

funcionar direito quando faltam aos cidadãos os conhecimentos necessários para 

interpretar a realidade social e escolher conscientemente os melhores caminhos? 

Os seres humanos, abandonados à sua própria sorte, sem uma direção política 

capaz de conduzi-los, não acabarão entrando em luta uns contra os outros, 

instaurando um verdadeiro caos social? E muitas outras. O objetivo é responder 

às objeções comuns à democracia que permanecem sendo repetidas ad 

nauseam por autocratas e analfabetos democráticos. 

Itinerário 3 | Um terceiro itinerário será composto por leituras dos textos teóricos 

fundamentais da “tradição” democrática, escritos por pessoas como: Althusius 

(1603), Spinoza (1670, 1677), Rousseau (1754, 1762), Jefferson (e o network da 

Filadélfia: 1776), “Públius” (os “Federalistas” Hamilton, Jay e Madison: 1787 a 

1788), Paine (1791), Tocqueville (1835-1840, 1856), Thoreau (1849), Mill (1859, 

1861), Dewey (1927, 1937, 1939), Popper (1945), Arendt (1950-9, 1958, 1963), 

Lefort (1981), Castoriadis (1986), Maturana (1985, 1993), Rawls (1993), Sen (1994, 

1999), Dahl (1998) et coetera. Além, é claro, dos textos clássicos, como: A 

Constituição dos Atenienses do Pseudo-Xenofonte; As Memoráveis e A Apologia 

de Sócrates de Xenofonte; A República, O Político e As Leis de Platão; A Política de 

Aristóteles e a Constituição de Atenas atribuída a Aristóteles; A História da Guerra 

do Peloponeso de Tucídides; a História de Heródoto etc. Novamente, cada escrito 

é uma estação. O objetivo é captar o genos da democracia. 

Itinerário 4 | Um quarto itinerário será composto pela investigação da 

democracia como modo-de-vida, ou seja, da democracia no sentido forte do 
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conceito: como processo de desconstituição de autocracia, onde quer que ela se 

manifeste, não apenas no Estado e sim também nas organizações da sociedade 

(como a família, a escola, a igreja, a corporação – incluindo a universidade -, o 

quartel, as organizações da sociedade civil e a empresa hierárquica). O objetivo é 

investigar como se pode experimentar a democracia para desprogramar cinco a 

seis milênios de cultura autocrática. 

Itinerário 5 | Um quinto itinerário será composto por uma coleção de rankings 

sobre a democracia no mundo e de rankings (supostamente) correlatos nos 

últimos dez anos, como, de um lado, o Democracy Index da The Economist 

Intelligence Unit, o Freedom in the World da Freedom House, o V-Dem da 

Universidade de Gotemburgo e, por outro lado, o IP per capita, o PIB per capita 

(do Banco Mundial), o IDH (PNUD), o do WEF Global Competitivenes Index, o 

Ingelhart-Welzel Cultural Map of the World do WVS – World Values Survey, o do 

Pew Research Center etc. Cada estação é composta por uma comparação e por 

um questionamento das correlações encontradas. Este é um itinerário 

investigativo, onde o interagente se associa a um esforço coletivo de encontrar 

correlações entre indicadores de democracia e outros indicadores que medem 

competitividade, fragilidade estatal, conflitos e governança e valores culturais, 

buscando corroborar ou falsificar a hipótese de que países mais democráticos 

tendem a ser mais socialmente cooperativos e economicamente competitivos, 

menos frágeis ou instáveis, menos vulneráveis a conflitos ou mais pacíficos, com 

melhor governança e com predominância de valores racionais sobre valores 

tradicionais e de valores de auto-expressão sobre valores de sobrevivência. E, 

além disso, encontrar classificações mais adequadas para categorizar as unidades 
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de governança do ponto de vista do processo de democratização das suas 

sociedades. 

Itinerário 6 | Um sexto itinerário terá como objetivo colocar os participantes a 

par do debate atual sobre democracia, acompanhando a literatura e as 

controvérsias mais recentes, publicadas nos periódicos especializados como o 

Journal of Democracy e outras revistas semelhantes. É preciso saber o que estão 

pensando sobre o assunto pessoas como – para citar apenas alguns exemplos – 

Adam Przeworski, Francis Fukuyama, Larry Diamond, Donald L. Horowitz, Marc F. 

Plattner, Ronald F. Inglehart, Christian Welzel, Roberto Stefan Foa e Yascha 

Mounk, Takis S. Pappas, Paul Howe, William A. Galston, Mark Lilla, Daniel Ziblatt e 

Steven Levitsky, Timothy Snyder, David Runciman, Manuel Castells e também 

articulistas importantes como Michael Reid, Moisés Naím, Enrique Krauze e Mario 

Vargas Llosa, entre tantos e tantos outros. 

Itinerário 7 | Um sétimo itinerário será composto por uma visão social da 

democracia e é dedicado à investigação das relações entre democracia e redes 

sociais. O objetivo é pensar em novas formas de democracia mais adequadas a 

uma emergente sociedade-em-rede. As estações são compostas por uma 

releitura dos grandes temas do estudo da democracia, como: as invenções da 

democracia; a fenomenologia da interação em mundos altamente conectados; 

política, verdade, ciência e opinião; política, guerra e paz; liberdade e igualdade; 

democracia como regime da maioria ou das múltiplas minorias; falhas genéticas 

da democracia; princípios democráticos; política como utopia da democracia; a 

democratização ou radicalização da democracia; novas características da 

democracia na sociedade-em-rede etc. 
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Itinerário 8 | Finalmente, um oitavo itinerário enfrentará o problema da inovação 

política e social. Além de reinterpretar os temas óbvios: livre mercado, redução 

da participação do Estado na economia, reformas, responsabilidade fiscal, corte 

de impostos e privatização – que deveriam constar da pauta obrigatória de 

qualquer liberal (não exclusivamente dos liberais-políticos), serão abordados 

temas relacionados à defesa da democracia e à continuidade do processo de 

democratização (da sociedade, do Estado e do padrão de relação Estado-

sociedade). Farão parte desse itinerário alguns temas inovadores que ainda não 

entraram na pauta de grande parte dos liberais como, por exemplo: a crise e os 

limites da democracia representativa e a experimentação de novas formas mais 

interativas de democracia numa emergente sociedade-em-rede; o federalismo e a 

crise do Estado-nação; a superação da contraposição localismo não-cosmopolita 

(tipo America First) x globalismo e a realidade emergente da glocalização; a 

superação da contraposição estiolante monoculturalismo x multiculturalismo: 

rumo à inevitável (e desejável) miscigenação cultural; a inadequação da 

classificação e da divisão das forças políticas em esquerda x direita; e o 

envelhecimento da divisão entre visões mercadocêntricas e estadocêntricas do 

mundo: a sociedade como forma autônoma (subsistente por si mesma) de 

agenciamento, além (ou ao lado) do mercado e do Estado. Também serão 

discutidas novas experiências de democracia que sejam: mais distribuídas, mais 

interativas, mais diretas, com mandatos revogáveis, regidas mais pela lógica da 

abundância do que da escassez, mais vulneráveis ao metabolismo das multidões e 

mais responsivas aos projetos comunitários, mais cooperativas, mais diversas e 

plurais (não admitindo apenas uma única fórmula internacional mas múltiplas 

experimentações glocais). 
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A DINÂMICA 

Na fase piloto, o projeto incluirá, simultaneamente, os oito itinerários no seu 

programa principal, presencial e a distância. Esse programa principal se realizará 

em 12 meses, compreendendo 4 imersões presenciais de 5 dias, intervalos de 2 

meses entre cada imersão para leituras (6 meses de leitura no total) e 

4 webinars online (quinzenais, de 2 horas cada) nos intervalos para conversação. 

Também haverá, na fase piloto, uma versão online resumida. 

JUSTIFICATIVA GERAL DO PROJETO 

Ninguém nasce democrata, se torna. Mas ninguém se torna democrata por um 

desenvolvimento natural da cultura em que nasceu e foi criado, porque a cultura 

predominante é autocrática. Assim, em geral, não aprendemos democracia em 

casa, nos grupos de amigos, na escola, na igreja, na organização social, na 

corporação, no partido ou na empresa. Porque os padrões de organização e os 

modos correspondentes de regulação de conflitos que vigoram nesses ambientes 

costumam ser hierárquicos e autocráticos. Aderir à democracia como valor – e 

como o principal valor da vida pública e, em alguns casos, da vida privada coletiva, 

quer dizer, também como modo-de-vida ou de convivência social – requer um 

esforço de remar contra a corrente, exige resistir à autocracia, o que envolve, 

antes da razão, outro tipo de emocionar, de aceitação do outro em nosso espaço 

de vida como um possível parceiro e não como um potencial inimigo. 

Para ver como é assim considere-se apenas um dado: em mais de cinco mil anos 

de civilização tivemos democracia (como modo estável de administração política 
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de grandes coletividades humanas) apenas durante uns 200 anos entre os antigos 

atenienses (de 509 a 322 antes da Era Comum) – e, mesmo assim, quase que 

somente em uma cidade – e mais uns 300 anos, se tanto, entre os modernos 

(começando pela resistência parlamentar ao poder despótico de Carlos I, na 

Inglaterra do século 17). Isso deveria ser suficiente para mostrar que a nossa 

cultura foi, na maior parte do tempo, autocrática: se toda a história fosse 

comparada a um dia de 24 horas, não tivemos democracia senão em 96 minutos 

(e mesmo assim, reafirme-se, em experiências fugazes e localizadas). Nem todos 

se dão conta de que a maior parte da população mundial nunca viveu e ainda não 

vive, em pleno ano de 2019, em democracias. 

Ademais, ninguém se torna democrata apenas porque lutou contra um regime 

autocrático. Se foi preso, a prisão, por si só, não teve o poder de convertê-lo em 

democrata (às vezes fez o inverso: aumentou o ressentimento e a vontade de 

revanche). Se foi perseguido, torturado, viveu na clandestinidade, foi banido ou 

exilado, ainda assim essas amargas experiências não tiveram o condão de 

transformar alguém em democrata. Boa parte dos que lutaram – empregando ou 

não métodos violentos – contra a ditadura militar no Brasil, achava que a solução 

seria implantar outra ditadura (dos trabalhadores explorados, oprimidos e 

dominados) contra a ditadura (dos burgueses ou capitalistas exploradores, 

opressores e dominadores): a chamada ditadura do proletariado. 

A conversão à democracia é um processo lento, desencadeado por insights 

contra-intuitivos (sim, a democracia é uma brecha na cultura dos predadores e 

senhores difícil de ser percebida), mas amadurecida aos poucos. Muitas pessoas 

com origem na esquerda que hoje estão atuando politicamente tiveram 
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esse insight “primal” em 1989, com a queda do Muro de Berlim, reforçado depois 

pela bancarrota da União Soviética, em 1991. Mas isso, por si só não foi suficiente 

para realizar o entendimento profundo da democracia como valor universal. A 

maioria das pessoas que criticam os que lutaram contra a ditadura militar no 

Brasil, até hoje ainda não se deu conta de nada disso. 

Repetindo. Ninguém nasce democrata, se torna. E se torna democrata, em 

primeiro lugar, não por um esforço intelectual e sim por uma inconformidade (e 

uma insuportabilidade) com o emocionar hierárquico e autocrático. Se torna 

democrata – no sentido forte do conceito de democracia, como processo de 

desconstituição de autocracia e no sentido amplo desse conceito, da democracia 

como modo-de-vida e não apenas como modo político de administração do 

Estado – quando passa a resistir a padrões autocráticos, compreendendo 

emoções e pensamentos. Mas, como a democracia é contra-intuitiva, é 

necessário observar, investigar e refletir muito sobre o assunto até aprender a 

reconhecer padrões autocráticos. 

Para os que querem teorizar e escrever sobre o tema é necessário, é claro, 

começar sempre estudando os pensadores democráticos, em especial o papel dos 

sofistas e de Clístenes, Efialtes e depois Péricles, no surgimento da democracia na 

passagem do século 6 para o século 5 a. C., em Atenas e também a coleção dos 

pensadores que lograram, quase dois milênios depois, captar diferentes aspectos 

do genos da democracia, dentre os quais não podem faltar: Althusius, Spinoza, 

Rousseau, Madison, Paine, Tocqueville, Mill, Dewey e Arendt. E depois, pelo 

menos, Berlin, Popper, Dahl, Lefort, Bobbio, Havel, Castoriadis, Maturana, Rawls, 

Sen e Rancière. 
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Todavia, ainda que estudemos textos teóricos sobre a democracia e 

experimentemos a democracia como modo de administração política do Estado 

(que foi ao que se reduziu, nos últimos três séculos, a democracia reinventada 

pelos modernos), não conseguimos ter um entendimento profundo da 

democracia na medida em que nossas redes de conversações repetem 

circularidades inerentes que são próprias da cultura autocrática. 

Em contrapartida, como já foi dito, não é preciso qualquer esforço para aprender 

autocracia: começamos aprendendo na família monogâmica e depois vamos 

aprendendo na escola, na igreja, nas organizações juvenis, no quartel, na 

universidade, no trabalho em empresas hierárquicas, nas corporações, nos 

partidos e nos órgãos do Estado. 

Por tudo isso pode-se constatar hoje, no mundo e no Brasil, um deficit de 

democratas (ou de liberais no sentido político do termo). 

Mas há outra razão. Os democratas sempre foram minoria. 

Seria impossível encontrar trinta democratas convictos entre os interlocutores de 

Clístenes, Efialtes e Péricles. Alguns poucos sofistas do século 5 – logo 

perseguidos pelos oligarcas e malditos pelos filósofos totalitários como Platão – 

como Protágoras, Górgias, Pródicos, Hípias (não confundir com o filho do tirano 

Psístrato que foi pacificamente deposto pela democracia nascente), Antífon, 

Trasímaco, Cálicles, Eutidemo e Dionisodoro, o anônimo Dissoi Logoi, o anônimo 

Jâmblico e… Sócrates (que adotou o estilo sofista, mas era, na verdade, seu 

principal e figadal inimigo). Pesquisadores sérios, como G. B. Kerferd (1980) – em 

concordância com outros (como W. K. C. Guthrie) – afirmam que só “conhecemos 
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os nomes de… vinte e seis sofistas do período entre mais ou menos 460 a 380 a. 

C., quando sua importância e sua atividade estavam no auge”. Mas nem todos 

esses eram, a rigor, democratas. 

Igualmente, seria impossível encontrar trinta democratas convictos entre os 

redatores dos Bill of Rights, no parlamento inglês do século 17, que reinventou a 

democracia na sua resistência ao poder despótico de Carlos I (1625-1649). 

Mesmo no berço da chamada Revolução Americana (1776-1787) e nos seus 

desdobramentos, não havia trinta democratas (entre os Founding Fathers, 

companheiros e sucessores de Thomas Jefferson, signatários da Declaração de 

Independência e da Convenção Constitucional, a maioria tinha alguma noção de 

República, porém mais de 90% não tinham qualquer noção de democracia). 

Para não falar da Revolução Francesa (1789-1799) que, ao contrário do que 

muitos pensam, não reinventou a democracia e sim a esquerda e a direita (quer 

dizer, a política como continuação da guerra por outros meios): ninguém vai achar 

o nome de um democrata convicto entre os jacobinos e os girondinos. 

Quando Spinoza afirmou (em 1670) – contrariando Hobbes – que o fim da política 

não era a ordem e sim a liberdade, não se fez a luz. Assim como os antecessores 

de Spinoza (nos dois milênios anteriores) foram contrários à democracia de 

alguma forma, seus sucessores (nos dois séculos seguintes), quando não se 

posicionaram abertamente contra a democracia, puseram-se a relê-la de uma 

forma que acabou esvaziando o seu conteúdo. Até a segunda metade do século 

18 não houve nenhuma leitura decente da democracia grega que tivesse 

resgatado ou preservado seus pressupostos fundamentais (o seu “gene” ou 
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meme). Na verdade, de Althusius (1603) a Stuart Mill (1861) não conhecemos 

muito mais que meia dúzia de pensadores políticos que tivessem, desse ponto de 

vista, contribuído decisivamente para recuperar e reinterpretar, à luz das 

condições da modernidade, os elementos fundamentais da democracia dos 

antigos (a liberdade, a igualdade de proferimento e a valorização da opinião e o 

exercício da conversação no espaço público). 

Entre os clássicos da política, do século 6 antes da Era Comum até a metade do 

século 20, quer dizer, dos precursores dos democratas atenienses até Hannah 

Arendt, não temos, por incrível que pareça, muitas reflexões sobre a democracia 

(no sentido “forte” do conceito, ou seja, como processo de desconstituição de 

autocracia). 

Mesmo sendo minoria, entretanto, os democratas conseguiram desempenhar – 

quando coexistiram em número suficiente – o seu papel ao atuarem como 

agentes fermentadores da formação da opinião pública. Mas isso tem um limite: 

fermento, por certo, não é massa, mas se o fermento for muito pouco, não dá 

conta de fermentar massas cada vez maiores. 

Vejamos o caso brasileiro atual. Quantos são os democratas, que atuam com 

alguma visibilidade e regularidade na esfera pública na última década (nos 

parlamentos, nos governos, nas organizações da sociedade civil, nos órgãos de 

imprensa e nas mídias sociais)? Não estamos falando das pessoas que aceitam a 

democracia (na falta de um regime melhor, como disse Churchill) ou que a 

toleram e sim dos democratas convictos mesmo – não-populistas – que tomam o 

sentido da política como a liberdade e a democracia como um valor universal e o 

http://dagobah.com.br/churchill-e-a-democracia-como-valor-universal/
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principal valor da vida pública? A resposta pode ser surpreendente. Não é que 

não cheguem a trinta: talvez não cheguem nem a vinte (o que é uma quantidade 

insuficiente até mesmo como fermento). Claro que o número de democratas 

formais e de liberais-conservadores e liberais-econômicos que aceitam a 

democracia é muito maior. Mas não o número de democratas, digamos, radicais – 

liberais-políticos inovadores como foram os que inventaram e reinventaram a 

democracia. 

Desgraçadamente, os adversários da democracia cresceram e superaram em 

número (ou, pelo menos, em ativismo) os democratas. A rigor também não 

ultrapassam muito uma centena de pessoas, mas sua influência deletéria sobre a 

democracia já se faz sentir, nos resultados autocratizantes das suas cruzadas 

contra o comunismo (um inimigo imaginário, que serve a um propósito funcional) 

e contra a corrupção (dos outros) – tudo isso, na verdade, como pretexto ou 

alavanca para exterminar seus verdadeiros inimigos: os liberais (no sentido 

político do termo, não no econômico, posto que haverá sempre um Chicago 

Boy disposto a prestar serviços a um Pinochet, a um Médici, a um hierarca chinês, 

a um Orbán). 

Quem são os adversários da democracia (que nem conservadores são em sua 

maioria, mas reacionários) que comparecem regularmente na mídia tradicional e 

nas mídias sociais com alguma expressão e que agora viraram jornalistas e 

analistas chapa-branca? Por incrível que pareça também são muito poucos. 

Tentemos, porém, listar trinta democratas convictos que estão cumprindo um 

papel político equivalente. São menos ainda. Nossos esforços não conseguiriam 
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reunir numa lista muito mais do que uma a duas dúzias de pessoas com as 

características democráticas expostas aqui e com atuação política cotidiana. 

Está certo que os democratas foram, são e sempre serão minoria. Mas uma 

minoria tão ínfima (como a que temos) não é capaz de cumprir o papel de 

defender a democracia (que temos), impedindo que ela se torne menos liberal e 

mais majoritarista e, simultaneamente, avançar na direção das democracias mais 

interativas (nunca confundir com participativas) que queremos (mais conformes à 

morfologia e a dinâmica da sociedade contemporânea). 

Esta é uma das razões pelas quais virou um imperativo da hora configurar novos 

ambientes de aprendizagem da democracia. 

MAS QUAL DEMOCRACIA? 

Muita gente que concorda com a avaliação de que é urgente estimular processos 

de aprendizagem da democracia pergunta: mas qual democracia? O que está 

subsumido na pergunta é a opinião de que existem diferentes visões da 

democracia. Assim, cada qual poderia ter a sua própria (visão da) democracia. 

Mas se a democracia puder ser qualquer coisa, então o conceito ficará 

imprestável. Por isso é necessário captar o genos da democracia, o que a 

distingue de todos os outros regimes políticos (aristocracia, oligarquia, tirania: 

para ficar na caracterização de Platão). Ou, forçando um pouco, como “forma de 

sociedade” (como quis Lefort). 

O que há de característico, invariante, exclusivo (ou inclusivo) que permite 

chamar com o mesmo nome (democracia) a democracia ateniense (surgida como 
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processo de desconstituição da tirania dos psistrátidas, que durou de 509 a 322 

a.C.) e a democracia reinventada pelos modernos no século 17 (provavelmente a 

partir da resistência parlamentar ao poder despótico de Carlos I, na Inglaterra)? 

A quem devemos apelar para dirimir as dúvidas sobre o que é e o que não é 

democracia? Não há a quem apelar. 

Não existe propriamente uma tradição democrática. 

Não sobreviveu nenhuma obra sobre teoria política escrita por um democrata da 

Grécia clássica, onde a democracia foi inventada pela primeira vez pelos 

atenienses. 

Os escritos de Protágoras e de outros sofistas (que eram, em parte, os 

democratas do pedaço), assim como os de Clístenes, Efialtes, Péricles e Aspásia 

(se é que escreveram alguma coisa), se perderam. 

Sócrates não deixou nada escrito e todos os relatos sobre sua vida e suas ideias 

foram elaborados por autocratas. Cotejando todas as apologias de Sócrates e as 

narrativas sobre seus feitos, pode-se concluir que ele desprezava a democracia e, 

juntamente com seus discípulos, jamais aceitou a polis onde nasceu, viveu e foi 

corretamente condenado (não pelas suas opiniões antidemocráticas e sim pelas 

consequências de seus ensinamentos: seus mais famosos seguidores, como 

Cármides, Crítias e Alcebíades, se transformaram em perigosos e sangrentos 

golpistas contra a democracia, financiados pela ditadura espartana). 

Xenofonte, o Pseudo-Xenofonte (talvez Crítias) e Platão eram autocratas, 

defensores da aristocracia militar de Esparta e inimigos figadais da democracia. 
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Tucídides, por meio do qual conhecemos partes de um discurso democrático de 

Péricles, não era um democrata. 

Aristóteles também não entendeu bem a democracia, fez parte da Academia de 

Platão (que era, na verdade, um centro de formação de tiranos) e aceitou ser 

preceptor de Alexandre (um autocrata que foi responsável, juntamente com seu 

pai Filipe da Macedônia, pelo fim da democracia ateniense). 

Os autores romanos – como Cícero – nunca tomaram o sentido da política como a 

liberdade e a República que tanto exaltaram era uma oligarquia disfarçada, não 

um regime que pudesse incorporar e valorizar a isonomia, a isologia e a isegoria 

no tocante às opiniões. 

Tivemos que esperar dois mil anos até que aparecessem pensadores 

democráticos (como Spinoza). 

Mesmo assim, talvez se possa construir uma linha imaginária de desenvolvimento 

do pensamento democrático, costurando escritos de pensadores tardios que 

lograram captar diferentes aspectos do genos da democracia, dentre os quais não 

podem faltar: 

Althusius, 

Spinoza, 

Rousseau, 

Jefferson, 
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Madison, 

Paine, 

Tocqueville, 

Mill, 

Dewey e 

Arendt. 

E depois, pelo menos, 

Berlin, 

Popper, 

Dahl, 

Lefort, 

Bobbio, 

Havel, 

Castoriadis, 

Maturana, 

Rawls, 
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Sen e 

Rancière. 

Este é um possível caminho das pedras para captar (ou, talvez, sintetizar) o genos 

da democracia. 

Existirão outros caminhos? É duvidoso. Pode-se sempre acrescentar outros nomes 

às listas acima (que, com uma exceção, termina no final do século 20), mas isso 

não significa propriamente um caminho alternativo. 

Quem não ler, pelo menos, os autores citados aqui (incluindo os não-democratas 

contemporâneos da primeira democracia: como Xenofonte, Pseudo-Xenofonte, 

Platão, Tucídides e Aristóteles) terá dificuldade de fazer essa síntese; ou melhor, 

de ter aquela visão “de todos os lados” de que falava Hannah Arendt (c. 1950), 

em O Sentido da Política (fragmento 3b de seus escritos publicados 

postumamente por Ursula Ludz). 

Sim, é preciso compor diferentes aspectos para sintetizar um “DNA” democrático. 

Por exemplo: 

√ a democracia como o regime sem um senhor (na definição, talvez a primeira 

escrita, de Ésquilo, em Os Persas) 

√ a democracia como processo de desconstituição de autocracia 

√ a democracia como o regime sem doutrina; ou, a democracia não como um 

ensinar e sim como um deixar-aprender 
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√ a democracia como o regime sem utopia; ou a política como “utopia” (na 

verdade, topia) da democracia (e não o contrário); ou, ainda, a democracia não 

como ponto de chegada de uma caminhada e sim como um modo de caminhar 

√ a democracia como a política propriamente dita, ou seja, a política que toma 

como sentido a liberdade 

√ a democracia como o regime da opinião, da interação e da polinização mútua de 

opiniões, da liberdade de opinião – ou seja, da isologia, isonomia e isegoria no 

tocante às opiniões, que não desvaloriza a doxa em relação à episteme ou à 

techné (quando se trata do processo de formação da vontade política coletiva) 

√ a democracia como auto-organização societária (a rigor, comunitária) 

√ a democracia como modo-de-vida ou de convivência social 

√ A democracia como uma brecha no muro da cultura patriarcal; ou como um 

modo de desprogramar (detox, rehab) cultura autocrática 

√ A democracia como dinâmica neo-matrística ou revivescência de uma cultura 

matrística (pré-patriarcal) 

√ a democracia como um modo não-guerreiro (pazeante) de regulação de 

conflitos (e, neste sentido, como o contrário da guerra – que é a autocracia) 

√ a democracia como fruição da liberdade presente (que se materializa quando se 

interage na comunidade política, após a libertação do reino da necessidade, da 

servidão da casa ou da família e das exigências sobrevivenciais) 
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√ a democracia como processo de criação social do commons (no sentido político 

do termo) 

√ a democracia como fundação constante da polis para encontrar um espaço 

onde os seres humanos possam se reunir permanentemente, sem necessidade, 

para gerar uma nova entidade (ou uma nova “espécie social” que surge quando 

vivemos a convivência); ou, a democracia como criação de novos mundos sociais 

√ a democracia como “metabolismo” de uma rede (mais distribuída do que 

centralizada) social (quer dizer, propriamente humana) de conversações 

√ a democracia como o governo de qualquer um (e não o governo de um, de 

poucos, de muitos ou da maioria). 

Isso não esgota os pontos de vista possíveis. A democracia é atributo da 

sociedade aberta e, assim, da sociedade que tem o futuro aberto à invenção, 

portanto, aberta também à reinvenção de passado (ou seja, à possibilidade de 

construir e reconstruir a sua própria “tradição”). 

O DEFICIT DE LIBERAIS-POLÍTICOS 

Não existe democracia sem democratas, quer dizer, sem liberais-políticos. 

Constata-se hoje, porém, um deficit de liberais-políticos (de agentes políticos que 

tenham como referencial a democracia, que tomem o sentido da política como a 

liberdade e a democracia como um valor universal e o principal valor da vida 

pública). 
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Mas liberais-políticos, assim definidos, não se formam espontaneamente em 

volume desejável porque a cultura predominante não é liberal e porque está um 

curso uma recessão e uma desconsolidação democráticas. Vivemos atualmente 

sob uma terceira onda de autocratização. Tudo isso dificulta o surgimento 

espontâneo de democratas. Assim, é necessário proporcionar processos de 

aprendizagem da democracia. 

Ou seja, repetindo, as pessoas, em geral, não têm muitas oportunidades de 

aprender democracia nos ambientes onde vivem e convivem. Ademais, a 

democracia não é natural, não é normal, é contra-intuitiva e seus agentes nunca 

são maioria. Veja abaixo por que. 

1 – A democracia não é natural. Se compararmos toda a história humana a um 

dia de 24 horas, só houve democracia em 96 minutos e, mesmo assim, na 

primeira metade desse tempo, em experiências localizadas e fugazes (Atenas e 

redondezas, nos séculos 5 e 4 a. C.) e, na segunda metade, em vários países (a 

partir do século 17), nos quais, porém, nunca viveu a maior parte da população 

mundial. Agora ou em qualquer época os seres humanos, em sua maioria, nunca 

tiveram a oportunidade de experimentar um regime democrático. Acrescente-se 

que o número de democracias liberais nunca ultrapassou 40 países em pouco 

menos de 200 Estados-nações. 

2 – A democracia não é normal. É, pelo contrário, um desvio do que foi 

considerado normal nos últimos 5 milênios. É uma brecha aberta na cultura 

patriarcal. Nestas circunstâncias, aprender democracia é desaprender autocracia. 

E por isso a democracia não pode ser aprendida “naturalmente” na família, na 

http://dagobah.com.br/facing-up-to-the-democratic-recession-o-artigo-historico-de-larry-diamond/
http://dagobah.com.br/os-sinais-de-desconsolidacao/
http://dagobah.com.br/uma-terceira-onda-de-autocratizacao-esta-aqui-o-que-ha-de-novo-nisso/
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igreja, nas organizações sociais, nas empresas e nos órgãos estatais, onde ainda 

predominam culturas sintonizadas com modos de vida hierárquicos e autocráticos 

da civilização patriarcal. Mesmo nos países considerados democráticos, a 

democracia que é ensinada nas escolas e universidades não é suficiente para 

provocar uma mudança cultural, quer dizer, uma mudança de comportamento 

dos agentes. Do contrário, imensos contingentes com mais escolaridade não 

votariam, crescentemente, em candidatos autoritários (e nem desvalorizariam a 

democracia, como mostram todos os estudos recentes sobre a recessão e a 

desconsolidação democráticas). 

3 – A democracia é contra-intuitiva. Mesmo as pessoas que declaram preferir o 

regime democrático, frequentemente o tomam como sinônimo de eleições, 

pensam que é o governo do povo ou a prevalência da vontade da maioria ou, até, 

um governo que dê “casa, comida e roupa lavada” para os pobres. Alguns acham 

que é uma utopia, um modelo de sociedade ideal, um regime sem corrupção. 

Outros pensam que a democracia é uma outra doutrina ou ideologia ou um valor 

apenas ocidental. E outros, ainda, acham que a democracia é o regime 

naturalmente acompanhante da sociedade de mercado ou do capitalismo (sem se 

darem conta de que regimes autoritários estão usando os mecanismos de 

mercado do capitalismo e aumentando o bem-estar de suas populações sem 

aderir à democracia). 

Vá-se lá dizer-lhes que a democracia não é o governo do povo, mas o de qualquer 

um. Não é a prevalência da vontade da maioria, mas a possibilidade de 

convivência de múltiplas minorias. Não é somente um modo político de 

administração do Estado, mas também um modo de vida ou de convivência social. 
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Não é um modelo de sociedade ideal, uma utopia: ou seja, é terrestre, não celeste 

(não quer construir o céu na terra, nem levar as pessoas para algum lugar melhor, 

um amanhã radioso e sim permitir que elas vivam, aqui e agora, como seres 

políticos, autorregulando seus conflitos). Não é o regime sem corrupção e sim o 

regime sem um senhor. É um valor universal, mas não é necessária para quem 

não a deseja, nem se aplica a todas as sociedades, mas somente àquelas onde a 

autocracia se instalou: porque ela é, geneticamente, um processo de 

desconstituição da autocracia. Não é uma nova (ou velha) doutrina e sim sem 

doutrina. Não é uma ciência ou uma arte de vencer inimigos ou um jeito de 

eliminar os conflitos e sim um modo de, aceitando os conflitos, regulá-los sem 

guerra – convertendo inimizade em amizade política. 

4 – Os democratas convictos são uma extrema minoria. A maior parte dos 

políticos, jornalistas – e, agora, também da imensa legião dos que emitem 

opiniões mas mídias sociais -, além de acadêmicos e estudantes, empresários e 

trabalhadores, profissionais liberais e atores sociais e estatais, nos países 

considerados democráticos, também não tem como referencial a democracia. 

Aceitam a democracia (pois vivem nela ou dela), defendem as normas do Estado 

de direito, alguns até exaltam os princípios liberais, mas não conseguem 

identificar padrões autocráticos quando eles se manifestam na vida cotidiana. 

Sem reconhecer esses padrões, adotam comportamentos ou emitem juízos que 

acabam ensejando a sua replicação, nos meios políticos e na sociedade. 

Desqualificam-se, assim, para ver – e, ainda mais, para prever – as ameaças de 

autocratização que estão em embrião ou já em curso. Todo regime autoritário, 

quando se instala em um lugar, pressupõe esse tipo de cegueira democrática de 

uma parte da sua inteligência. 
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Tais constatações justificam o surgimento de iniciativas, mais robustas e 

sistemáticas, voltadas à aprendizagem democrática. O objetivo é ensejar o 

surgimento de agentes políticos que tomem como referencial a democracia. Leia 

aqui o que significa ter como referencial a democracia. 

Não é curioso que tenhamos no Brasil tantos institutos intitulados liberais e tão 

poucos (se é que há algum) que tomem essa palavra (liberal) não apenas no seu 

sentido econômico e sim também no seu sentido político (que é o que importa 

para a democracia)? 

Esses institutos não são, em sua maior parte (senão na totalidade, com raras 

exceções),  organizações de aprendizagem da democracia e sim 

de ensinagem (para usar a expressão do educador José Pacheco) de doutrinas do 

liberalismo-econômico. 

Ora, liberais-econômicos não são necessariamente liberais-políticos. Em grande 

parte, não priorizam a democracia ou não a tomam como um valor universal. Não 

raro aceitam prestar serviços para qualquer governante i-liberal, majoritarista ou 

abertamente antidemocrático, que lhes dê carta branca para aplicar suas 

fórmulas econômicas supostamente salvadoras. 

Esta é uma das razões pelas quais está surgindo uma nova iniciativa de 

aprendizagem da democracia voltada para a inovação social e política, chamada, 

na sua fase piloto, de Casa da Democracia. 

 

 

http://dagobah.com.br/o-que-significa-ter-como-referencial-a-democracia/
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POR QUE PRECISAMOS AUMENTAR O NÚMERO DE DEMOCRATAS  

Os democratas não precisam ser muitos, mas têm que ser capazes de dar 

cobertura suficiente à democracia. As instituições são importantes, mas não 

bastam. 

Por todo lado sempre aparece alguém lembrando que "as instituições estão 

funcionando". Isso pode ser uma garantia de estabilidade democrática, mas 

também pode ser um problema. Porque frequentemente elas - as instituições - 

têm imensa dificuldade de perceber, em tempo hábil, as ameaças à democracia. 

As instituições também estavam funcionando na Alemanha de Hermann Müller 

(antes da ascensão do hitlerismo) e na Itália de Giolitti, Bonomi e Facta (pré-

Mussolini), em Portugal de Juan Negrín López (talvez o último governo estável 

que precedeu à salazarização), na Venezuela de Rafael Caldera e no Chile de 

Eduardo Frei. 

“As instituições estão funcionando” é mais ou menos como a célebre frase do 

cara que tinha um moinho nas cercanias do palácio do rei Frederico 2º. O moleiro 

de Sans-Souci poderia dizer – segundo o conto de François Andrieux: “Ainda há 

juízes em Berlim” (ou seja, instituições judiciárias que não fariam distinção entre 

ele, um simples moleiro, e um soberano que queria derrubar o seu moinho que 

atrapalhava a visão do palácio real). Mas isso foi em 1745, na Prússia. Pouco 

menos de dois séculos depois, juristas de Hitler (que sempre fez questão de 

manter legiões de juízes para legalizar tudo o que fazia) tentavam encontrar, na 

mesma Berlim, uma justificativa legal para a “solução final” (o extermínio dos 

judeus nos fornos crematórios). 
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Agora, porém, há um agravante. Tirando todos os casos em que não funcionaram 

a contento, as instituições (democráticas) funcionam bem para evitar ataques 

diretos ao regime (democrático). Elas conseguem, na melhor das hipóteses, 

desarmar golpes que estão sendo urdidos contra a democracia (como ocorreu em 

Atenas, em 401 a.C.) e, em alguns casos, reconstruir a democracia depois de 

golpes mal-sucedidos (como ocorreu na mesma Atenas após os golpes de 411 

a.C., que instaurou a ditadura dos Quatrocentos e de 404 a.C., que impôs a 

ditadura dos Trinta). 

O agravante atual é que os ataques à democracia não são mais desferidos como 

golpes de força para quebrar a institucionalidade, rasgar a Constituição, 

colocando tanques nas ruas e mandando um soldado e um cabo fechar a Suprema 

Corte, e sim lentamente, às vezes em doses homeopáticas. É assim que os 

populismos contemporâneos (os principais adversários da democracia nos 

tempos que correm) operam: não abolindo a democracia e sim usando a 

democracia (notadamente as eleições) contra a própria democracia para ir 

mudando, progressivamente, o DNA do regime democrático. Contra esse tipo de 

ataque as instituições da democracia não têm proteção eficaz. É um tipo de 

ataque que não elimina as instituições e sim ocupa as instituições para degenerá-

las por dentro enquanto mantêm a sua casca formal. 

Ademais, as instituições da democracia também não têm proteção eficaz contra 

ataques distribuídos de miríades de agentes (como ocorre com a manipulação 

bannonista das mídias sociais), mais ou menos como a Enterprise não tinha 

proteção eficaz contra um ataque de enxame de drones, no episódio Star Trek 

Beyond. 

https://vimeo.com/185847264
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Para se antecipar a esses ataques é necessário que existam antenas capazes de 

captar os sinais fracos de perigo. Essas antenas são pessoas que aprenderam a 

reconhecer padrões autocráticos, ou seja, são os democratas. Ralf Dahrendorf, 

em meados da década de 1990, alertou para o problema: não existe democracia 

sem democratas. Quando há deficit de democratas – como o que se verifica nos 

dias de hoje – o sistema de detecção de tendências autocratizantes não é capaz 

de dar cobertura suficiente à democracia. Os democratas eram tão poucos na 

Hungria que não perceberam em tempo hábil a virada autocrática de Viktor 

Orbán. E eram tão poucos na Polônia, que não reconheceram o ovo da serpente 

que estava sendo chocado no Partido Lei e Justiça, de Jarosław Kaczyoski. 

Não bastam as instituições democráticas, preenchidas com profissionais, 

burocráticos ou não. É preciso que nelas existam democratas. Para citar um 

exemplo brasileiro atual, não basta um Supremo Tribunal Federal. É preciso que 

ele conte com alguém como um Celso de Mello, persistente na defesa do Estado 

democrático de direito e capaz de alertar para os perigos de violação ou 

deterioração do regime democrático. 

Não basta que a imprensa seja livre, entendo-se por imprensa os meios de 

comunicação tradicionais e interativos (como as mídias sociais). 

No caso da mídia broadcasting - TV, rádio, jornais, revistas, blogs e portais e 

Youtube - é necessário que exista gente com atuação cotidiana ou semanal 

agindo democraticamente. Contam-se nos dedos. 

No caso das mídias sociais - Facebook, Twitter, Instagran, LinkedIn, grupos de 

Whats App e de Telegram - é necessário que tenha gente em número suficiente 
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para contrabalançar as recentes invasões dos populistas ditos de esquerda (como 

os neopopulistas) ou de direita (como os populistas-autoritários). Agora, 

sobretudo diante da ascensão de uma nova PPA (População Politicamente Ativa), 

tipo invasão dos bárbaros, animada por comportamentos adversariais, disposta a 

travar uma luta sem quartel contra os infiéis (todos os que discordam de suas 

posições são, em princípio, traidores, inimigos da pátria, de deus, da religião, da 

família, dos valores de uma suposta civilização judaico-cristã), é necessário mais 

gente democrática comparecendo diuturnamente no debate público. 

O mesmo vale para as outras instituições: governamentais (federais, estaduais e 

municipais), para os parlamentos (Câmara e Senado, assembleias legislativas, 

câmaras de vereadores), para os Ministérios Públicos, para o judiciário (tribunais 

superiores, além do STF), tribunais regionais, juízes, tribunais de contas, 

advocacia, além de instituições militares e policiais. 

E também instituições não propriamente estatais, como universidades e 

entidades científicas ou de pesquisa, escolas, ONGs, editoras, sindicatos e 

associações profissionais, entidades religiosas, clubes de serviço, clubes 

esportivos e recreativos, entidades dos meios artísticos e culturais etc. Além, é 

claro, das empresas. Isso para não falar de comunidades de projeto, de prática, de 

aprendizagem, de vizinhança - como bairros, ruas, conjuntos habitacionais, 

condomínios - e de grupos de amigos. 

Não se está falando aqui de formar maiorias de democratas (convictos ou 

radicais, por assim dizer) em todas as instituições citadas. Isso é impossível, nunca 

aconteceu e nunca acontecerá. Trata-se de ter, pelo menos, uma pessoa que seja, 
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uma voz ouvida em cada uma delas. Ou seja, públicos específicos (sobretudo 

situados em clusters com poucos atalhos) devem poder ser alcançados pelos 

alertas emitidos por um agente democrático que consiga reconhecer padrões 

autocráticos quando eles se manifestam. E, dependendo do processo político que 

se instalar, em cada momento e lugar, uma possibilidade de polinização 

democrática de opiniões deve estar disponível. Os democratas, nunca é demais 

repetir, atuam como agentes fermentadores de uma opinião pública democrática. 

Fermento não é massa. Não é necessário ser maioria para fazer isso. Mas há 

limites de efetividade: uma minoria muito reduzida não conseguirá fazer isso. É a 

nossa situação atual, no Brasil e em vários países. 

Funciona mais ou menos, mal-comparando, à cobertura de telefonia celular. O 

importante é emitir-captar o sinal, não deixando que se formem muitas sombras 

ou áreas desassistidas. Não importa tanto se as torres, próprias ou 

compartilhadas, sejam da Tim, da Vivo, da Claro, da Oi, da Nextel ou se as 

tecnologias utilizadas sejam 2G, 3G ou 4G - ainda que tecnologias 4G (enquanto a 

5G não vem) sejam preferíveis. 
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Como democratas, nosso papel precípuo é ampliar a cobertura (de preferência 

com o "sinal 4G"). Isso exige multiplicar processos de aprendizagem democrática, 

não de impregnação conteudística, não de reprodução de cultura livresca, não de 

qualificação para entrar em abstrusas controvérsias de teóricos da democracia e 

sim de reconhecimento prático de padrões autocráticos. Como a democracia é, 

geneticamente, um processo de desconstituição de autocracia e como ainda 

vivemos imersos em cultura autocrática, nunca se pode esquecer que aprender 

http://dagobah.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Antenas.jpg
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democracia é desaprender autocracia. Mas para desaprender autocracia é preciso 

ser capaz de captar e identificar sinais de autocratização onde quer que eles se 

manifestem, na política de Estado e na sociedade, no macro e no micro, nos 

grandes movimentos políticos e sociais e nos pequenos eventos da vida cotidiana. 

Em especial é preciso saber reconhecer os germens dos populismos (que são, 

atualmente, os principais adversários da democracia, no mundo e no Brasil) 

presentes em opiniões, discursos, propostas, projetos, ações e medidas práticas, 

sejam governamentais, sociais ou empresariais. 

AS INICIATIVAS DE DOUTRINAÇÃO DO POPULISMO-AUTORITÁRIO 

Tomemos apenas um exemplo. Steve Bannon, o principal ideólogo do nacional 

populismo autoritário, líder do The Movement, ora em ascensão no mundo, está 

tentando instalar um centro de formação de militantes – semelhante à academia 

platônica – na Cartuxa de Trisulti, a 130 Km de Roma. A iniciativa vem sendo 

chamada de “universidade do populismo” e tem como objetivo criar líderes 

políticos para destruir o atual sistema globalista e construir uma União Europeia 

nacionalista e de direita. Não é uma má ideia, do ponto de vista conspiracionista 

dos antiglobalistas: ter um centro de iniciação de novos agentes da extrema-

direita populista-autoritária e i-liberal. 

Seu objetivo é servir à extrema-direita em ascensão e aos seus principais líderes, 

dentre os quais alguns populistas-autoritários, na Europa (incluindo a Turquia) e 

nas Américas. Em ordem alfabética: Anders Vistisen, Andrej Babis, Donald Trump, 

Geert Wilders, Gyöngyösi Márton, Heinz-Christian Strache, Jaroslaw Kaczynski, 

Jair Bolsonaro, Jörg Meuthen, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Nigel Farage, Olli 

http://dagobah.com.br/sobre-a-universidade-do-populismo-de-steve-bannon/
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Kotro, Recep Erdogan, Santiago Abascal, Steve Bannon, Tomio Okamura, Viktor 

Orbán, Vlaams Belang (e não estão incluídos aqui os euro-asiáticos como Vladimir 

Putin e os asiáticos, como Rodrigo Duterte e, talvez, Narendra Modi). 

Diz-se que Bannon quer montar uma “escola dos novos gladiadores”, ou seja, de 

guerreiros. Na verdade, ele quer – como fez Platão – organizar uma academia de 

tiranos. 

O PROJETO DE BANNON TEM UM PERIGOSO PRECEDENTE PLATÔNICO 

Como percebeu magistralmente Hannah Arendt (c. 1950), no fragmento 3b de 

seus escritos, publicados postumamente, sobre o sentido da política: 

“Platão, o pai da filosofia política do Ocidente, tentou de várias maneiras 

contrapor-se à polis e aquilo que ela definia por liberdade. Tentou-o por meio de 

uma teoria política na qual os critérios da coisa política não são criados a partir da 

própria política, mas sim da filosofia, por meio do aperfeiçoamento de uma 

constituição que entrava em pormenores, cujas leis correspondem às ideias 

acessíveis apenas aos filósofos, e por fim por meio inclusive de uma influência 

sobre um soberano, do qual esperava que fosse transformar tal legislação em 

realidade — tentativa que quase lhe custou a vida e a liberdade. Entre tais 

tentativas está também a fundação da academia, que se efetuou tanto contra 

a polis — enquanto uma delimitação ao âmbito político original — como também, 

por outro lado, no sentido justamente desse espaço político específico grego-

ateniense — ou seja, contanto que o conversar-um-com-o-outro se tornasse seu 

verdadeiro conteúdo. Daí, junto com o âmbito da liberdade da coisa política, 

surgiu um novo espaço da liberdade muitíssimo real, com repercussão até hoje na 
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forma de liberdade das universidades e de liberdade de ensino acadêmico. Mas 

essa liberdade, se bem que formada à imagem de uma liberdade originalmente 

experimentada como política e entendida por Platão como um possível núcleo ou 

ponto de partida, a partir do qual devia ser determinado o estar junto de muitos 

no futuro, trouxe, de fato, ao mundo um novo conceito de liberdade. Ao contrário 

de uma liberdade puramente filosófica e válida apenas para os indivíduos, tão 

distante de tudo que é político, que só o corpo do filósofo habita a polis, essa 

liberdade de poucos tem completa natureza política. O espaço de liberdade da 

academia devia ser um substituto válido para a praça do mercado, a ágora, o 

espaço de liberdade central da polis. Para poder existir como tal, a minoria 

precisava exigir, para sua atividade, seu conversar entre si, ser dispensada das 

atividades da polise da ágora, da mesma maneira que os cidadãos de Atenas eram 

dispensados de todas as atividades que serviam ao mero ganha-pão. Eles 

precisavam ser libertados da política no sentido dos gregos, para serem livres 

para o espaço de liberdade acadêmica, da mesma maneira como os cidadãos 

precisavam ser libertados das necessidades da vida para a política. E precisavam 

sair do espaço da própria coisa política, a fim de poder entrar no espaço da ‘coisa 

acadêmica’, da mesma maneira como os cidadãos precisavam sair da esfera 

privada de sua casa para se deslocarem para a praça do mercado. Assim como a 

libertação do trabalho e das preocupações com a vida eram pressupostos 

necessários para a liberdade da coisa política, a libertação da política tornou-se 

pressuposto necessário para a liberdade da coisa acadêmica”. 

Mas aqui deve-se notar que a liberdade da coisa acadêmica (em Platão, 

notadamente, mas também nos seus “sucessores”) erigiu-se contra a liberdade 

da polis num sentido negativo e até certo ponto tenebroso. Não foi por acaso que 
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na academia de Platão foram formados pelo menos nove tiranos. A academia 

platônica era um clube de antidemocratas, que conspirava contra a democracia, 

em Atenas e em várias cidades vizinhas ou próximas. Foi um empreendimento 

anti-sofista (e daí o ódio de Sócrates e Platão aos sofistas), que faziam “ciência” 

na praça, mantendo-se vulneráveis ao outro-imprevisível (e não no espaço 

fechado, murado, da fraternidade pitagórico-platônica, que só admitia a entrada 

de escolhidos). 

Ocorre que a experiência da academia platônica teve, de facto, forte efeito 

político (ou antipolítico), contra a democracia. A academia dispensava, sim, uma 

educação contra a política, não apenas apolítica. 

No final do capítulo 7 de seu extraordinário O Fascínio (ou, melhor, O Feitiço) de 

Platão (primeiro volume de A Sociedade Aberta e seus Inimigos), Karl Popper 

(1945) faz um interessantíssimo registro dos resultados do projeto educativo de 

Platão. Isso é muito relevante porquanto, como o próprio Popper escreve, “tem-

se dito, e sempre com verdade, que Platão foi o inventor tanto de nossas escolas 

secundárias como de nossas universidades”. 

O trecho reproduzido abaixo chega a ser surpreendente. Enquanto fomos levados 

a acreditar que a Academia de Platão era um lugar devotado ao culto do sublime 

conhecimento das Formas ou Ideias puras, um sodalício de seres mais elevados e 

espiritualizados, verdadeira fraternidade dos amantes da sabedoria, não vimos as 

barbaridades que ali se cometiam. Ninguém nos disse – nas escolas e 

universidades – que a academia platônica (precedente de nossas universidades) 

era, na verdade, um centro político conspiratório contra a democracia. 



49 
 

Como se sabe, Platão, com medo, fugiu de Atenas após a condenação de Sócrates 

e voltou muito tempo depois, quando a irritação dos democratas atenienses com 

os ensinos antidemocráticos de seu mestre havia esfriado, para organizar sua 

academia. O que não sabíamos é que ele, na verdade, fundou uma espécie de 

centro de formação de tiranos. Sim, a excelsa Academia era uma organização 

política voltada para destruir a (ou impedir a expansão da) democracia. É 

impossível não estabelecer um paralelo com o projeto atual de Steve Bannon. 

Escreve Karl Popper: 

“Na prática, Platão não mostrou demasiado sucesso como seletor de líderes 

políticos. Tenho em mente não tanto o decepcionante resultado de sua 

experiência com Dionísio, o Moço, tirano de Siracusa, como a participação da 

Academia de Platão na vitoriosa expedição de Dio contra Dionísio. Dio, famoso 

amigo de Platão, foi apoiado nessa aventura por certo número de membros da 

Academia de Platão. Um deles era Calipo, que se tomou o companheiro de maior 

confiança de Dio. Dio, depois que se fez tirano de Siracusa, mandou assassinar 

Heráclides, seu aliado (e talvez seu rival). Pouco mais tarde, foi ele próprio 

assassinado por Calipo, que usurpou a tirania para perdê-la treze meses após. (Foi 

ele, por sua vez, assassinado pelo filósofo pitagórico Leptines.) Mas este 

acontecimento não foi o único dessa espécie na carreira de Platão como mestre. 

Clearco, um dos discípulos de Platão (e de Isócrates), fez-se tirano de Heracléia, 

depois de haver-se apresentado como um líder democrático. Foi assassinado por 

um seu parente, Quíon, outro membro da Academia de Platão. (Não podemos 

saber como Quíon, que alguns retratam como um idealista, teria agido, pois foi 

logo morto). Estas e outras experiências similares de Platão — que se podia gabar 
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de um total de pelo menos nove tiranos entre seus discípulos e companheiros de 

outrora — lançam luz sobre as dificuldades peculiares relacionadas com a seleção 

de homens que devam ser investidos de poder absoluto. É difícil encontrar um 

homem cujo caráter esse poder não corrompa. Como diz Lord Acton: todo poder 

corrompe, e o poder absoluto corrompe de forma absoluta”. 

Na sua Nota 25 (do capítulo 7) Popper aduz: 

“A Academia era famosa por educar tiranos. Entre os discípulos de Platão 

estavam Cairon, mais tarde tirano de Pele, Eurasto e Corisco, tiranos de Esquépsis 

(perto de Atarneu), e Hermias, mais tarde tirano de Atarneu e Assos. Hermias, 

segundo algumas fontes, foi discípulo direto de Platão; de acordo com a chamada 

“ Sexta Carta Platônica”, cuja autenticidade é discutível, talvez ele fosse apenas 

um admirador de Platão disposto a aceitar seus conselhos. Hermias tornou-se 

protetor de Aristóteles e do terceiro diretor da Academia, o discípulo de Platão, 

Xenócrates. [Veja-se ainda] Perdicas III e suas relações com o aluno de Platão 

Eufaco, onde também se fala de Calipo como discípulo de Platão… Esta fraqueza 

fundamental permanece na teoria do ditador benevolente, teoria que ainda 

floresce mesmo entre alguns democratas”. 

Platão percebeu o deficit de autocratas na democracia ateniense no início do 

século 4 a.C. E havia mesmo, depois de um século de experimentação 

democrática. Sua solução foi usar o que ele chamada de “educação” para suprir 

tal lacuna. Bannon deve ter percebido a mesma coisa nos dias que correm e sua 

solução foi… a mesma! Todavia, há também um deficit de democratas (de 
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liberais-políticos) no mundo e no Brasil, sobretudo após a terceira onda de 

autocratização que vai nos engolfando. O que fazer diante disso? 

VALE A PENA FUNDAR UMA ACADEMIA PLATÔNICA OU UMA “UNIVERSIDADE” 

DE BANNON COM O SINAL TROCADO? 

No modelo platônico (que Bannon copiou), mesmo com o sinal contrário, não! 

Não vale. No dealbar da sociedade-em-rede, a escola é a rede, não mais 

hierarquias do conhecimento (na verdade, do ensinamento). Mas alguma coisa 

precisa ser feita, de vez que nossas instituições atuais não estão dando conta de 

cumprir esse papel. 

Qual a diferença de uma iniciativa como esta – da Casa da Democracia – e o 

projeto de Bannon? 

Em primeiro lugar, é óbvio, o conteúdo. Não se trata de “educar” para a 

autocracia e sim para a democracia. 

Em segundo lugar, nada de academia. Foi o descontentamento de Platão (e agora 

de Bannon) com a democracia que o levou a fundar a academia. A academia, 

como já foi dito acima, é uma tentativa de aprisionamento que substitui o espaço 

público pelo sodalício privado. Ao contrário da academia, nada de hierarquias do 

conhecimento (ou do ensinamento) que confere a alguns poderes regulatórios 

aumentativos em relação aos demais em virtude da sua capacidade de reproduzir 

conhecimento-ensinado. 

Em terceiro lugar, configurar ambientes de aprendizagem e não de ensino. As 

diferenças entre as duas coisas já foram suficientemente explicadas ao longo dos 

http://dagobah.com.br/declinios-democraticos-pos-guerra-fria-a-terceira-onda-de-autocratizacao/
http://dagobah.com.br/declinios-democraticos-pos-guerra-fria-a-terceira-onda-de-autocratizacao/
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últimos dois séculos. Existe uma variedade imensa de processos de 

aprendizagem, cuja maior parte é sem-escola, sem-ensino e sem-professor, como 

Leon Tolstoi já havia reconhecido, em 1862, no seu magnífico artigo Da instrução 

popular. Entretanto, mais de um século e meio depois e as pessoas não se deram 

conta de que aprendizagem e ensino não são a mesma coisa. Depois de Tolstoi, 

um conjunto de pensadores heterodoxos – como Carl Rogers (1961 e 1980), Jiddu 

Krishnamurti (1964), Ivan Illich (1970), Carlos Castaneda (1972), Michel Foucault 

(1975), Humberto Maturana (1982 e 1993) e John Holt (1989), entre outros – 

resolveram encarar seriamente a questão. Mas poucos – no universo dos 

pedagogos – prestaram a devida atenção ao que eles disseram. 

Em quarto lugar, a iniciativa deve ser sem doutrina. Platão criou um centro de 

transfusão de doutrina e agora Bannon (assim como Olavo de Carvalho) quer 

fazer a mesma coisa. Mas a opção pela democracia não exige a adesão a um 

corpo de crenças como filtro para transformar caos em ordem, uma ordem 

estabelecida pregressamente ou antes da interação propriamente política – 

transcendente, natural ou imanente: seja porque estaria de acordo com desígnios 

extra-humanos já estabelecidos (supra-humanos ou sobre-naturais) por uma 

ordem pré-existente, seja porque derivaria da natureza, seja porque se 

sintonizaria com a marcha da história ou com suas leis. Este parágrafo é muito 

sintético, mas provavelmente contém tudo (ou quase). 

Ou seja, nada de transcendente, natural ou imanente. Em outras palavras: 1) nada 

de visão esotérica ou religiosa; 2) nada de visão liberal-econômica (segundo a 

qual existiria algo como uma natureza humana: e. g., a hipótese de que o ser 

humano – tomado como indivíduo – seria inerentemente ou por natureza (?) 

http://humana.social/da-instrucao-popular-de-tolstoi/
http://humana.social/da-instrucao-popular-de-tolstoi/
http://humana.social/carl-rogers-e-a-educacao/
http://humana.social/que-e-aprender-jiddu-krishnamurti-em-a-mente-sem-medo/
http://humana.social/ivan-illich-desescolarizando-a-sociedade/
http://humana.social/a-realidade-do-mundo-como-descricao-inculcada/
http://humana.social/disciplina-os-recursos-para-o-bom-adestramento-de-michel-foucault/
http://humana.social/aprendizagem-ou-deriva-ontogenica-maturana-1982/
http://humana.social/aprendendo-o-tempo-todo-com-john-holt/
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competitivo e faria escolhas racionais buscando sempre maximizar a satisfação 

dos seus interesses ou preferências, ao fim e ao cabo egotistas); e 3) nada de 

visão historicista (baseada em alguma imanência: a história grávida que vomitaria 

– por meio das ações humanas – um sentido já existente antes que os seres 

humanos escolhessem um caminho ou simplesmente fossem para onde querem ir 

ou não). Se essas noções – Deus, Natureza e História – forem reificadas para 

fornecer à política alguma razão, não estamos mais no terreno da política 

propriamente dita, quer dizer, da democracia. É por isso que o único sentido 

compatível com a democracia que se pode atribuir à política é a liberdade. Do 

ponto de vista da democracia, liberdade significa que Deus não é capaz de dar 

nenhum sentido à política, a Natureza (seja o que for) também não é capaz de dar 

nenhum sentido à política e, ainda, que a História também não é capaz de dar 

nenhum sentido à política. 

QUAL A SAÍDA PARA OS DEMOCRATAS? 

Muitas pessoas perguntam atualmente qual a saída para os liberais (no sentido 

político do termo)? Em geral essas pessoas são (ou já foram) políticos com 

mandato representativo, ou estão querendo entrar na política (nos legislativos ou 

nos executivos). Elas pensam que não se pode fazer política sem mandato. É claro 

que se pode, mas deixemos essa questão de lado, pelo menos por ora. 

Para começar é necessário dizer que as caracterizações habituais da política não 

fazem mais o mesmo sentido que faziam antes. Algumas pessoas que fazem essa 

pergunta foram alinhados ao que se chamava de social-democracia (aliás, 

incorretamente, posto que sempre se tratou mais de estatal-democracia) e se 
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consideravam (ou ainda se consideram) de centro-esquerda ou de esquerda. 

Outras preferem se dizer de centro-direita ou de uma direita democrática. De 

certo modo eles ainda não viram que os registros ou referenciais da política 

mudaram. De qualquer modo, todos – com seus diferentes entendimentos – 

prezam a democracia ou se consideram democratas. É para estes que se destina o 

presente texto, não para os autocratas que não tomam a democracia como um 

valor universal e como o principal valor da vida pública. 

Se o nosso referencial é a democracia, então temos de partir da constatação de 

que hoje, no Brasil e no mundo, os principais adversários da democracia não são 

mais os comunistas e os fascistas e sim os populistas, digam-se de esquerda (os 

neopopulistas, como os lulopetistas, os chavistas e outros bolivarianistas), digam-

se de direita (os populistas-autoritários, como os bolsonaristas, os bannonistas, os 

orbanistas e outros conspiracionistas antiglobalistas). Já há extensa literatura 

sobre isso. 

Os populismos têm algo em comum: todos são majoritaristas e i-liberais (no 

sentido político do termo). Em geral os populistas creem: 1) que a sociedade está 

dividida por uma única clivagem, separando a vasta maioria (o povo) do 

establishment (as elites); 2) que a polarização (elites x povo) deve ser encorajada: 

os representantes do povo (que são os atores legítimos ou mais legítimos) não 

devem fazer acordos (a não ser táticos) ou construir consensos (idem) com os 

representantes das elites (posto que estes são ilegítimos ou menos legítimos) e 

sim buscar sempre suplantá-los, fazendo maioria em todo lugar (daí seu 

majoritarismo); e 3) que as minorias políticas (antipopulares) não devem ser 

toleradas (e devem ser deslegitimadas) quando impedem a realização das 
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políticas populares e a legalidade institucional (erigida para servir às elites) não 

deve ser respeitada quando se contrapõe aos interesses do povo. 

Portanto, a saída para fazer política democrática (no parlamento, no governo ou 

em outras instituições do Estado e da sociedade) deve ser a de se opor aos 

populismos e resistir pacificamente ao avanço de ideias e práticas autoritárias na 

sociedade. 

Até aí tudo bem. Mas os impasses surgem quando os atores políticos que 

concordam com os referenciais acima procuram – e não acham – um lugar para 

continuar (ou começar) a fazer política, sobretudo institucional (que exige a 

participação em processos eleitorais, posto que no Brasil os partidos ainda têm 

esse monopólio ou oligopólio: ninguém pode ser candidato a não ser através de 

um partido). Qual o partido com tais características? Qual o partido “menos pior” 

do ponto de vista da democracia? Existe um partido liberal (no sentido político do 

termo e não apenas, nem principalmente, no seu sentido econômico)? E, se não 

existe, deve-se fundar um novo partido? 

Sabe-se que os liberais, no sentido político do termo, quer dizer, os democratas, 

andam meio em falta na política nacional. Muitos, que se afirmam liberais-

econômicos, não são liberais-políticos (e aceitariam, sem perder o sono, trabalhar 

para um Pinochet, um Orbán ou um Xi Jinping que lhes desse carta branca para 

aplicar suas ideias econômicas). Então é preciso sempre esclarecer que liberais, 

do ponto de vista político são aqueles que acham: 1) que é normal que a 

sociedade esteja dividida entre muitas — e às vezes transversais — clivagens; 2) 

que a melhor maneira de lidar com essas clivagens é por meio de um debate 
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aberto e livre, sob uma cultura política que valoriza a moderação e busca o 

consenso; e 3) que o Estado de direito e os direitos de minorias precisam ser 

respeitados. 

Onde encontrar a turma da “enfermaria” que pensa assim no meio de uma 

polarização entre belicosas turmas que pertencem a estrebarias majoritaristas e 

iliberais (populistas)? Como não conseguem encontrar sua turma (ou ela é muito 

pequena), muitas pessoas ficam tentadas a construir um novo partido. 

O diabo é que partidos são organizações difíceis de construir e de manter numa 

mesma linha programática. As concepções de seus fundadores, via de regra, se 

desmilinguem diante da velha dinâmica partidária (a vida política como ela é). Se 

se funda um partido, com a melhor das intenções e a mais excelsa plataforma 

possível, para cumprir as exigências legais, deve-se ter um número determinado 

de diretórios municipais. Ora, em cada município, onde os partidos já têm dono, 

qualquer aventureiro pegará a nova sigla para ser chefe do seu próprio partido 

(ou para ter um partido para chamar de seu). O cara favorável à liberação geral de 

agrotóxicos pegará até um partido verde se ele estiver dando sopa. Essa dinâmica 

é incontrolável. Ou então os partidos, cartorializados, viram verdadeiras empresas 

de coligações (formais ou informais). Ou, ainda, para manter pura a sua linha 

original, os partidos se verticalizam ou hierarquizam (e acabam como partidos 

que se dizem novos, mas sob o comando fortemente centralizado de uma 

liderança principal). E não adianta fazer provas e testes como condição para 

aceitar filiações e candidaturas. 
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Como se sabe, todo partido tem dono, mesmo os que se querem mais 

democráticos. Como também se sabe, todo partido tem pouca democracia 

interna. Como se sabe, igualmente, todo partido pode ser capturado por uma 

tendência ou facção (que às vezes é sua própria direção, formal ou informal) que 

acaba se erigindo como uma espécie de Partido Interno (para lembrar o 1984 de 

George Orwell). Aconteceu com vários partidos que queriam inovar na política. 

Não se está nem falando das siglas de aluguel, dos partidos-ônibus, das 

agremiações meramente cartoriais – e são dezenas no Brasil. 

De sorte que, para os amantes da liberdade, partidos não são bons arranjos. E 

antes que haja uma profunda reforma política que democratize as organizações 

partidárias (o que é difícil na medida em que ela será votada pelos chefes e 

funcionários partidários que têm interesses em manter as estruturas e dinâmicas 

atuais) é meio inútil tentar achar o partido ideal, não apenas pelo seu ideário, mas 

também pelo seu padrão de organização (se quisermos que ele seja mais 

distribuído do que centralizado) e pelo seu modo de funcionamento (se 

quisermos que ele seja mais democrático do que autocrático). Os mesmos 

problemas, já detectados acima, incidem sobre novos partidos que forem 

fundados com as melhores intenções do universo. Em pouco tempo a interação 

dos novos partidos com os velhos partidos acabará equalizando tudo; ou seja, um 

novo partido ficará velho bem antes do que se espera. 

Então não há saída? Saída real, no curto prazo, não há. A democratização da 

política (incluindo a democratização dos partidos) não se fará da noite para o dia. 

Mas… enquanto isso, o que se pode fazer – ou melhor, o que podem fazer os 

democratas que querem continuar (ou entrar) na política institucional? 
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Recentemente surgiram várias iniciativas não-partidárias (algumas, talvez, proto-

partidárias) de inovação na política. Cada uma dessas iniciativas teve, tem ou terá 

o seu papel específico, em geral mais voltado para a disputa eleitoral. Há também 

movimentos que talvez almejem virar partidos. E surgiram outros grupos 

organizados contra a corrupção, desenhados para convocar manifestações de rua 

e para colonizar as mídias sociais, que – em mais de 90% dos casos – acabaram 

virando comitês eleitorais de um candidato ou linhas auxiliares de cruzadas de 

limpeza ética feitas de cima para baixo, a partir de estamentos corporativos 

enquistados no Estado. 

Ocorre que, na maioria desses grupos ou movimentos, não há um compromisso 

claro com a democracia. E, o que é mais preocupante, não há um esforço bem-

sucedido de formar novos agentes liberais (no sentido político do termo, quer 

dizer, democratas). Aqui cabe um esclarecimento. Liberal, no sentido em que a 

palavra é empregada neste texto, é quem toma a liberdade (e não a ordem) como 

sentido da política e quem está disposto a defender os critérios da legitimidade 

democrática como: a liberdade (sobretudo de opinião e de imprensa), a 

publicidade ou transparência (capaz de ensejar uma efetiva accountability), a 

rotatividade ou alternância, a legalidade e a institucionalidade. Isso é um 

problema porque não existe democracia sem democratas. E o grau de 

analfabetismo democrático entre os nossos agentes políticos (partidários ou não) 

ainda é altíssimo. 

De qualquer modo, na falta de partidos mais conformes às suas visões e desejos, 

alguns desses grupos ou movimentos plantaram seus candidatos em agremiações 

já existentes. Antigamente, sobretudo no seio da esquerda, isso era chamado de 
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“entrismo”, uma prática com conotação negativa. Mas nem sempre essa saída é 

negativa. Às vezes é a única saída para tentar renovar a política com a inserção de 

novos quadros. 

Não é razoável esperar, no curto prazo, que se encontre outra saída. A 

multiplicidade exagerada de partidos nos órgãos de Estado – a fragmentação 

partidária e a inconsistência dos partidos existentes – é um problema para a 

governança democrática, mas a diversidade de grupos e movimentos políticos na 

sociedade não: pelo contrário, é enriquecedora da esfera pública democrática. 

Pode-se, entretanto, dar mais um passo na direção da democratização da política. 

Nada indica que não se possa (e não se deva) construir “meta-partidos”, ou seja, 

partidos-movimentos, na verdade movimentos (ou correntes de opinião) que 

tenham como função precípua atuar como agentes fermentadores (ou 

catalisadores) da formação da opinião pública e que, eventualmente, também 

lancem seus candidatos por vários partidos. 

Para os democratas a questão central é a existência de democratas atuando 

continuamente na esfera pública (estatal e social), polinizando opiniões com 

ideias-sementes democráticas, construindo espaços comuns (commons, no 

sentido político e não apenas econômico do termo) em que seja possível associar 

pessoas para contender com problemas que as afetam e ensejar que elas se 

juntem para realizar projetos que nasçam da congruência de seus desejos em 

diversas comunidades de vizinhança, de prática, de aprendizagem e de projeto (o 

que consubstancia a nova esfera pública correspondente à visão forte da 
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democracia como modo-de-vida e não apenas como modo político de 

administração do Estado, como já havia percebido, há um século, John Dewey). 

Portanto, para os democratas, a questão da existência de um número cada vez 

maior (ainda que sempre minoritário, na medida em que fermento não é massa e 

não pode mesmo ser maioria) de agentes democráticos é o fundamental. E esse 

número é pequeno atualmente. Quantos liberais-políticos existem hoje nos 

parlamentos e nos governos? Quantos políticos cumprem o papel desempenhado 

outrora, por exemplo, por um Ulisses Guimarães? Quantos liberais-políticos 

escrevem, falam ou aparecem regularmente nas mídias tradicionais 

(broadcasting), no Youtube e nas mídias sociais? São pouquíssimos: contam-se, 

talvez, nos dedos. Em contrapartida, cresce o número de populistas (ditos de 

direita ou de esquerda) que desempenham essa função ao avesso. Por exemplo, o 

número de hubs da rede centralizada bolsonarista – que atuam via WhatsApp, 

num fluxo descendente em árvore, manipulando as mídias sociais e subindo 

artificialmente hashtags falsificadoras nos TT do Twitter – hoje já é bem maior do 

que o número de democratas. 

É crucial, assim, para a democracia, para barrar as investidas dos populismos e 

para resistir ao avanço de ideias e práticas autoritárias na sociedade, ter agentes 

para atuar na grande mídia, nas mídias sociais, nas organizações da sociedade e 

em outras instituições, nos parlamentos e executivos, eventualmente no 

ministério público e no judiciário. Pessoas que tenham uma visão mais profunda e 

abrangente da democracia, que integrarão clusters com alta interatividade. 
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Não é, entretanto, necessário centralizar ou unificar tais iniciativas. Elas podem 

ser múltiplas. O ideal é que interajam permanentemente entre si, não por 

acordos de cúpula e sim em rede mesmo, pessoa a pessoa, horizontalmente. 

Redes democráticas, redes de democratização da política e da sociedade, redes 

mais distribuídas do que centralizadas, regendo-se por modos não-guerreiros de 

regulação de conflitos. 

No dealbar de uma sociedade-em-rede, a saída só pode ser a rede, não outras 

hierarquias. Sobretudo agora que estamos sendo atingidos por uma ofensiva 

tenebrosa: uma reação desesperada do mundo hierárquico à desabilitação das 

suas velhas formas de governança, dos seus padrões centralizados de organização 

e de seus modos autocráticos de regulação (como se pode constatar pela 

ascensão dos populismos majoritaristas e i-liberais que acompanha a recessão e a 

desconsolidação democráticas que estamos vivendo nas duas primeiras décadas 

deste século). 

COMO ADERIR AO PROJETO 

Casa da Democracia é o nome do projeto piloto, com duração de 18 meses, de 

uma iniciativa sem fins lucrativos mais ampla de aprendizagem da democracia 

voltada à inovação política e social, chamada provisoriamente de “universidade” 

da democracia – a qual só será implantada se a avaliação da experimentação 

inicial for positiva. 

O objetivo do projeto piloto é capacitar cerca de 100 alunos nas modalidades 

presencial e à distância no prazo estabelecido. 
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Esse projeto piloto só poderá ser realizado se contar com um número suficiente 

de patronos, apoiadores e associados. 

Para aderir ao projeto, como promotor, qualquer pessoa ou entidade pode 

também oferecer instalações e equipamentos em sua localidade. O projeto pode 

se realizar simultaneamente em várias cidades. 

Inscrições 

As inscrições individuais só serão abertas depois que o projeto alcançar um 

número suficiente de promotores, patronos, apoiadores e associados. 

 

Se você se interessou pela proposta e quer se associar à iniciativa, apoiando-a, 

escreva para info@democracia.org.br para receber um ebook com o projeto piloto 

completo e as diferentes modalidades de adesão. 

 


