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Estrutura	da	apresentação

Conciliação	e	Reforma	no	Brasil

A	Conciliação	e	Outras	Estratégias



Conciliação	e	Reforma	
no	Brasil



Tese	de	José	Honório	Rodrigues
• O	segredo	de	como	fizemos	e	continuamos	a	fazer	nossa	história é	a	
conciliação,	mas	esta	não	deve	ser	confundida	com conformismo.	

• Se	às	massas	populares o	País	deve	a	integridade	territorial,	
a	unidade	linguística,	a	mestiçagem,	a	tolerância	racial,	cultural	e	religiosa,	
e	as	acomodações que	acentuaram	e	dissolveram	muitos	dos	antagonismos	
grupais	e	fizeram	dos	brasileiros	um	só	povo,	que	como	se	reconhece	e	
auto	estima,	delas	também	recebeu	as	melhores	lições	de	rebeldia	
contra	uma	ordem	social	injusta	e	estagnada.

• A	conciliação dava-se	no	cotidiano	das	relações	humanas,	mas	era	
frequentemente	substituída	pela	inconformidade,	a	contestação	e	a	revolta	
nas	relações	políticas,	econômicas	e	sociais.



Há	apenas	dois	tipos	de	problemas	no	mundo:	
aqueles	que	o	tempo	resolve	e	os	insolúveis!
• A	paz	entre	os	donos	do	mando acerta-se,	geralmente,	por:
1. o	adiamento	do	debate,	
2. sua	redução	aos	termos	mais	simples,	ou	
3. desmerecimento	ou	ocultação	dos	problemas.

• Em	nome	da	concórdia,	protela-se.

• A	conciliação	pela	inércia sempre	empurrou	para	o	futuro	os	grandes	
problemas	nacionais.	Só	os	enfrentamos,	temerosos	e	prudentes,	quando	
não	há	mais	jeito	de	evita-los.	Com	grande	atraso,	portanto,	e,	em	geral,	
com	soluções	e	remédios	que	já	perderam	o	prazo	de	validade.



Uns	são	mais	iguais

• Não	se	busca	a	concórdia:	
1. pelo	respeito	à	diversidade	de	ideias	e	
2. pela	aceitação	de	que	governe	um	partido	e	

de	que	os	outros	dele	discordem.

• O	que	se	procura	é	diluir	ou,	se	possível,	anular	o	dissenso.	

• Por	isso,	perdoam-se	e	reabsorvem-se	os	revoltosos,	sempre	que	
esses	são	tidos	por	iguais,	como	os	dos	Farrapos,	mas	não quando	são	
magotes	de	escravos	ou	negros,	caboclos,	mulatos	e	cafuzos	em	eira	
nem	beira,	como	os	cabanos	ou,	já	na	República,	os	beatos	de	Canudos.



Coesão	com	cumplicidade	conservadora

• Há	que	converter	os	dissidentes.	E	que	acalmar	os	insubmissos.	
• A política	da	conciliação serviu	para	reforçar,	revitalizar	e	renovar,	
periódica	e	parcialmente	a	minoria	dominante,	quase	todas	as	vezes	
em	que	esta	se	encontrou	ameaçada	por	opositores	ou	insatisfeitos,	
chamando-os	para	o	círculo	interno	do	poder.	

• Mantêm-se,	assim,	coesos ou,	quando	menos,	cúmplices	da	inação
os	vários	grupos	que	aspiram	a	conduzir	o	País.

• Por	isso,	na	história	do	Brasil,	abundam	os	que	pregam	as	reformas,	porém,	
no	mando,	não	as	fazem:	o	consenso dá-se	sempre	em	favor	do	status	quo.



Autonomia:	maioridade	de	um	povo

•Mesmo	nossos	líderes	populistas,	como	Vargas,	
nunca	acreditaram	na	maioridade	do	povo.	

• A	autonomia deste	significaria,	segundo	Kant	(1724-1804),	
adquirir	a	capacidade	apresentada	pela	vontade	humana	de	se	
autodeterminar	segundo	uma	legislação	moral	por	ela	mesma	
estabelecida,	livre	de	qualquer	fator	estranho	ou	exógeno	com	
uma	influência	subjugante,	tal	como	uma	paixão	ou	
uma	inclinação	afetiva	incoercível.



Moderação	versus	Criação

• Os	melhores	políticos	do	passado foram	quase	sempremais	moderadores	
do	que	criadores.	

• Evitavam	as	reformas que	tinham	geralmente	por	precipitadas,	e	com	isso:	
1. desserviam	o	povo	e	
2. comprometiam	o	progresso	da	Nação.	

• Em	contrapartida,	corrigiam	os	radicalismos	e	poupavam	o	País	da	
intolerância,	refletindo	na	ação	política as	aspirações	de	harmonia	e	
entendimento de	uma	gente	na	qual	a	mestiçagem	abrandou	as	relações	
sociais.



Quebra	da	coesão	social	com	discursos	de	ódio

• Essa	conciliação,	ainda	que	infecunda,	
infelizmente	foi	recém	substituída:	

1. pela	recusa	ao	diálogo,	
2. pelo	desrespeito	aos	opositores,	
3. pela	intolerância	mútua	e	
4. pela	intransigência.



A	Conciliação	e	
Outras	Estratégias	(1983)

Michel	Debrun nasceu	na	França,	no	dia	21	de	setembro	de	1921.	Radicado	no	Brasil	desde	1956,	
a	partir	de	1970,	passou	a	lecionar	no	Departamento	de	Filosofia	do	Instituto	de	Filosofia	e	Ciências	
Humanas	(IFCH)	da	UNICAMP,	inicialmente	como	Professor	Visitante	de	Ciência	Política,	passando	
depois	a	Professor	Titular	de	Política.	Aposentou-se	em	1988.	Em	1990,	o	Conselho	Universitário	da	

Universidade	Estadual	de	Campinas	outorga-lhe	o	título	de	Professor	Emérito	da	Unicamp.	
Faleceu	em	9	de	março	de	1997,	com	75	anos	de	idade,	na	cidade	de	Campinas,	Estado	de	São	Paulo.



preocupação	com	a	real	existência	(ou	não)	
de	identidade	nacional	brasileira

• De	um	lado,	atitudes individuais	ou	
coletivas	hiperconscientes,	
voluntaristas,	“construtivistas”.	

• Atitudes	que	às	vezes	se	observa	
também	no	homem	da	rua	como,	
por	exemplo,	em	frases	do	tipo	
“esse	Brasil	não	tem	mesmo	jeito;	
não	se	pode	emendar:	
tem	de	tudo	recomeçar,	mudar	tudo”.	

• São	expressões	difíceis	de	encontrar	
na	conversa	corrente	do	europeu.

• De	outro	lado,	não	se	pode	deixar	de	
constatar	a	famigerada	“fisiologia”	brasileira,	
isto	é,	o	senso	de	compromisso,	do	favor,	
do	jeitinho,	às	vezes	do	“deixa	disso”	ou	até	
da	negociata.	

• Existe	mesmo,	no	Brasil,	
a	ideologia	da	fisiologia,	ou	seja,	
a	ideologia	da	“conciliação”.

• Ela	pretende	fundamentar,	legitimar,	
certos	comportamentos	oportunistas.	

• Ideologismo e	fisiologia podem	impregnar,	
de	modo	alternado,	as	atitudes	das	mesmas	
pessoas	ou	dos	mesmos	grupos.



“Que	país	é	este,	que	pode	abrigar	tais	
oposições,	interindividuais	ou	intergrupais”?	
• A	resposta,	provavelmente,	devia	ser	buscada	na	longa	duração	dos	
mecanismos	de	dominação	que,	desde	as	origens,	
se	reproduziam	em	feed-back.	

• Até	o	final	do	regime	militar,	dada	a	rígida	“estrutura	de	autoridade”,	tinha	
deixado	como	única	opção,	aos	grupos	dominados	e	às	elites	dissidentes,	
a	escolha,	ou	melhor,	a	contínua	oscilação,	entre:	

1. a	acomodação,	daí	a	fisiologia,	ao	que	chama	de	
“estrutura	brasileira	de	autoridade”,	e	

2. a	tentativa	de	volta	por	cima,	de	ruptura	radical	com	o	“sistema”.
• Daí	o	ideologismo e	seus	repetidos	fracassos,	
pelo	menos	no	plano	sócio-político.	



dificuldade	da	existência	ou	da	constituição	da	
identidade	nacional	pela	falta	de	coerência	e	continuidade

• A	identidade	nacional	tem	de	ser	enunciada	pelo	próprio	possuidor,	
mas	os	brasileiros,	de	modo	geral,	não	podem	proferir	sobre	si	mesmo	
duas	coisas	contraditórias.	

• Isso	era	concebível	no	plano	estético	ou	lúdico,	quando	a	Antropofagia,	
em	1922,	ou	o	Tropicalismo,	no	final	dos	60,	procuravam	expressar	em	
obras	ou	comportamentos	“somos,	nós	brasileiros,	ao	mesmo	tempo,	
o	arcaico	e	o	moderno,	a	cultura	endógena	e	cultura	importada,	mutantes,	
etc.”,	eles	pretendiam	definir	alguma	“meta-identidade”.

• No	plano	sócio-político,	um	indivíduo	ou	uma	coletividade	não	podem	se	
declarar,	a	não	ser	brincando,	ao	mesmo	tempo	fisiológicos e	ideológicos.	
Há	de	escolher.	As	duas	vertentes	implicam	modalidades	de	ação	
incompatíveis	entre	si.



adesão	maciça	a	certos	valores	culturais

• Houve	apenas	esboços	da	identidade	nacional,	no	Brasil	urbano	do	
período	populista,	mas	eles	próprios	foram	bloqueados,	castrados	ou	
artificialmente	redirecionado,	isto	é,	colocados	a	serviço	do	“Brasil	Grande”,	
durante	a	ditadura (1964-1985).
• Havia	outro	plano	em	que	a	criação	da	identidade	nacional	brasileira	
foi	melhor	sucedida:	a	partir	dos	anos	20	do	século	XX,	determinada	
identidade	cultural	de	base	se	tinha	desenvolvido	através	dos	
“mundos”	do	samba,	do	carnaval,	do	futebol,	da	culinária	e,	
depois	da	TV	em	rede	nacional,	da	telenovela.	
• Não	porque	todos,	ou	muitos,	gostam	dessas	manifestações	culturais,	
mas	porque	cada	um	sabe	que	os	outros	gostam	e	
todos	sabem	que	isso	nos	diferencia	em	relação	ao	resto	do	mundo.	
• O	espaço	(ou	“território”) fica	mais	definido,	
sedimentando	essa	“esfera	pública”	da	cultura	brasileira.



rede	nacional

• Aqui,	a	esfera	pública	culmina	na	festa,	apresentada	“ao	vivo”	pela	TV,	
“em	que	o	saber	recíproco	sublima-se	no	ver	recíproco”.	

• Todos	os	múltiplos	carnavais	locais	podem	se	olhar	uns	aos	outros.	

• Todas	as	tensões	individuais	em	jogos	de	Copa	do	Mundo	
se	emanam	de	todos	os	pontos	do	Brasil.	

• Há	comunhão em	torno	dos	televisores!



populismo	e	futebol
• Curiosamente,	também	membros	da	classe	dominante,	
com	exceção	de	uns	poucos	céticos	ou	cínicos,	
ficam	“envolvidos”	pelo	futebol,	ou	seja,	pela	rede	nacional.	

• É	inclusive	uma	das	razões	que	Debrun aponta	pelas	quais	a	sociedade	
brasileira	não	explode,	apesar	das	suas	extremas	desigualdades	e	injustiças.	

• Estabelece-se	a	fraternidade	mínima.	

• Mas	o	futebol	não	existe	apenas	para	manipular	o	povo,	
pois	a	comunidade	futebolística	tem	antes	que	existir,	
se	quiserem	que	a	manipulação	se	torne	possível.



conciliação	no	âmbito	sociocultural

• A	conciliação	no	âmbito	sociocultural	serviu	para	disfarçar	
o	que	ocorria	no	âmbito	sócio-político.	

• O	comportamento	real,	no	Brasil,	correspondeu	só	muito	parcialmente	às	
normas	formais	ou	informais	sem	que	ninguém,	porém,	queira	dispensar.	

• Há	sempre	oscilação	entre	valores	“proclamados”	e	valores	“reais”.	

• Há	a	dialética	confusa	da	ordem e	da	desordem
em	que	se	torna	bastante	difícil	distinguir	o	lícito do	ilícito.



a conciliação	(sem	aspas)	sociocultural	
(manifestação	de	relaxamento)	revestiu	ideologicamente	

a	“conciliação”	(com	aspas)	política	(mecanismo	de	disciplinamento)

• Primeiro,	os	atores	dominantes	praticam	as	duas,	passando	a	cada	instante	do	
rigor	global	que	rege	o	enquadramento	dos	grupos	subalternos,	principalmente	
no	“mundo”	do	trabalho,	para	a	tolerância	em	relação	a	inúmeros	aspectos	do	
dia-a-dia, confundindo	com	a	reciprocidade	desta	para	aquela.	

• Segundo,	entre	o	rigor	e	a	tolerância,	a	distância	pode-se	tornar	aparentemente	
pequena,	facilitando	a	visão	de	cooptação	política	como	sendo	algum	aspecto	da	
mistura	sociocultural	entre	valores	heterogêneos.	

• Terceiro,	o	que	existe	de	coesão ou	de	coerção na	cooptação passa	a	ser	
percebido	sob	o	prisma	do	paternalismo	do	“pai	dos	pobres”,	
do	“padrinho	político”	ou	de	algum	outro	Poder	Moderador.



populismo	demagógico
• No	passado,	aproveitou-se	da	organização	apenas	incipiente	das	classes	
subalternas para	esmagar	os	inconformismos	ou	preveni-los	pelo	
aliciamento	de	certos	“representantes”.	

• Getulismo,	ademarismo,	janismo,	lacerdismo,	chaguismo,	malufismo,	etc.	
se	enquadram em	populismo	de	direita,	arquétipo	na	história	política	brasileira,	
como	“conciliação”	que	se	destina	a	encher	os	currais	eleitorais.

• Outra	“conciliação”	(contrapartida)	envolve	recrutar	apadrinhados	“confiáveis”.
• Como	é	raríssimo	encontrar	parceiros	dotados	de	igual	vocação	para	
independência	e	submissão,	na	medida	em	que,	prevalecendo	os	pruridos	de	
liberdade,	eles	levarão	de	roldão	a	fidelidade,	melhor	contemplar	apenas	
os	adesistas	da	gema,	que	nem	ideologia	da	autonomia	advogam,	
por	exemplo,	os	sarneysistas,	os	quercistas,	os	tucanos,	os	lulistas,	etc.	
na	montagem	periódica	de	quem	toca	a	máquina	pública.



o	fosso	entre	o	topo	e	a	base	da	pirâmide	social	
tende	a	se	esvair	em	clientelismo

• O	antagonismo cede	lugar,	sobretudo	na	mente	dos	que	mandam,	
à	ideia	de	complementaridade	harmoniosa	entre	funções	de	direção e	
funções	de	execução.	

• Para	a	direção estariam	predestinados	os	membros	da	elite	política,	
inclusive	sindical,	religiosa	e	midiática,	“personalidades”	ou	“celebridades”	
cuja	liderança,	ou	melhor	dito,	popularidade,	teria	o	consentimento	ativo	
dos	outros,	isto	é,	de	“os	de	fora”,	a	maioria	do	povo.	

• Assim,	sob	o	olhar	observador	do	intelectual	estrangeiro	imigrante,	
a	realidade	política	de	cooptação	perdura	ao	longo	dos	tempos	
em	terrae brasilis.
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