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P
or que os representantes
submeteriam voluntaria-
mente suas ações a um
maior controle público? Por
que eles escolheriam no-

vas instituições orientadas nessa dire-
ção? Seria essa escolha a expressão e
a resultante de um cálculo racional?
Quais seriam as suas conseqüências para
a teoria e a prática da democracia?

A Assembléia Legislativa de Minas
Gerais (Alemg), desde o final dos anos
80, vem promovendo uma mudança
institucional que tem afetado as rela-
ções entre os cidadãos e seus repre-
sentantes e ampliado os graus de
responsiveness2 e de accountability do
Legislativo mineiro.

A principal novidade apresentada
pela Alemg é a adoção de mecanis-
mos institucionais de interlocução com

Legislativo de Minas se
aproxima da sociedade
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Desde o final dos anos 80, a Assembléia de Minas vem experimentando novas formas de
interlocução com a sociedade, tornando-se um espaço de busca do consenso entre grupos
de interesse e de interação entre cidadãos e legisladores, no período entre as eleições
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 �...institutions are problem-solvers;

                                                                    to judge them we must know the nature

                                                                    of the problem�.

                                                                   (Jean Laponce e Bernard Saint-Jacques)

segmentos organizados da so-
ciedade3, os quais constituem
canais de comunicação entre
os processos de participação
e de representação políticas.

Essas novas formas de
interlocução com a sociedade
civil permitem aos participan-
tes a vocalização de suas pre-
ferências, a explicitação e o
tratamento dos pontos de di-
vergência ou dissenso quanto
às políticas em pauta e a cons-
trução de um consenso, via de-
liberação política, que infor-
ma a produção legislativa nos
temas em discussão. Elas in-
serem-se, ademais, em um
contexto de mudança global
da instituição, que tem reper-
cutido nos planos da organi-
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zação, do processo e da produção
legislativos.

A experiência da Alemg suscita,
no analista, instigantes questões te-
óricas. A primeira refere-se às
imbricações existentes entre o tema
mais amplo da democracia e a cons-
trução institucional. A segunda re-
laciona-se à dimensão de inovação,
propriamente dita, nela contida e
aos impactos que processos como
esses podem produzir na natureza
mesma da democracia, ao articular
novas formas de participação polí-
tica aos mecanismos clássicos da re-
presentação.

Robert Dahl, em Democracy and

its Critics4, afirma que foi a inven-

ção da representação que possibili-
tou a existência da democracia no
mundo contemporâneo.  Sociedades
de grandes números, atravessadas
por múltiplas clivagens e por altos
graus de heterogeneidade social,
apresentam desafios de monta para
a consecução da dupla tarefa com
que se defronta qualquer ordem
polít ica: aquela referida ao
processamento institucional do con-
flito, do dissenso e da diferença e
aquela orientada para a construção
do consenso requerido para a orga-
nização da convivência social.

Se a representação foi a solução
institucional encontrada para
viabilizar a democracia em socieda-
des complexas e, por isso mesmo,
sua condição necessária, a questão
que se coloca, para aqueles compro-
metidos com o aperfeiçoamento da
ordem democrática, é se a represen-
tação  permanece sendo sua condi-

ção suficiente.

A invenção da representação,
segundo Dahl,  conferiu novo for-
mato e nova dimensão à democra-
cia, transformando-a em uma dou-
trina aplicável aos Estados-nações
contemporâneos. A idéia de gover-
no do povo foi combinada com a
emergência de novos conceitos de
direitos pessoais, liberdade e auto-
nomia individuais.

Representados�representantes.
Parlamentos e partidos. Eleições.
Voto universal e secreto. Estas são
as instituições e relações que fo-
ram, pouco a pouco, configurando
o novo perfil da ordem democráti-
ca. Especial importância foi

zem os graus de democratização da
ordem política.

A solução oferecida pela repre-
sentação acarretou a emergência de
um conjunto novo de problemas,
especialmente daqueles relaciona-
dos à tensão entre representação e
participação. À medida que as socie-
dades foram-se tornando cada vez
mais complexas e heterogêneas,
foram-se delineando os limites da
representação política para expres-
sar institucionalmente a multi-
plicidade de interesses que se cons-
tituíram por conseqüência da  cres-
cente diferenciação social e para
garantir o controle público do exer-
cício do poder  requerido pela or-
dem democrática.

Uma das preocupações centrais
dos analistas políticos, atualmente,
funda-se na constatação de que as
eleições não constituem mecanismos
suficientes de controle dos go-
vernantes pelos governados5. A de-
finição da democracia como o
�exercício do poder público em pú-

blico�6 carrega o desafio da realiza-
ção concomitante das duas acepções
do conceito de público, a saber,
aquela relativa à realização do inte-
resse mais geral dos cidadãos � em
contraposição à apropriação priva-
da do espaço público, que é a mar-
ca das tiranias �, e aquela relativa
à responsabilidade pública dos
governantes por seus atos, o que
remete à noção de um poder que
se exerce em público e que pode
(e deve) ser publicamente contro-
lado.

Um governo responsivo ao inte-
resse público e responsável perante
o público exige, para se efetivar, mais
engenharia institucional do que a con-
tida nas eleições. Mesmo consideran-
do que essas são a condição necessá-

ria da democracia, o desafio, hoje,
reside em estender o exercício da
cidadania democrática para além da
arena  e do período eleitorais.

O argumento desenvolvido a se-
guir, construído a partir da análise

conferida, nesse novo arranjo, às
instituições legislativas, que se cons-
tituem no lugar, por excelência, do
processamento da representação
política, tal como concebida classi-
camente.

Sabe-se, hoje, que a representa-
ção política foi levada ao seu limite
com a universalização do sufrágio.
A incorporação de toda a popula-
ção à ordem política, sendo a idade
o único critério aceito de exclusão
da polis,  expressa a fronteira pos-
sível de expansão da democracia
via  representação política. Cabe,
porém, perguntar se os limites da
democracia coincidem com aqueles
da representação ou se, pelo con-
trário, é possível pensar em novos
arranjos institucionais que maximi-
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da experiência de inovação
institucional em curso na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, susten-
ta que é possível aperfeiçoar a de-
mocracia agindo sobre suas institui-
ções políticas e considera o arranjo
institucional  como uma das variá-
veis cruciais na determinação da
natureza e dos graus de democrati-
zação da ordem política.

Instituições e democracia � Ato-
res, preferências, instituições e con-
dições são as variáveis-chave para
a compreensão das políticas e dos
resultados do processo legislativo.
Parte-se da constatação de que ato-
res, portadores de preferências e
de recursos políticos variados,
interagem nas arenas eleitoral e
parlamentar de acordo com certas
regras e procedimentos que deli-
mitam as possibilidades e os limites
da competição e da cooperação po-
líticas.

As condições afetam os resulta-
dos porque incidem sobre a nature-
za e o número das alternativas dis-
poníveis e sobre o tipo e o volume
dos recursos dos diferentes atores.
As instituições afetam os resultados
porque definem que atores, prefe-
rências, alternativas e recursos são
incluídos ou excluídos no processo
político e porque incidem sobre a
formação, a agregação e a transfor-
mação das preferências.

A importância das instituições
tem sido, recentemente, enfatizada
pela vertente teórica do �novo
institucionalismo�. Desde Arrow7

sabe-se que a regra da maioria, to-
mada como único mecanismo de
agregação de preferências, não
constitui fundamento sólido para a
escolha social, dada a possibilidade
de produção de situações
intransitivas, nas quais não é possí-
vel agregar as preferências de ma-
neira consistente. Sabe-se, ademais,
que diferentes procedimentos con-
duzem a diferentes resultados, man-

tidos constantes os conjuntos de ato-
res e de suas preferências.

Além disso, o processo político
não se restringe à agregação de pre-
ferências, mas interfere, também, na
formação e na transformação das
escolhas individuais e(m) coletivas.

deliberadas de atores políticos, da-
das certas condições. Se é assim,
interessa perguntar: quando, por
que, e em que condições as insti-
tuições permanecem? Quando, por
que e em que condições as institui-
ções mudam? Como foi possível or-
ganizar uma coalizão política capaz
de propor e de conduzir a transfor-
mação? Que interesses são afeta-
dos ou contemplados pela reforma
das instituições?

 Sendo a democracia, como afir-
ma Przeworski, a resultante do jogo
combinado de condições e institui-
ções8, uma vez alteradas as condi-
ções, é preciso avaliar a necessida-
de de agir sobre as instituições e de
modificá-las. Pode-se, ademais, es-
pecular sobre a possibilidade de ino-
var no plano institucional com vis-
tas a aperfeiçoar a democracia ou a
alterar a sua configuração. Indepen-
dentemente dos objetivos que infor-
mam a ação, as mudanças
institucionais expressam a capacida-
de de intervenção estratégica de ato-
res políticos, interessados em modi-
ficar as regras do jogo político no
sentido da produção de um conjun-
to institucional mais conducente à
realização de suas preferências9.

 Como se sabe, instituições se
corrompem, decaem e morrem. Ca-
so as mesmas fossem dotadas de
mecanismos de adaptação e de evo-
lução �naturais� ou �espontâneos�,
que lhes facultassem a capacidade
de responder prontamente aos de-
safios impostos pelas mudanças nas
condições, elas seriam perenes. No-
vas condições podem sinalizar, por-
tanto, a necessidade de revisão das
instituições para melhor adequá-las
às tarefas de processamento do con-
texto e às novas formas e graus de
expressão da competição política
entre os atores. Nesse sentido ga-
nha importância a afirmação de
Coperland e Patterson10 de que
institucionalização não é sinônimo
de imutabilidade, do que decorre
que, muitas vezes, a reforma das

Nessa dinâmica, o papel desempe-
nhado pelas instituições deve ser
ressaltado. Elas delimitam os cur-
sos de ação permitidos ou vetados
e constituem, portanto, constrangi-
mentos interpostos entre os atores e
suas escolhas. Na ausência de insti-
tuições, a interação seria a expres-
são pura do confronto de recursos,
em um universo hobbesiano opera-
do exclusivamente pela força dos
contendores.

Instituições, no entanto, são ar-
tefatos construídos pelos homens.
São como são, evoluem ou se trans-
formam, por conseqüência da ação
dos homens sobre elas. A criação, a
manutenção ou a transformação
institucional só podem ser entendi-
das como expressões de escolhas
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instituições é condição requerida
para a sua durabilidade.

As instituições são transformadas
a partir do momento em que se
constituem em objetos de interven-
ção deliberada de atores políticos.
Além disso, as alterações verificadas
nas condições devem incidir sobre
a distribuição das preferências e dos
recursos dos atores, de forma a pos-
sibilitar a organização de uma nova
correlação de forças capaz de ins-
crever a mudança institucional na
agenda polít ica e capaz de
implementá-la. Caso isso não ocor-
ra, as tentativas de mudança
institucional serão frustradas pelos
movimentos e tendências
direcionados à manutenção e à re-
produção do status institucional vi-
gente.

Instituições são expressões das
preferências dos atores quanto às
regras que presidem a interação �
competitiva ou solidária � na are-
na política. São, por conseqüência,
ao mesmo tempo, constrangimen-
tos à ação e objetos de escolha. En-
quanto objetos de escolha, as insti-
tuições são endógenas ao processo
político.

 A principal questão abordada
neste trabalho refere-se à escolha das
instituições. Mais especificamente,
interessa analisar  mudanças realiza-
das na arena legislativa e seus im-
pactos na democracia, tendo em vis-
ta as conexões complexas e proble-
máticas existentes entre os proces-
sos de representação e de participa-
ção políticas. A aposta subjacente ao
enfrentamento do tema é a de que é
possível aperfeiçoar a democracia
agindo sobre suas instituições políti-
cas e, em especial, sobre suas insti-
tuições representativas. Por conseqü-
ência, cabe apontar a natureza e a
extensão dos impactos na configura-
ção da ordem democrática, provoca-
dos pela transformação do Legislativo.

Um importante desafio teórico e
prático que se coloca para aqueles
comprometidos com o ideal demo-

crático relaciona-se, atualmente, ao
desvendamento dos instrumentos e
dos mecanismos institucionais capa-
zes de estreitar os laços entre re-
presentação e participação políticas
e de aumentar os graus de
responsiveness e de accountability

da ordem política.

(...) Estejamos preocupados com

uma tirania da maioria ou da mi-

noria, a teoria da poliarquia sugere

que as primeiras e cruciais variáveis

para as quais os cientistas políticos

devem dirigir sua atenção são so-

ciais e não constitucionais�12.
Porém se a democracia é, como

afirma Przeworski, a expressão do
jogo combinado entre condições e
instituições, vale indagar sobre a
possibilidade de que a operação das
instituições políticas afete e altere
as condições, especialmente no que
se refere à distribuição de recursos
e de preferências entre os atores.

Segundo Pizzorno (1966) a de-
manda pela ampliação da participa-
ção, desde baixo, expressou  a rei-
vindicação de �um direito dos cida-

dãos comuns a ascender, enquanto

tais, à esfera da política. (...) O que

significa que o cidadão comum par-

ticipa da política com sua própria

identidade, ou seja: com o peso da

propriedade, do prestígio, com a ca-

pacidade de mobilizar recursos e, em

definitivo, com a força que lhe

corresponde em virtude de sua posi-

ção pessoal. Deste modo, cada indi-

víduo participa, ao menos potenci-

almente, com o coeficiente de dife-

renciação e de desigualdade (para

não utilizar a palavra �privilégio�,

que soa demasiado a �ancien

régime�) que caracteriza sua posição

dentro do sistema de interesses pri-

vados�. No entanto, continua
Pizzorno, �o exercício do voto igual

para todos liberava a cada indivíduo

da estrutura de desigualdades pró-

pria da sociedade civil13�.
A reintrodução do privado na

política se dará, ainda segundo
Pizzorno, através da emergência do
instrumento associativo-organizativo,
entendido como �o conjunto de gru-

pos, de associações, de organizações

que aglutinam os interesses privados

e os expressam politicamente�. O fe-
nômeno, conhecido na literatura
pluralista como o das facções ou,
numa versão mais atenuada, dos gru-

Representação e participação �

Eleições são necessárias, mas não
são suficientes para garantir o con-
trole dos governantes pelos gover-
nados (Przeworski, Manin e Stokes,
1997)11. A democracia, ensina Dahl
(1989), refere-se a �processos atra-

vés dos quais cidadãos comuns exer-

cem um grau relativamente alto  de

controle sobre líderes�. Se as elei-
ções não são suficientes, quais são
os requisitos institucionais e sociais
que possibilitam que os governa-
dos controlem seus governantes?
Cabe lembrar que �... se a teoria da

poliarquia é aproximadamente vá-

lida, segue-se que, na ausência de

certas condições sociais prévias, ne-

nhum arranjo constitucional pode

criar uma república não-tirânica.
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pos de interesse possui, no entan-
to, dupla potencialidade: pode ope-
rar tanto no sentido da reafirmação
e do aprofundamente das desigual-
dades quanto no de sua retificação.
Os diferentes efeitos que podem ser
produzidos pelas facções na ordem
política são decorrentes da  manei-
ra como se combinam as condições
sociais e o formato institucional14

prevalescentes em cada sociedade.
Ao apresentar o modelo da

poliarquia, Dahl constrói o argumen-
to a partir da pergunta sobre  �as

condições necessárias e suficientes

para maximizar a democracia no

mundo real�. Afirmando que essas
condições abarcam dois estágios �
o eleitoral e o período entre as elei-
ções �, ele  define poliarquia como
um sistema político no qual as oito
condições15 por ele mencionadas
existem em nível relativamente alto.

As eleições não são instrumen-
tos suficientes para garantir o con-
trole dos governantes pelos gover-
nados (Manin, Przeworski e Stokes,
1997) porque, na democracia, elas
propiciam o preenchimento de ape-
nas quatro das oito condições da
poliarquia, a saber, as três primeiras
e a sexta. Os mecanismos de hori-

zontal accountability, tais como os
checks and balances entre os pode-
res contribuem para evitar a tirania,
como queria Madison, mas não as-
seguram o direito de vocalização de
preferências (condição 4) nem a
ampla democratização da informa-
ção (condição 5). Além disso, esses
instrumentos, no seu conjunto, não
asseguram que as decisões toma-
das no estágio entre votações se-
jam coerentes com o estipulado pela
condição 8 da poliarquia16.

Ainda que se aceite o argumento
de Sartori, segundo o qual a solução
que permite minimizar os riscos ex-
ternos sem aumentar os custos in-
ternos de uma decisão coletivizada17

é a representação � �pois apenas a

redução drástica do universo dos re-

presentados para um pequeno núme-

ro de representantes permite uma

redução importante dos riscos exter-

nos (de opressão) sem agravar os

custos decisórios� � sabe-se que a
representação não constitui solução
para todos os problemas, nem cha-
ve para todos os desafios, postos e

permitam que as decisões políticas
sejam, realmente, representativas
�do melhor interesse dos cidadãos18�.

Mas, pode-se indagar, qual é o
melhor interesse dos cidadãos? Ao
elegerem seus representantes, os ci-
dadãos estão escolhendo cursos de
ação entre as alternativas que lhe são
apresentadas na competição elei-
toral e, como afirma Arnold19, sua
preocupação orienta-se muito mais
para os resultados (�outcomes�) pro-
duzidos pelos governos do que pe-
las suas polít icas. A rede de
interações que  interessa ao analis-
ta interpretar é aquela que vincula
preferências e recursos a políticas
e essas aos resultados, em condi-
ções determinadas e sob certos
constrangimentos institucionais.

O desafio para aqueles que se
preocupam com a construção
institucional conducente ao aperfei-
çoamento da democracia relaciona-
se à possibilidade de maximizar os
graus de atendimento da condição
dahlsiana de vocalização de prefe-
rências, bem como daquelas relati-
vas à democratização das informa-
ções e do processo decisório ocorri-
do no período entre as eleições.

A combinação da representação
com o sistema de comitês constitui
interessante solução institucional
para operar a democracia no está-
gio entre as eleições, porque per-
mite o estabelecimento de vínculos
entre representação e participação
políticas. No entanto, os resultados
produzidos por essa combinação de-
pendem do formato institucional
que propicia a interação entre os
atores e que incide sobre os seus
recursos e sobre as suas preferên-
cias.

Os atores são diferentes quanto
às suas preferências � natureza, hi-
erarquia e intensidade � e quanto
ao controle de recursos materiais e
de poder. A constatação dessas dife-
renças está na base da teoria
pluralista das facções e foi a partir
dela que Madison propôs a institui-

repostos pela teoria e pela prática
da democracia.

O próprio Sartori observa que a
combinação da representação com
o sistema de comitês é a base de
funcionamento da democracia. Ou
seja, é preciso alargar o conceito
de representação e liberá-lo dos la-
ços exclusivos que guarda com o
processo eleitoral. Se a representa-
ção se constitui através das eleições,
o seu exercício, não obstante, dá-
se no período entre as eleições e
em �circunstâncias institucionais

muito diferentes�, como assinala
Dahl. O fato é que as eleições não
constituem mecanismos suficientes
de controle das decisões tomadas
entre eleições. É preciso, pois, es-
colher e construir instituições que
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ção da representação como um re-
médio para o mal das facções
(Pitkin, 1972, pág. 193).20 O gover-
no representativo, de acordo com a
teoria madisoniana, possibilita a
institucionalização do conflito entre
os diferentes interesses, na medida
em que faculta a sua expressão na
arena legislativa e permite que �a
more rational, long-range interest

than the interests of factions� emerja
e se imponha21.

Vale observar, no entanto, que a
desigual distribuição de recursos
entre os atores constitui, muitas ve-
zes, impedimento para a consecu-
ção do interesse mais geral e mais
permanente. O mecanismo do lobby,
tão difundido nos Legislativos con-
temporâneos, evidencia bastante
bem a forma pela qual o controle
diferencial de recursos afeta o pro-
cesso e a produção legislativos.

A operação da democracia no
período entre as eleições requer �
se se trata de ampliar os graus de
observância das condições 4, 5 e 8
da poliarquia de Dahl �, a constru-
ção de novas instituições que facul-
tem a vocalização das preferências
de atores intensamente motivados
por determinados issues e a maior
equalização de seus recursos, com
ênfase no recurso à informação. Re-
quer, ademais � se se trata de per-
seguir a meta de produção de resul-
tados mais coerentes com a conse-
cução dos interesses gerais e perma-
nentes dos cidadãos �, a institu-
cionalização de mecanismos que
permitam a interação desses atores
entre si e com os seus representan-
tes, de forma a possibilitar a ex-
pressão do dissenso e a construção
do consenso  possível.

Inovações institucionais � As
inovações institucionais implemen-
tadas pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais desde o final dos anos
80 � especialmente aquelas relati-
vas à construção de novas formas
de interlocução com a sociedade

civil22 �, configuram interessantes
soluções institucionais que colabo-
ram para o aperfeiçoamento da de-
mocracia e para seu funcionamento
no período entre as eleições. A es-
colha das novas instituições decor-
reu da necessidade de equacionar

preferências vocalizados pelos di-
ferentes segmentos organizados da
sociedade mineira e a ser mais res-

ponsável perante o corpo de repre-
sentados e, portanto, mais passível
de controle público.

A mudança atingiu os planos da
organização, do processo e da pro-
dução legislativos e propiciou a
emergência de novas formas de
interação entre os cidadãos e os le-
gisladores na arena parlamentar e no
período entre as eleições. Entre es-
tas, merecem  ênfase os eventos
institucionalizados de interlocução
com os grupos organizados da so-
ciedade, os quais expressam um
avanço político relevante, na medi-
da em que vinculam os mecanis-
mos clássicos  da representação a
instrumentos institucionalizados de
participação política que operam no
interior da arena legislativa.

A competição entre os diferentes
interesses, em relação a cada issue

que é objeto desses eventos
institucionais, passa a ser regulada por
um conjunto de regras que facultam
a vocalização das preferências por-
tadas pelos diferentes atores � con-
dição 4 da poliarquia �, a democra-
tização da informação entre os parti-
cipantes � condição 5 da poliarquia
� e a equalização dos recursos que
intervêm no processo decisório �
condição 8 da poliarquia.

Por contraste com as eleições,
que se constituem em mecanismos
de agregação pura e simples de pre-
ferências, em que não é possível
considerar as diferentes intensidades
de preferências dos atores � o que
seria contraditório com a �regra da
maioria� �, nesses eventos obser-
va-se um processo de deliberação
política do qual participam aqueles
atores que manifestam preferênci-
as intensas em relação ao tema tra-
tado, a tal ponto que resolveram
previamente o problema olsoniano
da saída da passividade para a ação
e já se constituíram em grupos or-
ganizados.

a crise de credibilidade que se ins-
talara na Alemg desde o regime au-
toritário e que ficou patente nas
eleições de 1986, as quais produzi-
ram aproximadamente 70% de re-
novação parlamentar23.

Os parlamentares estavam per-
dendo eleições. Diante desta
constatação, pode-se hipotetizar dois
caminhos possíveis de atuação no
plano da organização legislativa: o
primeiro seria o de localizar, e tentar
sanar, os pontos de estrangulamen-
to apresentados pelo arranjo
institucional vigente. O segundo,
que foi posto em prática, é o da
transformação institucional, no sen-
tido da construção de um Legislativo
mais apto a captar e a responder
(ser responsivo) aos interesses e às

Ao institucionalizar

a participação dos

grupos nas

discussões, a Alemg

promove as

condições para a

produção do

consenso  e  para a

solução dos efeitos

perversos

provocados pelas

facções
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Ao institucionalizar a participa-
ção dos grupos organizados e for-
temente interessados nos temas
em discussão, a Alemg está pro-
movendo as condições para a pro-
dução do consenso entre esses
atores e colaborando, dessa for-
ma, para a solução dos efeitos
perversos provocados pelas fac-
ções. Além disso, através desses
mecanismos, os representantes
podem ser informados sobre o que
os cidadãos querem e sobre qual
consenso emergiu do processo de
discussão e deliberação desenvol-
vido nesses eventos, podendo,
ass im, conduzi r  o processo
legislativo tendo por base interes-
ses e preferências mais amplos e
universalistas24.

As inovações insti tucionais
implementadas pela Alemg, ao co-
locar os grupos de interesse em
interação uns com os outros e to-
dos com os legisladores, contri-
buem para uma equalização de
recursos que possibilita  que o
objetivo perseguido pela engenha-
ria política pluralista � de que os
interesses das facções se compen-
sem uns aos outros no governo �
seja alcançado. Tais mecanismos
permitem a expressão do consen-
so possível em relação a cada
issue.

Esse consenso, construído no
interior dos processos de partici-
pação pol í t ica  que foram
institucionalizados no período en-
tre as eleições e acoplados aos
processos de representação, apro-
x ima-se bas tante da noção
rousseauniana de �vontade geral�,
que nada mais é do que �o que há

de comum no conjunto das von-

tades particulares�25. Ainda quan-
do os graus de dissenso relativos
ao conteúdo de cada tema forem
muito altos, é sempre possível
acordar as regras do jogo, através
das quais se dará o processamento
regulado do conflito.

Assim, a institucionalização do

conflito na arena parlamentar �
propic iada pe los eventos de
interlocução com os grupos orga-
nizados � conduz à regulação do
conflito na so-ciedade, dada a sig-
nificativa produção de políticas
regula tór ias  com benef íc ios

pelas questões em pauta e, por
isso mesmo, mais informados, no
que se refere à temática específi-
ca,  do que a média dos cidadãos.

A avaliação das políticas e das
ações dos governantes não preci-
sa mais ser feita de uma só vez e
de maneira genérica. As inovações
institucionais postas em prática
pela Alemg permitem que o con-
trole dos governantes pelos go-
vernados seja feito caso a caso28

e que os   cidadãos e seus repre-
sentantes estejam tão bem-infor-
mados quanto possível acerca das
var iáve is -chave do processo
legislativo: as preferências dos
atores políticos mais intensamen-
te interessados em cada issue , as
condições nas quais as decisões
são tomadas e as relações entre
políticas e resultados.

Retomando uma questão for-
mulada no início do presente tex-
to, pode-se concluir que, se é ver-
dade que a representação política
foi levada aos seus limites com a
universalização do sufrágio, é ver-
dade, também, que os limites da
democracia são mais amplos do
que aqueles da representação.

Assim, da constatação de que
a representação é condição neces-
sária para a democracia, nas soci-
edades modernas, não se segue
inevitavelmente que ela é também
condição suficiente. A possibilida-
de de ampliar o jogo democrático
através da institucionalização da
participação política na arena par-
lamentar, no período entre as elei-
ções, oferece um horizonte novo
e desafiante para a maximização
da democracia e para o exercício
da cidadania.

Notas
1 O presente artigo constitui uma versão

adaptada das conclusões de meu tra-
balho Mudança Institucional e De-
mocracia. A Experiência da Assem-

dispersos originária desses novos
loci de interação entre participa-
ção e representação políticas26.

Ademais, esses eventos contri-
buem para o incremento dos graus
de accountability da democracia,
na medida em que facultam o
acompanhamento e a fiscalização
de todo o processo legislativo por
parte dos vários atores participan-
tes, e não apenas a observação
de seus resultados27.

O desenho institucional confe-
r ido a esses eventos de
interlocução com a sociedade per-
mite, ainda, que o monitoramento
da ação legislativa, em cada issue,
seja feito exatamente por aqueles
atores intensamente motivados

Se é verdade que a

representação

política foi levada

aos seus limites com

a universalização do

sufrágio, é verdade,

também, que os

limites da

democracia são

mais amplos do que

aqueles da

representação

n

LEGISLATIVO DE MINAS SE APROXIMA DA SOCIEDADE



49REVISTA DO LEGISLATIVOjan-mar/98

bléia Legislativa de Minas Gerais
(inédito), que foi desenvolvido duran-
te o programa de pós-doutoramento
realizado na  New York University,
como bolsista da Capes, no período
de setembro de 1996 a agosto de
1997, sob a orientação do professor
Adam Przeworski.

2 Os termos responsiveness e
accountability foram mantidos em in-
glês devido às dificuldades em encon-
trar traduções exatas para os mes-
mos. Responsiveness refere-se à
capacidade de um ator, seja ele uma
instituição, um grupo ou um indivíduo,
de ser responsivo às preferências e
às demandas a ele encaminhadas.
Accountability refere-se ao atributo de
responsabilidade pública, ou de pres-

tação de contas, de um ator perante
outro. Quanto mais accountable for, por
exemplo, uma instituição, mais pas-
sível de controle público ela será.

3 As novas formas de interlocução com
a sociedade civil são as Audiências
Públicas Regionais e Municipais �
para a discussão do orçamento de
Minas Gerais �, os Seminários
Legislativos e os Fóruns Técnicos
� dos quais resultam propostas de le-
gislação em áreas específicas � e os
Ciclos de Debates, para a discussão
de temas salientes na conjuntura.

4 DAHL, Robert. Democracy and its
Critics. New Haven: Yale University
Press, 1982.

5 Ver, a respeito: MANIN,
PRZEWORSKI e STOKES. �Elections
and Representation�. New York, NYU,
mimeo, may/1997.

6 BOBBIO, Norberto. O Futuro da De-
mocracia. Uma Defesa das Regras
do Jogo. RJ, Paz e Terra, 1984.

7 ARROW, K. J. Social Choice and In-
dividual Values. New York: Wiley,
1951.

8 Ver, a respeito: PRZEWORSKI, Adam.
Democracy and the Market. Political
and economic reforms in Eastern
Europe and Latin America .
Cambridge: Cambridge University
Press, 1991.

9Ver, a respeito, TSEBELIS, George.
Nested Games. Rational Choice in
Comparative Politics. University of

California Press, Berkeley, Los
Angeles, Oxford, 1990.

10 �But institutionalization of parliaments

is not a process synonimous with

stabil ity, permanency, or

unchangeability. Weak parliaments

may disapear; institutionalized patterns

may decay over time, leading to

institutional atrophy. Even

parliamentary institutions that, in a

moment of development, seem to

have reached equilibrium � a good

balance of internal features and

symbiosis between institution and

environment � may degenerate�.
COPERLAND, Gary W. and
PATTERSON, Samuel C.
Parliaments in the Modern world.
Changing Institutions. Ann Arbor,
The University of Michigan Press,
1994, page. 7.

11 �The claim connecting democracy and

representation is that under democracy

governments are representative

because they are elected. In one �

the �mandate�- view,  elections serve

to select good policies or policy-

bearing politicians. (...) In a second �

�accountability�- view, elections serve

to hold governments responsible for

the results of their past actions. (...)

Yet both views are problematic.

Elections do not bind politicians to

implement voters� wishes. In turn, if

cit izens do not have sufficient

information to evaluate the incumbent

governments, the threat of not being

reelected is insufficient to induce

governments to act in the best interest

of the public�. MANIN, PRZEWORSKI
e STOKES. �Elections and
Representation�, op. cit.  pag. 1.

12 DAHL, Robert. Um Prefácio à Teoria
Democrática. Rio de Janeiro, Jorge
Zahar Ed., 1989, pag. 83.

13 PIZZORNO, Alessandro. �Introduccion
al Estudio de la Participacion Politica�
In: PIZZORNO, A; Kaplan, M;
CASTELLS, M. Participacion e Cam-
bio Social en la Problematica
Contemporanea.Buenos Aires, Ed.
SIAP-Planteos, 1966. Pp. 13-82

14 �Cada sociedade se defronta com três

diferentes problemas políticos: como

tornar manifestas e agregar as prefe-

rências individuais, como manter as

instituições políticas especializadas

responsivas às demandas democráti-

cas e como satisfazer os objetivos

democraticamente escolhidos, referen-

tes à alocação de recursos escassos.

Esses problemas são irredutíveis uns

aos outros: uma democracia proces-

sualmente perfeita no campo político

não resolve os problemas derivados

da desigualdade econômica. (...) Uma

democracia madura exige instituições

eleitorais que sejam representativas,

instituições estatais responsivas à

democracia e aos mecanismos de

alocação de recursos que obedeçam

ao processo democrático.. Nada me-

nos que isto�. PRZEWORSKI. Esta-
do e Economia no Capitalismo. RJ,
Relume Dumará, 1995,  pág. 134.

15 São as seguintes as condições da
poliarquia:

�Durante o período de votação:

1. Todos os membros da organização
praticam atos que supomos constituir
uma manifestação de preferências
entre alternativas apresentadas, isto
é, votando.

2. Na tabulação dessas manifestações
(votos), é idêntico o peso atribuído à
escolha de cada indivíduo.

3. A alternativa com o maior número de
votos é declarada vencedora.

Durante o período entre votações:

4. Cada membro que considera um con-
junto de alternativas, pelo menos uma
das quais acha preferível a qualquer
das alternativas apresentadas, pode
inserir sua(s) alternativa(s) preferida(s)
entre as apresentadas à votação.

5. Todos os indivíduos possuem infor-
mações idênticas sobre as alternati-
vas.

Durante o período pós-votação:

6. As alternativas (líderes ou políticas)
com o maior número de votos vencem
todas as demais (líderes ou políticas)
contempladas com menos.

7. As ordens dos servidores eleitos são
executadas.

Durante o estágio entre votações:

8.1. Todas as decisões tomadas entre
as eleições são subordinadas ou
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executórias àquelas tomadas durante
o período de eleição, isto é, as elei-
ções são, em certo sentido,
controladoras;

8.2. Ou as novas decisões, tomadas
durante o período entre eleições, são
pautadas pelas sete condições prece-
dentes, operando, no entanto, sob cir-
cunstâncias institucionais muito dife-
rentes;

8.3. Ou ambas as coisas�. DAHL,
Robert. Um Prefácio à Teoria Demo-
crática. Rio de Janeiro, Jorge Zahar
Ed., 1989, págs. 84/85.

16 �Hence, once citizens elect

representatives, they have no

institutional devices to force them to

adhere to promises. Voters can

sanction deviations from mandates

only after their efects have been

experienced�. MANIN, PRZEWORSKI
e STOKES. �Elections and
Representation�, op. cit. pag. 10.

17 Segundo Sartori, as decisões
coletivizadas são as que �se aplicam
e são impostas a uma coletividade
independentemente de serem toma-
das por uma pessoa, por algumas ou
pela maioria.(...)A política consiste em
decisões coletivizadas. Note-se que
as decisões coletivas e coletivizadas
correspondem uma à outra apenas
quando o universo de quem toma as
decisões coincide com o universo que
as recebe. (p. 287) (...)Axioma 1: Toda
decisão de grupo ou coletiva tem cus-

tos internos, isto é, custos para os
próprios tomadores de decisões, em
geral denominados custos de tomada

de decisões. Axioma 2: Toda decisão
coletivizada envolve riscos externos ,
isto é, riscos para os destinatários,
para quem recebe as decisões de fora,
ab extra. (p. 289) SARTORI, G. A Te-
oria da Democracia Revisitada. 1. O
Debate Contemporâneo. São Paulo,
Ática, 1994.

18 �Mesmo em uma democracia, os ocu-

pantes de cargos no Estado � políti-

cos eleitos ou burocratas nomeados

� não são agentes perfeitos do públi-

co em nome do qual assumem res-

ponsabilidades: eles não agem de

acordo com o melhor interesse dos

cidadãos�. Przeworski, Estado e Eco-
nomia no Capitalismo. Op. Cit., pág.
77.

19 ARNOLD, R. Douglas. The Logic of
Congressional Action. New Haven &
London, Yale University Press, 1990.

20 �This adverse effect, the disruptive

element in faction, must somehow be

rendered harmeless by a well-ordered

government. And Madison argues that

the new constitution is a well-ordered

government in this respect, particulary

because it is a representative

government: �A republic, by which I

mean a government in which the

scheme of representation takes place,

opens a different prospect, and

promises the cure [for the end of

faction] for which we are seeking�.
PITKIN, H. The Concept of
Representation. Berkeley, University
of California Press, 1972 ,p.193.

21 �Only if each representative pursues

the factious interests of his

constituency can the various factious

interests in the nation balance each

other off in the government; only if the

dangerous forces in society are

brought into the legislature to be

balanced and held there can they be

rended harmless�. (PITKIN, op. cit.,
pag. 196)

22 As inovações institucionais
implementadas pela Alemg, bem
como suas repercussões nos pla-
nos da organização, do processo e
da produção legislativos, estão des-
critas e analisadas em: ANASTASIA,
Fátima. Mudança Institucional e De-
mocracia. A Experiência da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais. Op.
Cit.

23 �Nas eleições que se seguiram às
�diretas Já�, a Assembléia de Mi-
nas foi sacudida por uma renova-
ção parlamentar que chegou ao ín-
dice de 70%, sinalizando o forte
desejo de mudanças por parte de
eleitorado�. Alemg, O Desenvolvi-
mento Institucional da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais. Programas e Projetos. Out./94

24 Se a representação possibilita, como
assinalou Madison, trazer o conflito
social para um único fórum, onde ele
pode receber o devido tratamento
institucional, as novas formas de
interlocução com a sociedade, em
curso na Alemg, significam mais um
passo na institucionalização do con-

flito e na consecução de �a more

rational, objective, and long-range

interest than the interests of  factions�.
Ver, a respeito: Pitkin, H. The Concept
of representation, op. cit.

25 Como é sabido, Rousseau afirmava
que a soberania não se representa e
que a �vontade geral� só pode ser
aferida através de mecanismos de
democracia direta. Sua crítica em re-
lação à democracia representativa está
fundada na percepção de que, nela,  o
exercício da soberania fica confinado
ao estágio eleitoral. A interação entre
participação e representação políticas
propiciada pela adoção dos eventos
de interlocução com a sociedade am-
plia o espaço e o escopo do exercício
da democracia e do processamento
institucionalizado do conflito.

26 Para uma análise da relação entre o
padrão de demandas produzido por
esses eventos e a natureza da produ-
ção legislativa deles oriunda, ver o
capítulo VI (�Participação Política e
Produção Legislativa�)  de:
ANASTASIA, Fátima. Mudança
Institucional e Democracia. A Expe-
riência da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. Op. Cit.

27 �... observing outcomes alone is often

insufficient to conclude whether the

government is doing all it could to

promote general welfare or is pursuing

some private interests. Citizens care

only about outcomes but they need to

know if they are as well off as was

possible under conditions which they

do not fully observe�. MANIN,
PRZEWORSKI e STOKES. �Elections
and representation�, op. cit., pag. 16.

28 O que faculta aos cidadãos �some

institutional instruments to reward and

punish governments for outcomes they

generate in different realms� (MANIN,
PRZEWORSKI e STOKES, 1997,
pág. 22) Estes autores assinalam ain-
da que �elections are inherently a blunt

instrument of control: voters have only

one decision to make with regard to

the intire package of government poli-

cies�. (pág. 22) E adiante:
�Governments make thousands of

decisions that affect individual welfare;

citizens have only one instrument to

control these decisions: the vote. One

cannot control thousand targets with

one instrument�. (pág. 23)
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