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Um pacto pela democracia

Ao comemorar os 20 anos da Constituição Estadual, o

Legislativo deve olhar também para o futuro. É

necessário criar espaços de teorização da prática que

possibilitem aprimorar a interação entre políticos e

técnicos; instituir mecanismos de controle social sobre

a burocracia; e resgatar o saber não tecnocrático da

sabedoria popular. Esses são desafios que o

Parlamento precisa enfrentar, a fim de contribuir para

criar condições reais de aperfeiçoamento e de

consolidação da democracia.
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A partir da implantação do taylorismo
no processo de trabalho (final do século
XIX), vai-se consolidando, no capitalismo,
uma nova classe social comumente chama-
da de tecnocracia. O seu capital é o conhe-
cimento, por meio do qual essa classe se
sustenta e vai, paulatina e progressivamen-
te, assumindo o poder.
Nesse processo histórico, a política, que

antes podia viabilizar-se apenas pela capaci-
dade dos indivíduos de acumular relações,
passa a exigir deles, também e cada vez mais,
a capacidade de acumular conhecimento.
As últimas décadas do século XX fo-

ram um divisor de águas desse processo.
No nosso País, em especial, marcam a as-
censão e consolidação da classe tecnocrá-
tica. Os militares, seus históricos represen-
tantes, assumem o governo e tentam banir
da sociedade todos os processos de ama-
durecimento político, tanto em nível indivi-
dual quanto coletivo.
Para manter as aparências de democra-

cia, entretanto, permitem que o Legislativo
funcione, exceto em alguns momentos pon-
tuais. Mas mesmo esse funcionamento foi
sempre por eles, tecnocratas, militares ou
não, monitorado e controlado.
Quem viveu o Legislativo desse período

histórico deve lembrar-se facilmente de al-
gumas cenas dantescas e humilhantes por
que os parlamentares passavam. Qualquer
autoridade do Executivo, convocada por al-
guma das comissões técnicas do Poder
Legislativo, quando comparecia, fazia-o
acompanhada de até algumas dezenas de
assessores, empilhando algumas centenas
de documentos, recheados de alguns milha-
res de cifras e informações. Pior que isso é
que os parlamentares, geralmente no papel
de inquisidores, não tinham nem conheci-
mento de tais documentos, estatísticas e in-
formações. Era um vexame total. A autori-
dade convocada dava um show de retórica.
Saía toda empinada e apinhada de assesso-
res, prontificando-se a voltar “quantas ve-

zes suas excelências, os senhores parlamen-
tares, achassem oportuno ou necessário”.
Foi em um ambiente como aquele que

assumi a antiga Diretoria de Pesquisa e
Documentação Legislativa, em 1978.
Não foi difícil convencer os deputados

de que tínhamos que criar uma infraestru-
tura de informação. Não só para minimizar
as situações vexaminosas, como a descri-
ta, mas, principalmente, para nos prepa-
rarmos para uma abertura que já dava si-
nais de se avizinhar.
Naquele mesmo ano, sob a administra-

ção da Mesa presidida pelo deputado Antô-
nio Dias, iniciou-se a negociação de um con-
vênio com o Prodasen – a Secretaria Especi-
al de Informática do Senado Federal –, quan-
do se criou e implantou o quadro de estagiá-
rios. Com seu concurso, a diretoria produziu
alguns estudos que comprovavam a neces-
sidade de o Legislativo se aparelhar para, pelo
menos, poder dialogar com a tecnocracia do
Poder Executivo sem tanta humilhação.
Apesar do discurso reinante na

Assembleia de que nenhuma mudança in-
terna era possível, a Mesa seguinte, sob a
presidência do deputado João Navarro,
conseguiu vencer uma queda de braço po-
lítica com a Prodemge e assinar o convênio
com o Prodasen. No convênio, além de a
Assembleia passar a ter acesso a toda a
base de dados do Prodasen, a Casa se tor-
nava detentora da respectiva tecnologia e
do direito de gerenciar a disseminação des-
sas informações entre as demais institui-
ções do nosso Estado.
Tais iniciativas exitosas criaram as con-

dições para se poder enfrentar uma ideolo-
gia que, no meu entender, paralisava e
inviabilizava qualquer processo de inovação
interna. Tinha-se como consagrado o prin-
cípio de que qualquer melhoria para o ser-
vidor, individual ou coletiva, só era possível
por meio do modelo de troca de favores
com os deputados: geralmente por alguns
punhados de votos conseguia-se uma
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melhoria funcional. Como consequência, não
havia o menor espírito de profissionalismo.
A Mesa presidida pelo deputado José

Santana começou a derrubar essa crença.
Convencida da necessidade de se criarem
condições para o enfrentamento da
tecnocracia reinante, instituiu o Conselho de
Informação e Pesquisa (Cinpe). Esse órgão,
com um relativo grau de autonomia na estru-
tura da Casa, nasce tendo como principal
característica a profissionalização do servi-
dor. Para isso, foi instituída a classe de téc-
nicos de pesquisa. Pela primeira vez, contra-
tava-se uma classe formada de profissionais
de diversas áreas do conhecimento, por meio
de concurso público de provas e títulos, se-
guido de um período de treinamento.
Estavam dadas as condições mínimas

para se iniciar a criação de uma base de
dados do nosso Parlamento, o que se deu
a partir da informatização da legislação es-
tadual e do processo legislativo. Ao mes-
mo tempo, o Cinpe assinou convênios com
outras instituições de pesquisa, para dotar
a Casa de informações primárias e essen-
ciais à formulação das leis e à fiscalização
do Poder Executivo.
Concomitantemente, buscava-se inovar

nos métodos e procedimentos administra-
tivos. Exemplo disso é que, pela primeira
vez, uma diretoria da Casa teve o seu titu-
lar nomeado pela Mesa, a partir de uma
lista tríplice, eleita pelos servidores da res-
pectiva área. Além disso, é desse período
a iniciativa de se realizar o primeiro semi-
nário nacional de informatização do
Legislativo, buscando criar-se um ambien-
te de cooperação e troca de experiências
entre as várias casas legislativas do País.
Tal evento teve papel decisivo na cria-

ção posterior da Associação Nacional para
o Desenvolvimento das Atividades
Legislativas (Andal), que tinha por finali-
dade unir os servidores dos legislativos bra-
sileiros na luta pela sua profissionalização
e pela valorização do Poder Legislativo. Há

que se registrar que a Andal não prospe-
rou por obra e graça da tecnoburocracia
de Brasília, que não admitia o discurso dos
legislativos estaduais pelo fortalecimento
do federalismo.
À medida que o processo de abertura

política se mostrava cada vez mais uma rea-
lidade, crescia a consciência da necessida-
de de se criarem canais de comunicação
com a sociedade.
Para tanto, era preciso, antes de tudo,

mobilizar uma sociedade que havia se de-
sacostumado à vivência democrática e se
encontrava sujeita, pela força, a um regime
de mais de 20 anos de centralismo e
autoritarismo.
Foi nessa perspectiva que, na Mesa pre-

sidida pelo deputado Kemil Kumaira, reali-
zou-se o primeiro concurso estadual de re-
dação para os alunos do ensino fundamen-
tal, abordando a temática da importância do
Poder Legislativo numa democracia repre-
sentativa. Apesar dos limites operacionais
de então, o concurso envolveu um significa-
tivo número de escolas, com a participação
de professores e alunos no processo de ela-
boração e seleção das redações, culminan-
do com uma grande cerimônia de premiação
no Plenário e a publicação de um livro com
as melhores redações.
O concurso consolidou a ideia de um

projeto de atuação permanente do
Legislativo no sistema educacional, com o
objetivo de aprofundar a discussão sobre
a democracia representativa. O pressupos-
to básico era que a juventude estaria mais
aberta e motivada a essa reflexão, já que
as gerações mais velhas se mostravam um
tanto impermeáveis, em função de suas de-
cepções com a política. Nesse sentido,
elaborou-se o livro didático O Legislativo vai
à escola. Nele formularam-se questões ob-
jetivas para o estudo das redações premia-
das, com a finalidade de municiar os pro-
fessores de Português de material didáti-
co suplementar.
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A essa altura, o Cinpe já se mostrava
bastante desgastado. Toda iniciativa que
gera mudanças institucionais produz tam-
bém muitas arestas. E o Cinpe não ficou
imune a essa norma. Mas, no cômputo ge-
ral, cumpriu seu papel histórico. Ele já ago-
nizava, mas na Assembleia, como um todo,
o discurso da competência técnica já era
adotado, inclusive pelos seus adversários;
a tese do profissionalismo do servidor já
se mostrava vencedora, apesar de alguns
desvirtuamentos; o processo de informati-
zação da Casa já se tornara irreversível.
De certa forma, pode-se afirmar que a
Assembleia estava tecnicamente prepara-
da para vivenciar um bom momento cons-
tituinte.
Faltava, entretanto, algo essencial para

dar sequência e consequência às inovações
introduzidas pela nova Constituição. Isola-
da institucionalmente pelos vários anos de
autoritarismo, a capacidade de comunica-
ção da Assembleia com a sociedade pouco
ou nada se desenvolvera. Daí a necessida-
de de se criarem mecanismos de comuni-
cação interinstitucionais.
A Mesa presidida pelo deputado

Romeu Queiroz acolheu, de pronto, essa
percepção e determinou a criação de um
grupo permanente com essa finalidade.
Por razões circunstanciais, esse grupo
passou a ser conhecido simplesmente
como Comitê.
A primeira ação do Comitê foi propor a

contratação de uma consultoria externa de
comunicação. Além de agregar a visão ex-
terna sobre a instituição, tal consultoria da-
ria maior credibilidade às análises e avalia-
ções que já se faziam pelo Comitê.
A partir de sugestão dessa consultoria,

realizou-se uma pesquisa de opinião para
se avaliar a percepção que a sociedade ti-
nha da Assembleia e para se detectarem
suas expectativas em relação ao Poder.
Saúde e educação foram apontadas como
as maiores demandas.

No Comitê, travou-se um profundo e
intenso debate sobre as estratégias para
uma resposta pronta às duas demandas.
Optou-se por se iniciar com a área de saú-
de, realizando-se um grande seminário. O
debate prosseguiu mais acalorado ainda
quando da definição do modelo de seminá-
rio. O modelo tradicional de painéis de es-
pecialistas dentro das plenárias de partici-
pantes terminou por ser o vencedor.
Realizou-se o seminário. Gastou-se mui-

to dinheiro na sua divulgação, foi necessá-
rio muito trabalho para a arregimentação de
participantes, e o envolvimento dos parla-
mentares foi pequeno. De acordo com o
modelo proposto, entretanto, foi um semi-
nário vitorioso. Renomados especialistas!
Intensos debates!
E daí? Foi a pergunta que grande parte

do Comitê se fez durante o processo de
avaliação do evento, o que nos levou à con-
clusão de que esse modelo de seminário era
próprio para entidades representativas, tal
como a Associação Médica, por exemplo,
que poderia tê-lo realizado com menos custo
e, talvez, até com mais resultados. O desafio
que se colocava era, pois, encontrar-se um
modelo mais condizente com as caracterís-
ticas do Poder Legislativo.
Como eu tinha sido o maior crítico do

modelo de evento utilizado na área da saúde,
recebi a incumbência e uma carta branca do
Comitê e da administração da Casa para or-
ganizar o seminário da educação, que era
apontada como a segunda maior demanda.
Já tendo organizado o seminário de

informatização, aproveitei um pouco dessa
experiência. Além do mais, por ter atuado
por algum tempo na área da educação, co-
nhecia suas principais lideranças e um tan-
to de sua problemática.
As entidades e instituições afins pronta-

mente atenderam ao convite da Presidên-
cia. Foi-lhes colocado o desafio de, juntos,
encontrarmos um novo modelo de seminá-
rio. Seu principal objetivo seria oferecer sub-
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sídios para a elaboração legislativa. A
Assembleia forneceria toda a infraestrutura,
cabendo ao conjunto das entidades a
arregimentação de seus afiliados, a definição
do temário a ser discutido, a formação dos
grupos de discussão, a escolha dos especia-
listas e a elaboração de um documento final,
contendo as propostas de alterações
legislativas e de ações governamentais.
Ao seminário deu-se o nome “Educa-

ção, a hora da chamada”. Ele foi a cobaia,
mas já com resultados palpáveis. Além de
melhorar o diálogo entre as entidades e
instituições da área, ao final tínhamos um
conjunto de propostas de ações para o
Poder Legislativo e para as demais ins-
tâncias de governo. Ressalte-se que a
principal e antiga reivindicação da área era
a eleição dos titulares das diretorias das
escolas do sistema estadual de ensino.
Como a Secretaria de Estado de Educa-
ção se fez presente durante todo o pro-
cesso, o seu secretário, na qualidade de
representante do governador na plenária
final, informou aos participantes a deci-
são do governo de encampar a eleição para
diretores das escolas.
Nascia assim o seminário legislativo.

Nesse processo de reflexão com os seg-
mentos organizados, o modelo foi-se aper-
feiçoando a cada nova realização. Sempre
na busca de maior participação, maior
representatividade, menos autoritarismo
doutrinário, maior objetividade das propo-
sições e mais consequências legislativas.
Tudo isso orientado pela tese de que a últi-
ma palavra caberia sempre ao Poder
Legislativo, já que eram os representantes

do povo os detentores da percepção do in-
teresse geral que, muitas vezes, impede a
realização dos interesses de um determi-
nado segmento.
Ao mesmo tempo, internamente, a cul-

tura da Casa teve que ir se adaptando.
No segundo seminário legislativo, por

exemplo, já não se encontrava mais a re-
sistência que ocorrera no primeiro. Pelo
contrário, em geral o servidor passou a se
comprometer espontaneamente com esse
modelo.
No plano estrutural, foram-se fazendo

ajustes, tanto no processo legislativo quanto
na estrutura administrativa. Definiu-se no
Regimento Interno, por exemplo, que a au-
toria das proposições derivadas dos semi-
nários deveria ser creditada à respectiva
comissão temática, para se impedir o uso
eleitoreiro dessas iniciativas. Ao mesmo
tempo, criou-se uma área na estrutura fun-
cional para monitorar não só a tramitação
das proposições oriundas dos seminários,
como também as demais ações indicadas
no documento final.
Pode-se afirmar hoje, com toda convic-

ção, que esse formato de seminário foi um
divisor de águas na evolução do processo
de interação do Poder Legislativo com a
sociedade. A partir dele, criaram-se outros
formatos mais simples como os fóruns téc-
nicos e debates públicos, para responder
a outros tipos de demandas.
Foi com o seminário, pois, que se to-

mou consciência da possibilidade de se mo-
bilizar a sociedade para que essa, de for-
ma organizada e democrática, participas-
se ativamente do processo legislativo.

O modelo de seminário foi-se aperfeiçoando na busca de menos

autoritarismo doutrinário, maior participação e representatividade,

objetividade das propostas e mais consequências legislativas
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Faz-se mister frisar, entretanto, a impor-
tância do papel do Comitê em todo o pro-
cesso. Foi nele que se gestaram e amadure-
ceram todos os ajustes do próprio formato
de seminário, como também dos formatos
derivados. Isso porque o Comitê preencheu
um espaço sempre vazio em quase todas
as instituições, o que permite e viabiliza a
teorização da prática. Sem isso, a tendên-
cia histórica é de que toda prática se buro-
cratize, passando a ser um conjunto de nor-
mas e procedimentos e, muitas vezes, sem
a consciência do espírito que as gerou, pro-
piciando apenas a eterna e interna busca de
ampliação de poder pessoal.
E é aqui que acredito estar grande parte

da explicação para os graves conflitos que
temos vivenciado nas nossas instituições
públicas em geral.
Com a “complexificação” do conheci-

mento, nem sempre o político estará ade-
quadamente preparado para administrar
as estruturas tecnoburocráticas. Ele, po-
rém, como político, pagará um preço por
isso, já que sofre o controle direto da socie-
dade, com as eleições periódicas. Já os
tecnoburocratas não sofrem o menor con-
trole social. Quem deveria exercê-lo, em
nome da sociedade, são os políticos. Como
esses nem sempre estão preparados para
tal (e nem sei se isso é completamente pos-
sível), em algum momento, o poder real da-
quela instituição será exercido pela
tecnoburocracia. A recente crise do nosso
Senado pode ser tomada como um triste
exemplo disso.
Um espaço institucional como o Comitê,

não decisório, de reflexão livre e aberta, sem

formalidades e apenas com o compromis-
so de pensar a instituição, torna-se uma ins-
tância que permite aprimorar os mecanis-
mos de interação entre políticos e técnicos.
Ou por outra, permite que os técnicos to-
mem consciência da dimensão política de
seus atos (coisa que nem sempre os cur-
sos acadêmicos oferecem), como também
permite que os políticos se inteirem da com-
plexidade técnica de alguma iniciativa polí-
tica que queiram tomar.
Considero que esse é o grande desafio

da administração pública na realidade atual.
Sem a discussão aberta e franca entre as
classes técnica e política, amplia-se o es-
paço para a assessoria de pé de ouvido,
dando margem para que surjam relações
não muito republicanas. Como resultado,
temos tido um processo democrático que
pouco ou quase nada avança, quando não
até mesmo recua. Com isso, cresce a apa-
tia política de uma forma generalizada, am-
pliando-se o fosso entre a sociedade e o
Estado. Vive-se, assim, a sensação de
desgoverno no essencial e paternalismo no
acidental: não mais me é assegurado o di-
reito de ir e vir em paz, nem de ver meu
filho estudando em uma boa escola públi-
ca, mas pago multa se fumar em algum lu-
gar proibido ou vou preso se criar um pa-
pagaio de estimação.
Claro está que a simples existência de

uma instância como o Comitê não resolve-
ria toda a contradição entre a classe técni-
ca e a política. Essa contradição é muito
mais profunda.
O surgimento do modelo de democra-

cia representativa e suas respectivas ins-

O Parlamento deve estimular a criação de um espaço não decisório,

de reflexão livre e aberta, com o compromisso de pensar a

instituição, aprimorando a interação entre políticos e técnicos
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tituições é bem anterior ao surgimento e à
ascensão da classe tecnocrática.
E essa é uma questão até hoje relativa-

mente pouco estudada. Daí nossas demo-
cracias não terem ainda criado mecanismos
estruturais de enfrentamento dessa contra-
dição. Sobre a questão, já explicitei minhas
reflexões em dois artigos publicados pela
Assembleia e que compuseram o Provoca-
ções 1, publicação do Núcleo de Estudos
e Pesquisas (Nepel), da Escola do
Legislativo. Nesses artigos, tento mostrar
a total inexistência de controle social sobre
a classe tecnocrática e aponto algumas al-
terações no processo eleitoral e no siste-
ma partidário que poderiam, de alguma for-
ma, propiciar a criação de mecanismos de
controle social sobre essa classe.
Apesar de continuar assinando o que ali

escrevi, tenho hoje a convicção de que o
enfrentamento dessa questão passa, além
de inovações estruturais, por mudanças
paradigmáticas.
Não é por acaso que nosso sistema de

ensino praticamente baniu o estudo de filo-
sofia a partir da segunda metade do sécu-
lo passado. Felizmente esse quadro está
sendo aos poucos revertido, inclusive por
iniciativas legislativas. Entretanto, não bas-
ta a volta do estudo da filosofia, para que a
formação de nossos tecnocratas passe a
ter um viés mais humanista. Temos tam-
bém que qualificar essa filosofia. Afinal, foi
esse mesmo modelo de filosofia que criou
as condições conceituais para o surgimento
e a ascensão da classe tecnocrática. Mo-
delo que, desde os gregos, vem separan-
do e distanciando o sentimento da razão,
dando a esta cada vez mais status de úni-
ca medida da verdade, ao ponto de
entronizá-la como deusa durante a Revolu-
ção Francesa.
Dessa forma, cada vez menos tem im-

portância a dimensão das emoções, tanto
em nível individual quanto coletivo. E é nes-
se ambiente que têm sido formados nos-

sos tecnocratas. Como resultante, tem-se
uma crescente e galopante crise de ética
e de valores, esgarçando-se todo o tecido
social.
Até certo momento da história recente,

essa formação ética se dava no seio das
famílias, por meio do contato com o saber
e os valores da sabedoria popular. O inten-
so e progressivo processo de urbanização
tem, entretanto, gerado um crescente
distanciamento dos educandos em relação
à sabedoria popular. Daí a necessidade de
se introduzir no nosso sistema de ensino
esse outro modelo de filosofia, o da sabe-
doria popular, que propicia uma visão de
mundo em que a razão dialoga com os sen-
tidos e os sentidos dialogam com a razão.
Afinal, tudo está a nos indicar a urgente
necessidade de superação da atual socie-
dade do conhecimento pela construção de
uma nova sociedade, a da sabedoria.
Estamos comemorando os 20 anos da

nossa Constituinte, ponto alto na nossa ca-
minhada democrática. Para que essa ca-
minhada se acelere e se qualifique, temos,
portanto, que atuar simultaneamente em
três níveis. Nas instituições: criando espa-
ços de teorização da prática, tais como a
nossa experiência com o Comitê; em nível
de sistema, criando mecanismos de con-
trole social sobre a classe tecnocrática; em
nível paradigmático, resgatando o milenar
saber não tecnocrático da sabedoria popu-
lar. E tudo isso passa, de alguma forma,
por iniciativas do Poder Legislativo!
Só assim deixaremos de ter a sensação

de estarmos vivendo numa “democradura”,
na qual uma determinada classe detém a
hegemonia do poder, ao mesmo tempo so-
bre as instituições, sobre o conhecimento
e sobre os processos sociais. Só assim reen-
contraremos o rumo da democracia e criare-
mos as reais condições para aperfeiçoá-la e
consolidá-la. Só assim poderemos ter a
sensação de realmente sermos cidadãos li-
vres e solidários. !


