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40> auspicioso verificar que os "Ca-
dernos da Escola do Legislativo",
agora em seu 110 volume, já se
firmaram corno fonte confiável
de informações sobre a realidade
socio-econômica brasileira.

IMwabsoluta

Para tanto - e é sem falsa modés-
tia que o afirmamos - tem contri-
buído o critério por nós adotado, de

 isenção na escolha das
matérias publicadas. Prova disso é

a presente edição, que acolhe correntes de opinião
as mais diversas e distintas sobre assuntos relacio-
nados com a crise que atravessamos.

Cad, lN1 legisi.. Belo Horizorile. v.6. ..11. p.3- 183 .jtt 1./doe.. 2000
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Assim, a questão da ética no poder - em
função das exigências legítimas da sociedade e
com a intermediação vigilante da mídia - che-
ga-nos em artigo firmado pelo Professor Jamil
Cury. Não menos atual é o desafio da pobreza em
face do paternalismo oficial e da filantropia em
detrimento dos direitos, como nos mostra a Pro-
fessora Vera Teiles. A pobreza e a fome, aliás,
são objeto do testemunho de Dom Mauro
Morelli, que as analisa tendo em vista a ação so-
cial da Igreja em parceria com organismos esta-
tais.

O Professor Antônio José Calhau de Rezende,
servidor da Casa, apresenta-nos oportuno estudo so-
bre a função fiscalizadora do Legislativo e, em par-
ticular, sobre as Comissões Parlamentares de Inqu-
érito. Por sua vez, o Professor Giovanni Semeraro
discorre com autoridade gramsciana sobre os mo-
vimentos populares como forma de organizar a so-
ciedade civil, desvinculando-a da ingerência esta-
tal. Finalmente, no capítulo das "Documenta", te-
mos histórico da participação desta Assembléia,
como Constituinte, no processo de redemocra-
tização após a ditadura getulista.

Hão de concordar conosco os que nos lêem
que os Cadernos são referencial importante para
quem se preocupa com a construção da cidadania e
com a sedimentação da nacionalidade. Nesse con-
texto, o objetivo da publicação poderá até parecer
ambicioso, mas vem atestar que o Parlamento mi-
neiro não se omite à realidade nem a desvirtua, ao
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defender os legítimos interesses do povo que re-
presenta. É a consolidação da democracia.
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Eva", Dürer



Carlos RobertoJarnhl
Ciiry é professor de
pós-graduação da
PUC-MG. Palestra
realizada na Escola
do Legislativo em
25/11/99.

tema "Comunicação, poder e áti-
ca" nos faz refletir sobre uma am-
bigüidade ou uma ambivalência
que se nos apresenta nos dias de
hoje. De um lado, habituamo-nos
à imoralidade social e nos confor-
mamos com ela. É assim, foi as-
sim e vai ser assim. Podemos
criticar algum ponto, mas acaba-
mos por achar tudo natural.

De outro lado, o acesso di-
reto e imediato do cidadão a de-

terminado tipo de acusação de crime por parte até de
grandes figuras do nosso País, propiciado pelas CPIs
que são transmitidas pelas televisões das Assembléi-
as, do Senado e da Câmara, leva-nos a perceber essa

Cad. Esc. Legisi.. Belo Horizoi,ie. '6. ".11 p3-1 Sj.jo 1/dez. 2000
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relação de outra forma. Se, por um lado, há uma
habituação, por outro, estamos experimentando a pos-
sibilidade de colocar a nossa voz, a nossa condição
de cidadãos, uma visão diferente sobre a correlação
entre ética e poder. Curiosamente, são os meios de co-
municação de massa que podem fazer essa ponte, apro-
ximando os elementos plausíveis entre o pólo da ética e
o pólo do poder.

Até onde chegou, ou se permitiu que chegas-
sem a nossa habituação e o nosso conformismo e, ao
mesmo tempo, qual é a possibilidade de reversão de-
les?

Segundo Norberto Bobbio, há duas hipóteses
importantes para se trabalhar na relação entre ética e
poder. A primeira hipótese é: "Se todos os homens
agissem eticamente, não haveria necessidade de polí-
tica, à medida que a introjeção da moral possibilitaria
a não-existência da força". A segunda é: "Se a políti-
ca conseguisse atingir a sua própria finalidade decla-
rada, que não seria somente a de conquistar e de
exercer o poder, mas de praticara justiça, não haveria
necessidade de moral".

Dessa maneira, ética e poder ou ética e política
fazem parte da sobrevivência e da convivência soci-
ais. Ambas são necessárias. As duas hipóteses com as
quais Norberto Bobbio trabalha são, evidentemente,
quase próximas de uma tipologia ideal. Na realidade,
esses dois elementos se mesclam cotidianamente na
nossa experiência vivida, mas cada pólo dessa rela-
ção entre ética e poder não é suficiente, por si só, para
garantir a convivência social, seja porque os homens
não são suficientemente éticos, seja porque a política
não deu ainda um passo decisivo para passar do exer-
cício pleno do poder e da manutenção do poder para a
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sua finalidade declarada, que é diminuir o mal, dimi-
nuir os elementos que constrangem os indivíduos a
mais sobreviverem do que viverem.

Quando podem encontrar um caminho de apro-
ximação, esses dois pólos não são direta e imediata-
mente conciliáveis entre si. Quer dizer, os pólos
iniciais, que são pólos de conflito e relativamente
impossíveis de conciliar na experiência vivida, têm
que se aproximar. Aí, então, percebemos que não são
suficientes, mas ambos prestam algum tipo de servi-
ço para a convivência social. A ética, à medida que
visa a princípios, visa a valores, visa a direitos
inalienáveis, visa a elementos que teriam um grau
muito maior de permanência e, até certo ponto, -
por que não dizer? - um certo grau de perenidade.

A política, ao contrário, visa ao sucesso, ao re-
sultado, ao útil; visa a dar conseqüência a determina-
das ações que fazem parte da própria convivência
social. Os Estados não podem abrir mão do poder,
eles querem resultados visíveis, em decorrência da
complexidade das sociedades ocidentais. A ação da
política e do poder é a busca de resultados que mos-
trem uma utilidade, mostrem algum grau de
pragmatismo. Nessa medida, esses resultados podem
ou não necessariamente conciliar-se com ajustiça que
está nos princípios, nos valores, nos direitos
inalienáveis.

As pessoas, por sua vez, tomadas individual-
mente, buscam a justiça, a satisfação das suas neces-
sidades não apenas básicas, que seria o mínimo
indispensável para um regime de eqüidade, mas tam-
bém outras manifestações que impliquem, por exem-
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pio, o lazer, o prazer e o desenvolvimento daquilo que,
de uma forma genérica, sempre foi considerado o po-
tencial de cada um.

Mas isso não significa, que todas as pessoas
ajam de acordo com os princípios da ética. Portanto,
dentro desse conflito, que tanto pode significar um
afastamento maior entre os dois pólos dessa relação
quanto algum grau de aproximação, Bobbio conclui
dizendo o seguinte: "Não está à vista, na nossa socie-
dade, uma reforma moral, universal nem uma autên-
tica revolução destinada a criar um estado de justiça.
Ambas, política e ética, são necessárias, embora se-
jam irredutíveis uma à outra".

Feita essa introdução, que baseei especificamen-
te nas idéias de alguém que tem uma longa e profun-
da reflexão sobre a correlação entre ética e política -
dado o seu grau de autoridade, de disseminação e, ao
mesmo tempo, o seu grau de clareza e de penetração,
por meio de uma linguagem clara e precisa, trabalha-
ria com a hipótese de que só a comunicação, entendi-
da como direito à informação e resultante de uma
igualdade efetiva, possibilita a diminuição da distân-
cia entre ética e poder, mediados pelo estado demo-
crático de direito. Esses dois componentes da relação
pode se tornar mais conciliáveis e mais próximos por
intermédio da comunicação.

Para entendermos essa correlação assimétrica
entre poder e ética, é preciso que remontemos à
modernidade ocidental, para acompanharmos as suas
mutações. Comecemos pelo poder. Os séculos XV,
XVI e XVII vão nos indicando, sobretudo nos Esta-
dos europeus, uma mutação significativa em relação
aos regimes anteriormente vigentes.
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De um lado, há a afirmação do indivíduo consi-
derado separadamente. Esse indivíduo é secular, isto
é, não dependente de poderes divinos: busca a sua
autonomia mundana, busca a sua autonomia nesse es-
paço terreno. Esse indivíduo secular é tido como fon-
te de poder. Não há outra fonte de poder que não seja
o indivíduo. Por isso, no dia das eleições, dirigimo-
nos à chamada cabina indevassável. Não é possível,
nesse dia, votarmos por correspondência ou delegar-
mos o poder de votar a outra pessoa. O voto é dado
por meio de nossa presença física, direta. Isso ocorre
porque o indivíduo assumiu, a partir da modernidade,
o papel de fonte do poder.

Na medida em que o poder está no indivíduo e
no conjunto dos indivíduos - o chamado povo -,
dele nasce o poder. Diferentemente dos regimes ante-
riores e dos tempos anteriores, o poder não vem do
sobrenatural, não há uma descendência divina na fi-
gura do príncipe ou que nele se encarne. Na
modernidade, o poder se realiza na perspectiva dos
governados, ou seja, esse indivíduo e essa somatória
de indivíduos configurada na expressão povo se trans-
formam em governados, na medida em que repassam
e delegam parte ou conjunto dos seus poderes para os
representantes. E nessa medida é que se diz - como
consta no art. 1° da nossa Constituição - que o poder
emana do povo, por meio dos seus representantes, ou
diretamente, por meio desse conjunto da população.
Na modernidade, houve, portanto, uma virada extre-
mamente significativa na noção de poder. Ele sai das
mãos do príncipe, considerado como tendo a sua au-
toridade provinda da divindade, e se desloca para o
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indivíduo. E o conjunto dos indivíduos toma-se a fonte
do poder.

Nossa Constituição Imperial de 1824 começa
exatamente com estes termos: "Pedro, pela aclama-
ção dos povos e pela graça de Deus, Imperador do
Brasil...". O imperador o é pela graça de Deus e tam-
bém pela aclamação das vilas e povos. No prólogo ou
preâmbulo da Constituição Republicana, verão que
está lá: "Nós, representantes do povo, por delegação
dele, ... proclamamos esta Constituição." O poder tal
como era concebido, embora devesse ser justo e vol-
tado para o interesse comum, não precisava dar visi-
bilidade aos seus atos. Ou seja, no regime
pré-moderno, o príncipe, pelo fato de ter o poder pro-
vindo dos céus, teria que ser um bom príncipe. Mas,
ao mesmo tempo, pelo fato de o poder não provir dos
governados, ele não precisava prestar contas de aos
seus atos. O Estado contemporâneo, ao contrário, teve
essa tarefa dúplice e difícil: ser um representante dos
governados e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a seus
atos. Esse é um problema que, desde logo, implica a
comunicação.

A sociedade moderna, que impõe o indivíduo
como fonte do poder, coloca esse mesmo indivíduo
como alguém que quer possuir, que quer açambarcar
a sua realidade por meio da propriedade. Como nem
todos têm acesso senão à propriedade de si, à sua vida,
como ser individual, essa sociedade se vê dividida.
Foi daí que surgiu mais tarde a noção de partido. É
um partido reconhecendo, portanto, linhas divisórias
entre as diferentes forças sociais que postulam chegar
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ao poder a partir da pai-te, enquanto parte. Mas essa
parte procura representar o todo.

Ora, essa sociedade que reconhece o indivíduo
como fonte do poder, como portador de uma igualda-
de jurídica dos direitos civis, portanto portador de al-
guns princípios inalienáveis - a liberdade, a vida, a
igualdade, a propriedade—, é, ao mesmo tempo, uma
sociedade que abre campo para o que os teóricos cha-
mam de individualismo possessivo. É esse indivíduo
que quer ocupar o campo. Nesse momento, o poder
instalado se faz refém justamente dessa rachadura e
se vê possuído pela parte e pelos interesses da parte.
Ainda que queira satisfazer alguns interesses gerais e
os contemple, são os interesses da parte poderosa que
predominam. Daí que o exercício e a manutenção do
poder se façam, muitas vezes, pela dissimulação das
verdades das coisas. E, certamente, contra os princí-
pios da ética.

Dessa maneira, a desigualdade social e a igual-
dade jurídica tornam sinuoso, problemático e difícil o
caminho para uma democracia política. O engano e a
esperteza, como instrumentos do poder, tornam-se
caminho para a apresentação de resultados e de su-
cesso. O que não significa, necessariamente, que o
interesse conjunto, coletivo e comum seja contempla-
do. Ao contrário, é possível que, satisfazendo-se ape-
nas uma parte de interesses mais amplos, se satisfaça
mais profundamente a parte específica.

No Brasil, o fenômeno da modernidade, aqui
discrito em rápidas pinceladas - a igualdadejurídica
disputando espaço com a desigualdade social num
jogo em que se insere o poder partido e repartido, cri-
ando um caminho futuro para uma democracia políti-
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ca por meio de lutas e conflitos - vai ocorrer dentro
de um regime hierárquico se considerado principal-
mente do lado europeu. Um regime que não reconhe-
ce a igualdade, mas a superioridade ou a inferioridade
expressas e potencializadas no estatuto da escravatu-
ra, em que o outro não é igual. E se o outro não é
igual, ou ele é superior ou inferior, dependendo do
ponto de vista e do lugar que ocupa.

Portanto, torna-se extremamente problemático
no Brasil o jogo entre ética e poder, na medida em
que, na situação brasileira, interferem fatores hierár-
quicos, sobretudo os potencializados por uma socie-
dade escravocrata. Segue-se, daí, que o poder tem
menos a sua fonte no indivíduo, o que suporia o reco-
nhecimento do outro como igual. Ele é reconhecido
muito mais como uma dinâmica do favor: tem acesso
ao poder aquele que troca um favor por uma fideli-
dade.

Nessa medida, o estatuto da modernidade, que
estabelece uma linha divisória bastante clara entre pú-
blico e privado, estabeleceu, no caso brasileiro, uma
mescla de tal maneira que não se sabe onde começa o
público e termina o privado, onde começa o privado e
termina o público. Trata-se de um conúbio esdrúxulo:
muitas vezes, o privado se projeta no público e o pú-
blico no privado. Mas aqueles que não são contem-
plados com acesso ao poder pela dinâmica do favor
podem contemplar o poder como uma coisa inútil, seja
porque não foram favorecidos, seja porque o poder
não avança em direção a eles, seja porque não avança
em direção à justiça. O caminho é uma possibilidade
incandescente, podendo haver, portanto, uma deriva-
ção para a violência , ou é a possibilidade de uma
derivação para um certo grau de inconformismo.

14



COMUNICAÇÃO, PODER E ÉTICA

Dessa maneira, o Brasil, além da já complexa
instalação de um poder secular próprio da
modernidade, sofre mais do que muitos outros países
a instalação de um regime público, na medida em que
a fronteira entre público e privado não fica clara. São
muito conhecidas de todos as dinâmicas do favor: elas
vão desde um pequeno emprego ou negócio até as
grandes negociatas que se fazem nos lugares onde o
dinheiro cone de forma mais larga e vasta.

Vista a questão do poder, passemos à questão
da ética. É evidente que, se o poder depende do favor,
ele é visto como uma inutilidade. É óbvio que os cri-
térios para avaliá-lo também dependerão dessa corre-
lação.

Na pré-modernidade, ou seja, antes da mo-
dernidade ocidental, a ética tinha três grandes elemen-
tos conectados entre si: um sujeito - os homens—, o
mundo das coisas, dos objetos - o mundo físico - e
Deus. Esse terceiro elemento, Deus, dava segurança
para o sujeito e para o objeto. Portanto, havia uma
verdade no sujeito e no objeto, que não era trazida
por nenhum dos dois, mas por um terceiro elemento.
Não havia por que duvidar das coisas, na medida em
que havia esse suporte na divindade. O príncipe, de
preferência cristão, integra a ética ao poder, com o
intuito de salvar as almas. O objeto é a salvação eter-
na das almas, numa outra vida, e, em função disso, há
unia integração de todo o equipamento hierárquico e me-
dieval. Portanto, o que vem da revelação assume como
verdade e me garante a objetividade e a veracidade.

A modernidade retira esse terceiro elemento in-
cluído, a divindade. Não vai aniquilá-lo, mas colocá-
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lo no âmbito do privado. E, nesse âmbito, você conti-
nuará a crer ou não na possibilidade da vida eterna,
na salvação das almas e assim por diante. Esse não é
um problema do indivíduo, volta a dinâmica do indi-
víduo como fonte -, e é ele quem vai crer ou não.
Mas isso é do âmbito do privado, não entrando no
âmbito do público. Ou seja, o tripé se transforma num
"bipé". Se antes tínhamos sujeito, objeto e Deus, ago-
ra só temos sujeito e objeto. Acontece que nem sujei-
to nem objeto são suficientemente verazes e eficazes
para impor um princípio permanente e universal para
dizer se algo é ético ou não. Entra-se, portanto, no
terreno da relatividade, em que há uma diversidade
de critérios e de avaliações. Num determinado mo-
mento, oscila-se mais para o sujeito e, em outro, para
o objeto. Num determinado momento, a ênfase estará
no eu e, em outro, no não-eu, isto é, nas coisas, na
economia, nas forças produtivas. O indivíduo não terá
mais um referencial único que lhe dê a garantia, ao
mesmo tempo, da objetividade e da veracidade do
sujeito e do objeto. Entrará, portanto, num terreno que
o levará, no âmbito da política, a tender ora para o
Leviatã autoritário de Hobbes - o monarca absolu-
to, que garante a vida a todos, que impõe seu império
e soberania -, ora para o Estado democrático. O Es-
tado moderno vai propiciar, sob essas oscilações, um
caráter relativo daquilo que seria o justo, o bom, o
melhor, a elevação da qualidade de vida do conjunto
da população. À falta de um critério objetivo e veraz,
garantido perenemente e aceito por todos, a busca será
no acerto entre os indivíduos, que terão que encontrar
um terreno comum, um consenso mínimo, mundano
e secular, que ficará restrito a algumas coisas: em pri-
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meiro lugar, o reconhecimento da igualdade do outro
e, em segundo lugar, a titularidade de todos como por-
tadores de alguns direitos inalienáveis fundamentais
como, por exemplo, o direito à vida. O indivíduo não
pode retirar a vida do outro porque, assim, o outro
também poderá retirar a sua vida. Até para resguardar
a própria vida, .o indivíduo terá que respeitar a vida
do outro. Assim, estaríamos encontrando, pelo me-
nos nesse terreno mínimo, um consenso do qual nas-
cerá uma série de consensos estabelecidos entre os
indivíduos e que, ao longo da modernidade, gerarão
as famosas declarações - a declaração dos direitos
do homem e do cidadão, as declarações dos direitos
humanos. Serão tentativas de suprir a ausência do ter-
ceiro - que não é mais incluído, mas excluído. Des-
sa maneira, a busca será de um consenso mínimo em
que possamos garantir o convívio e a coexistência
social. Esse consenso mínimo teria que ser regulado
pela lei, pelo direito, submisso a árbitros ejuízes, que,
acima das partes, procurariam garantir esses mínimos,
com isenção. Sem esse consenso, estamos no terreno
da força, portanto é o elemento primário e distintivo
da política: o exercício da força. Uma força obvia-
mente legitimada por um Estado que assume a vio-
lência como institucionalizada e delegada pelos
governados para que estes não façam justiça pelas
próprias mãos. Entretanto, a força está debaixo da lei
e constituída em normas defensoras da vida. Assim,
os direitos inalienáveis do indivíduo e, posteriormen-
te, do cidadão seriam garantidos não pela força, mas
pela não-violência.

No Brasil, essa dinâmica ocorre de tal maneira,
que o não-reconhecimento do negro, por exemplo,
como igual trará imediatamente uma distinção extraor-

17



CADERNOS DA EscotA DO L[cIstATuvo

dinariamente grande no convívio da formação do País,
em que ora a lei é simplesmente o instrumento de
punição do outro, ora é um instrumento de garantia
de privilégios. Na medida em que se tem uma socie-
dade fundada na escravatura, não se tem uma socie-
dade propriamente de direitos, mas de privilégios.
Nessa dinâmica da ética temos a elevação do conjun-
to da população para uma qualidade de vida melhor,
isto é, o justo e o bom. No caso do Brasil, há um con-
flito permanente entre o princípio da ética traduzido
no direito, na lei e o princípio da existência de um
comportamento histórico, que se revela por intermé-
dio do privilégio que condena o outro - o negro, o
índio, o caboclo - a uma situação de inferioridade.
Caboclos, negros e índios são pessoas que têm que
estai, sim, sob a lei, mas sob a lei da tutela do outro,
daquele que se considera superior. Portanto, sua ética
é subordinada à do outro, eles não têm autonomia para
se afirmar, ainda, como indivíduos, sujeitos e cida-
dãos. Não é possível discutir as correlações entre éti-
ca e política sem desqualificar, diminuir ou
menosprezar o impacto ainda hoje existente na nossa
sociedade da herança dessas três grandes formas de
impedimento da cidadania dos índios, dos caboclos e
dos negros, sobretudo.

Avançando um pouco mais, estabelecendo uma
correlação entre a política como poder e a ética como
valor, na lógica da idade pré-moderna, a política, em
princípio, se subordinaria à ética. Por isso o príncipe
é cristão, tem o poder vindo de Deus e tem que zelar
pelo bem comum. Na lógica da modernidade, o exer-
cício do poder, se deixado a si próprio, subordina a
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ética a si. Portanto, dá-se exatamente o inverso, na
medida em que a política visa ao interesse, ao suces-
soe ao resultado. Nessa medida é que o exercício do
poder pode ser entendido, muitas vezes, como os fins
justificando os meios. O caminho da política real é,
portanto, o sucesso, o resultado, o útil. Já o caminho
da ética seria a defesa do bom, do princípio e do va-
lor. Como é, então, que essa dupla polaridade poderia
aproximar-se ou se relacionar? Seriam inconciliáveis
de uma forma absoluta? Não, a política, certamente,
se impõe na modernidade, é um elemento bastante
importante. Mais tarde, ao final do século XIX, é que
outros autores vão desqualificar a política, colocando
a economia como elemento preponderante da socie-
dade ocidental. Mas, até chegar lá, a política será, cer-
tamente, o terreno daquele que tem o poder e que,
portanto, pode fazer todas as tentativas objetivando
ao sucesso, ao resultado, ao inútil. Nesse sentido, aque-
les que não são do circuito do poder estariam
municiados e munidos pela ética para fazer a crítica
da política, para, em bases que estão no circuito da
sociedade, mas fora do poder, exercer a crítica ao po-
der e impor limites, porque, mesmo que não estejam
no circuito dos poderosos, são governados e indiví-
duos que são fontes do poder. Continuam sendo, tam-
bém, fontes de poder, embora não se transformem em
poderosos, necessariamente. Poderosos são aqueles
que exercem e, na busca do exercício da manutenção
do poder, chegam a justificar esse exercício com ra-
zões de Estado, com o recurso por ele considerado
legítimo, ou a mentira, e assim por diante.

Esse exercício da crítica, portanto do patamar
ético em face do exercício do poder, pode, em certa
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medida, fazer ver aos poderosos do momento que há
uma utilidade em ser ético. É algo que estamos pre-
senciando hoje, em certa medida, na sociedade brasi-
leira, em que não é mais tão tolerável o exercício da
política simplesmente como algo que vive a exclusi-
va busca do sucesso dos resultados. Foi por isso que
comecei a chamar a atenção para o fato de que hoje
estamos vivendo essa ambivalência de uma socieda-
de que se volta para o rádio e para a televisão, acom-
panhando o exercício das comissões parlamentares de
inquérito, e, ao mesmo tempo, demonstra uma tradi-
cional habituação com a existência de uma injustiça
gritante. Assim, acostumamo-nos a ver crianças dor-
mindo nas portas das catedrais, como se isso fizesse
parte do quadro natural das coisas.

A ética, como crítica, possibilita que a política
veja utilidade em ser ético. No entanto, isso somente
será possível por meio da ampliação da democracia,
portanto por via da comunicação. Como isso poderia
ocorrer? No início da modernidade, os indivíduos fo-
ram considerados titulares de direitos inalienáveis,
portadores de direitos de que não poderiam abrir mão.
A declaração de direitos, em primeiro lugar, é um
exercício de memória, isto é, uma forma de lembrar
àqueles que já esqueceram que são titulares de direi-
tos. Portanto, trata-se de um jogo entre esquecimento
e lembrança, presentificando um direito de que o in-
divíduo é portador e titular. Em segundo lugar, decla-
rar direitos é informar aos que não sabem que são
portadores e titulares de direitos. Esse exercício se faz
pela comunicação. E possível, pela indignação e pela
indignidade, chegar à consciência do direito e do meu
direito de que se é portador e titular. A indignação é
um dos primeiros passos do conhecimento. A pessoa

20



COMUNICAÇÃO, PODER E ÉTICA

que se indigna produz conhecimento. O caminho da
comunicação é como um elo que pode mediar uma
aproximação, estabelecendo uma redução no âmbito
do pragmatismo da política e, ao mesmo tempo, uma
redução de um certo idealismo da ética. Declarar di-
reitos é dizer a quem não se lembra que ele é titular de
determinados direitos inalienáveis.

Hobbes dizia que nenhum cidadão pode atentar
contra o soberano, a não ser quando o soberano não
garante o direito à vida. Será que precisaríamos re-
correr a outros teóricos ou a outros revolucionários?
Será que não poderíamos ficar com um dos primeiros
constituídores do capitalismo, que diz que um
governante só pode ser motivo de rebeldia quando não
garante o direito à vida? Basta pegarmos as estatísti-
cas de crianças que morrem antes de completar 12
anos ou que lentamente vão morrendo neste País, ou,
ainda, outras formas de atentados à vida que veremos
como há razões de sobra para a indignação. Isso mos-
tra que declarar direitos é socializá-los, dizê-los a quem
não se lembra, a quem não sabe e a quem precisa.

A comunicação tem a função de acesso ao sa-
ber, transformando-se em educação para a cidadania,
a fim de que o titular não renuncie ao exercício da sua
titularidade e aos seus direitos inalienáveis. Este é o
primeiro papel da comunicação: a garantia de dizer e
declarar os direitos. Por exemplo, algo que deu certo
no Brasil - certamente não é o elemento mais signi-
ficativo e profundo da cidadania —,em parte por meio
da comunicação, foi o Código de Defesa do Consu-
midor. Muitas empresas tiveram de renunciar ao su-
cesso da má qualidade, da qualidade discutível, porque
os cidadãos descobriram a face crítica do consumidor
e passaram a exigir uma melhoria dos produtos, a exi-
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-ir qualidade, fazendo, por exemplo, com que bulas e
invólucros não sejam escritos com letras tão peque-
nas que necessitem de uma lupa para serem lidas.
Apesar de os meios de comunicação terem sido mais
precisos a esse respeito, tal mudança teve a ver tam-
bém com um tipo de comunicação radial, isto é, al-
guém cochichou para o vizinho ou para o colega ao
lado que isso estava dando certo e que não se podia
mais aceitar qualquer coisa.

Está havendo um despertar da consciência crí-
tica, à medida que o brasileiro não quer mais se con-
formar com o feio, com o sujo, como desqualificado,
com o mal qualificado. E preciso que essa onda nas-
cida na consciência do consumidor se prolongue para
aquele que deseja participar dos destinos da Nação.
Para que isso aconteça, é preciso que haja crítica ao
poder invisível, rompendo-se uma tradição perversa
que se mantém no Brasil, em função do conluio
esdrúxulo entre o público e o privado. A democracia
supõe a visibilidade, porque o poder nasce dos gover-
nados. Portanto, a democracia é pública. Precisaría-
mos reforçar o sentido da palavra "república", não
apenas como própria de um regime do voto direto ou
do regime federativo, no caso do Brasil, mas na busca
de chegar ao poder e tirar as suas máscaras. Isso sig-
nifica a busca da visibilidade, significa exigir a pres-
tação de contas. Para tanto, devemos recuperar uma
palavra que foi gasta e desgastada: a transparência do
poder público, que não é autônomo, enquanto
governante, com relação aos governados. Por meio
da delegação ou pelo pagamento de impostos, os go-
vernados representam a fonte do poder, por isso são
titulares, portadores de informações, a fim de que pos-
sam fazer da ética um pólo de crítica ao poder e à
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política. Dessa forma, as revelações, o fazer-se visí-
vel, o fazer-se transparente suscitam, no conjunto dos
governados, o espanto, o honor, que são elementos
afetivos e caminhos do conhecimento. O espanto, o
honor e a ojeriza não são simplesmente sentimentos
afetivos apolíticos, mas profundamente políticos. O
conhecimento de atos abusivos, ilegítimos e inconve-
nientes suscita o espanto, mas pode suscitar, quando
de atos adequados e utilmente éticos, a adesão, o aplau-
so, o consenso. Os instrumentos da visibilidade po-
dem tornar mais improvável a execução de uma ação
antiética.

A comunicação tem a ver com a exigência da
publicidade dos atos de governo, porque permite ao
cidadão não somente conhecer, mas também contro-
lar. A publicidade dos atos é, em si mesma, uma for-
ma de controle, permitindo que tenhamos um
instrumento a mais de conhecimento, de saber, a fim
de distinguir o lícito do ilícito. Dessa forma, pode-
mos fazer opções, encaminhamentos. Daí a importân-
cia do parágrafo único do art. 1° da Constituição
Federal, que diz: "Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou direta-
mente, nos termos desta Constituição." Há o reconhe-
cimento mais profundo por meio desta expressão "ou
diretamente, nos termos desta Constituição".

Outro artigo muito importante de que não de-
vemos esquecer-nos é o art. 37, que diz: "A adminis-
tração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".
Há dois parágrafos bastante interessantes no inciso
XXI desse artigo. O § 3° diz: "A lei disciplinará as
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formas de participação do usuário na administração
pública direta e indireta, regulamentando especialmen-
te as reclamações, o acesso a registros administrati-
vos, a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo do cargo". O § 4° estabelece:
"Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos"... etc.

Teríamos de tomar essas coisas nas mãos por
meio de um movimento de indignação ou por meio
do conhecimento. Dificilmente controlaremos o mo-
vimento próprio da política, que é o uso, no exercício
e manutenção do poder, do sucesso, etc..

Comunicação é aquela que se dá entre iguais
ou, pelo menos, entre pessoas que se reconhecem
como iguais. Essa igualdade, ou o caminho para ela,
tem como pressuposto um mínimo de eqüidade, um
acesso aos bens sociais, a qualidade de vida e a obe-
diência às regras do jogo. Isso não significa que esse
espaço mínimo de consenso derrogue ou acabe. Mui-
to pelo contrário, fará com que a sociedade brasileira
viva aquilo que não lhe foi, muitas vezes, permitido:
a experiência do conflito. Quando o conflito tem es-
ses pressupostos, que são um mínimo de eqüidade
social - e estamos muito longe disso—, um mínimo
de acesso aos bens sociais - ainda estamos longe
disso -, e um respeito às regras do jogo, vai haver
ocasião, pela primeira vez, quem sabe, neste País, de
que o conflito se transforme em um motivo de maior
comunicação, em elemento educativo do poder. O
conflito pode produzir elementos éticos de maneira
que lados conflitantes possam mutuamente se cobrar,
mutuamente se relacionar e, quem sabe, começar a
criar neste País espaços próprios e respeitosos daqui-
lo que é público e daquilo que é privado.

24



COMUNICAÇÃO, PODER E ÉTICA

Nessa medida, portanto, volto à minha hipótese
inicial de que a correlação entre poder e ética, à pri-
meira vista inconciliáveis, pode ser feita, sim, na
medida em que o exercício da comunicação, da visi-
bilidade dos atos e da transparência se faz conco-
mitantemente ao exercício do poder. Nessa medida,
os cidadãos se transformam não apenas em governa-
dos, mas também em cidadãos que ampliam seus es-
paços de participação nos destinos do País.
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stamos entrando num novo milênio em
que teremos de encontrar caminho para
uma nova civilização. Basta observar-
mos a degradação do meio ambiente e
examinarmos o quadro de exclusão e
de fome no mundo, para percebermos
que a civilização atual está superada. E
inimaginável que a humanidade possa

o seu caminho com esse
ritmo de esbanjamento e de destruição

da vida. Este momento atrai a todos nós que temos von-
tade de viver e de buscar os caminhos para isso.

Acredito, porém, no futuro do mundo, pois a vida
é nossa vocação. Na medida em que tomamos consciên-

Cad. Ese. Lesisi.. Belo Horizonle. v.b. ".11. p.3-1 83. mi/dez. 2000
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cia da realidade e começamos a exercer nossa cidadania,
abre-se o caminho para o surgimento de um novo mun-
do, sem fome e sem miséria. Um processo permanente
de formação política, de educação e de vivência da cida-
dania.

Não é possível tratar da fome sem entender o
Brasil. Por sua vez, a transformação da realidade brasi-
leira não se alcança sem fundamentos éticos, educação e
decisão política.

Comecemos refletindo sobre o desenvilvimento
e frustrações da cidadania. Por que a fome ainda "persis-
te" no Brasil? Não sem razão uso a palavra "persiste".
Dentro do contexto da época, Portugal e Espanha procu-
ravam respostas para atender as exigências e necessida-
des do mercado. Toda a história oficial do Brasil está
intimamente ligada ao mercado. Tanto que a programa-
ção da Independência custou-nos assumir a dívida ex-
terna de Portugal. O País sofre um permanente saque de
suas riquezas.

Em 1984, em Curitiba, participei de um congres-
so de municípios. Na ocasião fiz um discurso que foi
posteriormente transformado em manifesto do Movimen-
to Nacional Constituinte. Inspirei-me em Frei Caneca,
que muito entendia de Constituição e de cidadania. Foi
um dos lideres das Revoluções Pernambucanas e da
Confederação do Equador. Não era um movimento se-
paratista, mas a proclamação de uma federação de Esta-
dos livres e soberanos. A confederação esperava que as
demais provínciasos aderissem.

A história do Brasil tem de ser vista pelo lado aí-
tico, para que possamos entender por que a fome persis-
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te. A fome persiste porque, com relação à cidadania,
começamos de forma errada. Observe-se como este país
foi ocupado e como foram distribuídas as sesmarias e as
capitanias. Desde o início da nossa história, a terra foi
privilégio de alguns, atropelando a maioria.

Por essa razão os povos indígenas, hoje estão re-
duzidos a uns 250 mil. Segundo alguns historiadores,
eles eram três milhões, mas há quem acredite que che-
gassem a sete milhões. Podemos dizer que aconteceu,
no Brasil, um verdadeiro genocídio. É vergonhoso que
se passa no Mato Grosso do Sul. Ali temos uma resposta
imediata à pergunta "por que persiste a fome"? A fome
dos povos indígenas está ligada à ocupação e à distribui-
ção da terra. A terra foi usurpada, ocupada e distribuída
contra a cidadania daqueles que aqui viviam antes do
decobrimento.

A visão preconceituosa do índio - de que ele não
é dado ao trabalho e é indolente - resulta do desconhe-
cimento dos seus valores. O conceito de trabalho do ín-
dio é muito diferente do nosso. Eles não trabalham para
ter, mas para viver. Têm outra compreensão do mundo,
da civilização, do trabalho, da atividade humana.

Em 1963, tive a oportunidade de passar um mês
com comunidades indígenas, em Chiapas, no México.
Foi uma experiência muito rica. Nunca vira antes, nem
vi depois, tanta vida comunitária como naquelas comu-
nidades. Era grande o senso de partilha, de comunhão,
de solidariedade.

Na escola, aprendemos que, por causa dessa indo-
lência, introduziu-se a escravatura no Brasil. Em função
de um projeto econômico, creio que três milhões de es-
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cravos entraram no país ao longo de 300 anos. É funda-
mental, quando se discute a questão da fome, levar em
conta, entre os que mais passam fome - os mais pobres
entre os pobres -, estão sempre os negros.

O que foi a Lei Áurea de fato? Ela não passou de
uma decisão política mesquinha. A escravidão cessou
porque economicamente não fazia mais sentido. Em re-
lação à cidadania do povo negro, não foi feito absoluta-
mente nada. É como se dissessem simplesmente: "agora
que estão soltos e livres, que se cuidem". Quais medidas
foram adotadas para garantir ao povo negro vida com
dignidade e esperança? É impossível falar de meninos
de rua, de favelados, de pessoas que moram debaixo de
pontes, sem nos lembrarmos da Lei Áurea. Com a aboli-
ção da escravatura, como ficaram as mulheres e as cri-
anças? Foram morar debaixo das pontes, ocupar os
alagados, baixadas e encostas dos morros. O povo não
tem espaço vital.

Certa vez, quando o Governo anunciava um pro-
jeto de construção de prédios numa favela, ouvi alguém
com bom-senso dizer: "Não precisa ser lá. Existe um
mundo de prédios velhos abandonados em outras áreas
melhores do Rio. Com menos custo e mais dignidade
poderiam abrigar uma nova estrutura social de habita-
ção. Tirem as pessoas da encosta. Devolvam a encosta à
natureza. Deixem que a natureza conserve aquilo que é
importante para todos nós".

A Baixada Fluminense, por exemplo, não devia
existir: é um atentado à Baía de Guanabara. A Baía de
Guanabara está  sendo assoreada. As pessoas são obriga-
das a subir a encosta ou ocupar o baixio. E para isso, é

30



A PERSISTÊNCIA DA FOME

preciso aterrar. Então, corta-se toda a vegetação, extin-
guem-se todos os mangues. Sem vegetação, surge o pro-
blema das enchentes. Asfolhas das plantas seguram 50%
da água da chuva. Interfere-se em todo o processo natu-
ral. Hoje, o que há demais moderno é devolver à nature-
za aquilo que lhe pertence. Na Áustria, governo e
sociedade civil caminham nessa direção: a devolução
aos rios das regiões alagadas, importantíssimas para o
ecossistema e para a cadeia alimentar. Na Baixada, com
aterros por todo o lado, a água não sabe para onde vai.
Com a canalização, cimentam tudo, asfaltam tudo e não
há como filtrar a água. O problema vai-se agravando a
cada dia. E como não há o tratamento do esgoto, aumen-
ta ainda mais o problema ecológico e social. O exemplo
citado mostra que a fome persiste por causa da estupidez
humana, pois realmente dispomos de suficiente conhe-
cimento científico e técnico para construir cidades dife-
rentes daquelas que temos hoje.

Anos atrás, vi uma publicação interessante no Es-
tado de São Paulo. Tratava-se de um estudo que demons-
trava ser possível, com os recursos da ciência e da técnica,
construir uma nova cidade para 50 milhões de pessoas,
na mesma área ocupada pela cidade de São Paulo, dota-
da de grandes áreas verdes, com seus mais de três mil
riachos recuperados. Pode parecer fantasia, mas não é. E
a ciência e a técnica empregadas para a melhoria da qua-
lidade de vida. Observando-se os telhados de Belo Hori-
zonte, com tantos canos e fios, perguntamo-nos se não
haveria solução arquitetônica e de engenharia para fazer
algo muito mais bonito, mais econômico, mais salubre,
com mais privacidade, com mais dignidade. Certamen-
te isso é possível. Nossas cidades são um atestado de
burrice e homenagem a ganância. Enquanto cada um se
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preocupar apenas com o que é seu, não conseguiremos
uma cidade bendita. A cidade será maldita, violenta.

Devemos ser mais críticos e questionadores. Não
é possível trabalhar sem que haja questões. Qualquer
pessoa que vá fazer um trabalho científico tem de levan-
tar hipóteses. Hipóteses são questões. A maioria das pes-
soas se posta diante da televisão aguardando os
noticiários. Mas muitos ignoram as informações são fil-
tradas e editadas. Milhões e milhões de eventos aconte-
cem no mundo a cada dia, mas alguém decide o que vai
ser visto e a forma como vai ser visto. O telespectador é
enquadrado perfeitamente e concorda tacitamente com
tudo o que ouve. Quem reserrva tempo para pensar está
respirando, está vivendo. Muitos abdicam de pensar. Ao
chegarem em casa, em vez de conversarem com as cri-
anças, vão ver televisão, alegando cansaço. E as famíli-
as não se comunicam, não se alimentam. Sem mesa não
há família. Nem se come direito, nem se alimenta a hu-
manidade.

Voltemos nosso olhar para o Brasil. Aprendi a
olhar o Brasil sempre ao avesso. Todo texto oficial que
leio procuro entender ao contrário. Posso até dar exem-
plos da própria lei. Quando participava do Movimento
da Constituinte, cheguei a entender um pouco mais esse
universo. Por que temos fome no Brasil? Porque aqui
não há cidadania. O Brasil foi sempre constituído, pen-
sado, planejado, legislado, em função de um grupo, no
máximo 30% da população. 1-Já uns 40% que recebem
benefícios periféricos, mais uns 30% que não recebem
nada, que não existem. E ainda temos uma coisa mais
perversa: existem brasileiros que nem estatisticamente
existem.
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Voltando à nossa linha de reflexão, vamos consi-
derar que o Brasil nasceu e surgiu dentro da economia
de mercado globalizado. A internacionalização não é de
agora. A globalização em si não é condenável - a
vocação da humanidade é comunhão, partilha e interação.
O problema é o modelo: hoje o mercado é que controla
o mundo. Devemos, então, buscar um mercado subordi-
nado à política. O mundo político é que deve ditar as
regras do jogo, o mundo político submetido à ética. Esse
é o caminho que temos de percorrer. Esse é exatamente
o padrão que deveríamos adotar. Leonardo Boff, por
exemplo, já postula uma economia 'com mercado', não
"de mercado". É preciso que haja o mercado, mas que
ele não seja o determinante, não seja o senhor que reina.
Ele deve ser controlado e administrado.

Qual é a situação de nosso país e quais são os ca-
minhos da superação? Já me referi à situação indígena e
à do povo negro. Em toda a história do Brasil, a cidada-
nia não é implementada em favor desses nossos irmãos.
Todo o Brasil é sempre planejado dessa maneira. Por
exemplo, ternos no País dois Códigos: o Civil e o Penal,
e qualquer jurista há de concordar que o Código Civil
existe para oferecer cidadania para quem é, para quem
sabe e para quem tem, ao passo que o Código Penal existe
para perseguir, punir e castigar quem não é, quem não
sabe e quem não tem. Na discussão sobre violência e
corrupção policial, não deveríamos ignorar que a policia
geneticamente não tem como ser boa para o povo, por-
que foi criada para implementar o Código Penal, não o
Civil. Ora, se o Código Penal é contra o povo, e a Polícia
é um instrumento para sua aplicação, ela não existe para
a cidadania, mas para perseguir, punir e castigar quem
não é, quem não sabe e quem não tem. Essa é a dolorosa
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verdade. E nem é culpa dela, mesmo porque seus inte-
grantes são mal recrutados, mal treinados e mal pagos.
Como pode um soldado, que tem uma missão de risco e
sai de casa deixando sua família na indigência, livrar-se
da corrupção ganhando a mixórdia que ganha? Deveria
ganhar um salário que lhe permitisse viver com dignida-
de, de modo que não fosse presa fácil de corrupção e de
suborno.

Em um país como o nosso, é impossível não ha-
ver fome. A própria agricultura é dedicada ao mercado,
à exportação. O importante é fazer dinheiro: planta-se
para fazer dinheiro, apenas para atender ao mercado ex-
terno. Temos uma agricultura até subsidiada, mas, como
tudo o mais, em função do mercado. Hoje, pretende-se
até utilizar a biotecnologia. Ninguém é tão estúpido para
ser contra a biotecnologia; o problema é a quem ela ser-
ve e como é trabalhada. Tudo o que conquistamos na
ciência e na técnica é para ajudar as pessoas a viverem
com dignidade. Os transgênicos, por exemplo, estão hoje
nas mãos do mercado, e algumas poucas companhias
terão o controle total sobre eles. Casos como o tenninator
da Monsanto - as semente que não produz mais do que
duas vezes - apontam para o perigo da eliminação das
espécies e o monopólio das sementes. Assim vai chegar
o dia em que o povo não terá o direito de plantar o que
quer. Participei de um encontro no Rio Grande do Sul
sobre os transgênicos, com a presença de quase 1800
pessoas, jovens em sua maioria, e fiquei impressionado
com o avançado grau de compreensão da questão e de
militância da cidadania em relação a esse tema, que é de
alto risco para a soberania nacional e para a nossa produ-
ção. No México, por exemplo, houve um período em
que os economistas decidiram que já não valia a pena
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plantar, que deveriam comprar milho americano. Como
o milho tinha o sabor diferente, o povo não o quis. De
repente, houve um colapso no sistema de produção
de milho nos Estados Unidos, e o México sofreu as
conseqüências - tendo desestruturado seu sistema
de plantio e produção, entrou em uma crise terrível.
Apenas porque os economistas decidiram que era mais
vantajoso esquecer, não plantar mais e comprar dos
Estados Unidos.

Na verdade, há muitos problemas que devemos
estudar, compreender e discutir, pois negam a cidadania
e a dignidade humana e estão por detrás de todas essas
coisas inviáveis, que são as nossas cidades e favelas. O
Brasil é um país extremamente perverso, o segundo país
em concentração de renda em todo o mundo. É por isso
que aqui há fome.

Poderia me alongar com muitos testemunhos, pois
já vivi muitas coisas interessantes na vida. Estive entre
os 250 mil que marcharam sobre Washington, contra a
segregação racial. Tive esse abençoado momento na vida
- um sonho. Luther King dizia: "tenho um sonho". Re-
almente, temos de ter visão. No Apocalipse, João diz:
"eu, João, tive um sonho". Quando ajuvèntude não tem
sonho, o mundo está em risco. A vida deve acontecer
com dignidade e esperança- se uma delas é tirada, cor-
remos um risco; é preciso manter a esperança. Se os jo-
vens não têm sonhos, devemos ficar atentos e
preocupados, porque é mau sinal. E estamos vivendo
exatamente uma época em que a juventude não está so-
nhando.

Acredito no caminho da vida com dignidade e es-
perança. Estou completando 25 anos como bispo, in-
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tensamente vividos nas periferias urbanas. Participei das
primeiras reuniões de reação contra a ditadura instalada
em 1964, que alguns chamam de ditadura militar. Prefi-
ro dizer que foi uma ditadura dos militares, dos econo-
mistas e, no início, até da Igreja. Em 1968, pela primeira
vez na história do Brasil a Igreja Católica rompeu com o
Estado. Até a Proclamação da República o catolicismo
era a religião oficial; depois, diria que continuou em
concubinato com o Estado. Hoje temos um governo com
o qual a Igreja não foi capaz de engrenar, e não o conse-
guirá mais, apesar de alguns bispos sentirem saudades
dos tempos em que esse relacionamento era excelente.

Poderia dar muitos exemplos do caminho que per-
corremos para denotar a ditadura e implantar a demo-
cracia no País - pelo menos a política, pois ainda não
atingimos a democracia econômica. Foi um longo e so-
frido caminho, que começou nas periferias. Lembro-me
de quando as mulheres da periferia começaram a se arti-
cular para protestar contra o custo de vida - chegaram
a levantar um milhão de assinaturas identificadas, e fo-
ram impedidas de se manifestar; não foram recebidas
pelo Presidente. Vivi cinco horas de grande tensão, por
causa dessas benditas mulheres, em São Paulo - D.
Paulo estava em Roma, no conclave, e era eu quem res-
pondia pela Arquidiocese. Abri a Catedral para que se
manifestassem. Milhares depoliciais cercaram a Praça
João Mendes, a Praça da Sé, e toda a área com cavalaria,
com metralhadoras, com tudo, mas fizemos um marco
ali, com muita determinação. Foi impressionante a ação
da cidadania.

Estive presente em São Bernardo, em 1978 ou
1979, quando 100 mil operários e operárias, não com
pedras, mas com flores nas mães e crianças no colo, fi-
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zeram uma grande manifestação. Fui o único bispo,
exceto D. Cláudio, que era o bispo do lugar, que conse-
guiu chegar lá, porque havia muitas barreiras. Havia um
aparato policial fortíssimo, com cavalaria, com cães, com
tudo. Dentro da Igreja de São Bernardo, estavam uns
três mil da liderança, os dois bispos e alguns padres; do
lado de fora, umas 100 mil pessoas. Quando as bombas
de gás começaram a explodir, o general que estava em
Brasília chamou, pelo rádio, o comandante, que era o
Cel. Braga, e mandou que suspendesse tudo; aí, virou
uma festa. O episódio mostra a força do povo! O povo
não tinha nenhuma arma na mão, apenas crianças e flo-
res. Recordo-me, com emoção, de de ter visto o coronel,
que também tinha sido o comandante da operação reali-
zada na Praça da Sé. em São Paulo, recebendo uma flor
das mãos de uma criança. Eu ia passando para telefonar
para D. Luciano, em Brasília, avisando que tudo tinha
acabado em paz. Durante a manifestação das mulheres,
na Praça da Sé,já havia me dirigido a esse coronel, para
dizer-lhe: "o senhor é um soldado pago pelo povo, e eu
um pastor; cumpra o seu dever de defender o povo, que
cumprirei o meu". Foi o primeiro diálogo que tivemos,
naquele primeiro confronto. Mas, no momento em que
o vi recebendo aquela flor, disse-lhe: "Coronel, sempre
nos encontramos em dias difíceis. Mas que coisa bonita
essa festa, ver um soldado no meio do povo e uma crian-
ça lhe entregando uma flor! Espero que o Brasil seja
assim algum dia: que o povo não tenha medo de seus
soldados, nem da sua polícia. Que o povo sinta que aí
tem um companheiro ou companheira cidadã, que ga-
rante a sua cidadania, e não o contrário."

Aqueles foram dias bonitos da minha vida, mas
muito tensos. Estávamos vivendo, então, o regime da
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Segurança Nacional, uma ideologia que foi ensinada em
escolas superiores de guerra, dentro e fora do País, e que
impregnou muitas pessoas. Acho que uns 40 mil ofici-
ais latino-americanos fizeram treinamento no Panamá,
em Washington, recebendo essa doutrina de salvação
- a segurança nacional. Mas chegou um ponto em que
a Lei de Segurança Nacional se tomara a verdadeira Cons-
tituição do Brasil. Chegamos a um grau de aberração tão
terrível que o povo brasileiro foi declarado inimigo do
Brasil. Em nome da Segurança Nacional, virou-se o Bra-
sil pelo avesso; as casas foram invadidas, as pessoas fo-
ram esmagadas e torturadas. D. Paulo E. Arns, que é
historiador, disse que nunca encontrou, nem na antiga
Babilônia, formas tão refinadas de tortura quanto aque-
las que aconteceram no Brasil em nome da Segurança
Nacional. Mexeu-se com a terra, desenraizou-se o povo,
fizeram-se grande projetos - aliás, tão grandes que fo-
ram chamados de megaprojetos. Nunca sofremos tal
"desenraizamento" como então, com o inchaço das ci-
dades. Houve a idolatria do progresso e da ordem em
função desses projetos. E pagamos alto preço por isso,
estamos até hoje atolados em dívida externa e interna.
Temos fome no Brasil, porque tivemos muito progresso
e muita ordem. A fome persiste, porque a história do
Brasil é uma história de não-cidadania.

Não há outro caminho a não ser o da promoção da
cidadania para que possamos ter vida com dignidade e
esperança. Tomemos um período mais recente da nossa
história para melhor perceber os caminhos de superação
da fome, que são os da cidadania.

No final de 99 a oposição decidiu lançar um ma-
nifesto. Assinei-o por duas razões. Uma é que insulta-
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ram a minha inteligência com a história do narcotráfico
na Favela Beira-Mar; outra é que, em uma visita pasto-
ral a uma região da diocese, exatamente no fim de sema-
na em que estava lá, mataram ii jovens e jogaram os
corpos pela área onde eu andava e não houve nenhuma
notícia na imprensa sobre o massacre. Reunidos no Sa-
lão Nereu Ramos, no Congresso Nacional, fiz a seguin-
te observação:: "Estou prevendo que voltaremos aqui
em novembro de 2006." Todos me olharam surpresos e
incrédulos: minha afirmação decorria de uma experiên-
cia anterior. Em 1985, em Duque de Caxias, tivemos o
maior ato político exclusivo pela Constituinte - foram
7.000 pessoas do Maranhão até o Rio Grande do Sul.
Não houve nenhum ato público convocado especialmente
sobre essa questão com maior número de pessoas como
aquele. Fizemos a Constituição e, depois dela, ninguém
mais se reuniu para discutir a legislação, a implementação
da Constituição, através da legislação ordinária. Nada
foi feito, não houve acompanhamento. Passaram-se sete
anos - de 1985 a 1992— e nos reunimos de novo para
lançar um movimento pela ética: a "Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela Vida". Empurraram o
Betinho na frente e eu de escudeiro ao lado. Colocaram-
nos no Palácio do Planalto, no Conselho de Segurança
Alimentar. Depois, a CNBB, a OAB, a CUT, o PT, to-
dos tiraram o corpo fora, não fizeram nada. Passam-se
mais sete anos e novamente nos reunimos para outro
manifesto (que a imprensa nem se dignou a divulgar!).
Por isso, naquela ocasião, afirmava que, passados sete
anos, voltaríamos de novo. Na verdade, falta entre nós
uma coordenação, uma articulação permanente.

O grande desafio para combater a fome e a vio-
lência é efetivamente a cidadania. Não costumo desani-
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mar, mas em certos momentos não é nada fácil. A não-
cidadania é o grande problema do Brasil. Tudo conspira
contra a cidadania, a começar pelo orçamento. Nos dois
anos que trabalhei no Palácio do Planalto, descobri que
a burocracia é uma forma refinada, despudorada, per-
versa, para favorecer a corrupção dos que têm e
inviabilizar o acesso daqueles que não têm. Lamenta-
velmente, a burocracia é para isso. Mas tem que mudar.
Se a lei não é a favor do cidadão, ele deve opor-se a ela.
Uma vez organizei um curso de formação de agentes
populares de justiça. Acredito que, assim como há agen-
tes populares de saúde, são necessários também agentes
populares de justiça. Precisamos conhecer a lei, primei-
ro para nos defendermos dela; segundo, para tentar aplicá-
la em nosso favor; terceiro, para mudá-la.

Em nosso país, infelizmente, temos que trabalhar
contra tudo. O orçamento da República em 2000 é uma
blasfêmia contra a cidadania, que é a vida das crianças,
dos idosos, de todos nós. Quase metade do orçamento
real do Brasil no ano é destinado ao pagamento da dívi-
da externa e interna. Isso é uma enormidade. Sobra mui-
to pouco para o povo. O orçamento é feito em função da
economia do mercado. Que país é esse? Nenhum país
do mundo destina metade do seu orçamento para paga-
mento de dívida.

Portanto, a promoção da cidadania é o caminho
para se combater a fome. Por isso surgiu o Movimento
pela Ética na Política. O combate à fome não é pena
nem dó. A solidariedade não é esmola. O Betinho dizia
que não se agradece a solidariedade. De fato, não. Você
socorre criança faminta, porque a sua humanidade está
lesada, está negada; não é porque você tem pena dela,
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mas porque é carne da sua carne, é sangue do seu san-
gue". Realmente, não se tem que agradecer a solidarie-
dade que fazíamos e fazemos - não a que o Governo
faz, que é imoral. O Governo só faz solidariedade da
fronteira para fora. Perdoaram a dívida da Nicarágua em
nosso nome. Parabéns! Isso é solidariedade do povo bra-
sileiro.

Quem cunhou a frase "Ação da Cidadania contra
a Fome e a Miséria, pela vida" foi D. Luciano Mendes,
embora o movimento tenha ficado conhecido como
"campanha do Betinho". Lançamos a Ação da Cidada-
nia contra a Fome e a Miséria, pela Vida, um movimen-
to de justiça e solidariedade, mas com essa compreensão
de que a fome só acaba quando houver cidadania no País.

Da "campanha do Betinho" nasceu um organis-
mo de parceria entre o Presidente da República e o Mo-
vimento pela Ética, que foi o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar. Funcionamos em tempo precário,
durante dois anos de governo, mas fizemos as bases de
algumas coisas. Só para terem uma idéia do volume, fi-
zemos uma operação de guerra na região da seca. Fo-
mos para lá com 8.000 caminhões e 12.000 soldados.
Levamos 100 quilos de comida para 2.050.000 famílias
em 1.163 municípios. Em cada município havia uma co-
missão local organizada para acompanhar. Fiquei como-
vido visitando a região. Nunca vi soldados tratando o
povo com tanto respeito e carinho numa distribuição
emergencial de alimentos. Outra operação que fizemos
foi discutir um caminho alternativo para o Brasil. Reali-
zamos 26 congressos ou reuniões regionais. Em Brasilia,
em julho de 94, 1.800 delegados discutiram os cami-
nhos para o desenvolvimento do Brasil.
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Quando falamos de segurança alimentar,
nutricional, sustentável, conselho de segurança alimen-
tar nutricional sustentável, perguntam-nos por que "se-
gurança'? Trata-se na verdade de uma reação à ideologia
da segurança nacional que conduziu o povo à fome. Trinta
e dois milhões de famintos. Em nome da segurança "ali-
mentar", queremos garantir alimento de boa qualidade
em todas as mesas, alimento generoso, de acordo com a
cultura do povo. Segurança alimentar não significa dis-
tribuição de cestas. Sempre nos dirigem as perguntas:
"Quando vão começar a distribuir cestas"? (O Betinho
ficava muito irritado porque em qualquer lugar pergun-
tavam o que tínhamos de concreto. Ele dizia que ia an-
dar com um paralelepípedo na mão para mostrar aos
jornalistas.).

A segurança alimentar quer ser um caminho de
cidadania. O dia em que houver segurança alimentar no
País, não haverá necessidade de cesta básica. Em nossa
proposta criança á criança hoje, não é mais daqui a cinco
anos. De zero a 59 meses é um tempo importantíssimo
na vida da criança. Se não tiver a nutrição adequada, ela
vai sofrer lesão cerebral, poderá sofrer lesão na coluna
dorsal, poderá perder a oportunidade de desenvolver com
dignidade e esperança. Que toda criança possa ter um
desenvolvimento que a coloque digna no meio do povo,
uma esperança para o povo. É evidente que não vamos
garantir criança desnutrida com discursos, temos que
garantir comida para ela, nutrição. É evidente que tem
de haver programas emergenciais, solidários. Não que-
ro dizer com isso que não tenhamos programas
emergenciais, mas o nosso objetivo é acabar corri o
emergencial. Volto a dizer que no dia em que houver
segurança alimentar no Estado, ninguém vai precisar de
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cesta básica. No dia em que houver cidadania no Estado,
ninguém vai comprar voto de eleitor. E não há cidada-
nia. O nosso caminho é por aí.

Quando Fernando Henrique chegou à Presidên-
cia, me escreveu uma carta, dizendo: "Caro amigo D.
Mauro, na minha Presidência esta será uma prioridade".
Ele me recebeu no Palácio da Alvorada no dia 14 de
dezembro de 1994 e me deu uma cópia do discurso que
fez no Senado com uma dedicatória. "A D. Mauro, com
afeto, Fernando Henrique". Disse ainda: "Depois da pos-
se, vou chamá-lo para discutirmos como será o nosso
caminho." Fui lá para discutir o mandato do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar, fruto da parceria en-
tre o Movimento pela Ética na Política e o Presidente
Itamar, até hoje Fernando Henrique não me chamou para
novo acordo. Depois da posse, acabou, por decreto, com
tudo o que estávamos fazendo. Nós, porém, continua-
mos a nossa cidadania.

Itamar Franco nos ajudou muito quando esteve na
presidência. A parceria com o Movimento ajudou-o a
fazer algumas coisas muito importantes. A parceria foi
muito boa para todos os lados, para o presidente, para o
País e para o povo. Estive em todos os lugares, menos
Roraima e Rondônia. Vimos o Brasil e discutimos o
Brasil. Depois da primeira Conferência Nacional de Se-
gurança Alimentar, em Brasília, em 94, íamos voltar para
as universidades e para as regiões para discutir planos
regionais e municipais de segurança alimentar. Recebe-
mos uma rasteira e ficamos sem condições de trabalhar.
Continuamos com modéstia, sem recursos. Criamos, no
ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimen-
tar. Fomos nos levantando e articulando. Esse fórum,
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hoje, está dialogando com vários Estados. Fiz uma carta
aos governadores eleitos com um discurso crítico à eco-
nomia, com uma proposta sintética de implementação
de segurança alimentar nos Estados. Estamos com o pro-
jeto andando em Minas, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio
Grande do Sul, Acre, Mato Grosso do Sul. No Amapá
ainda não chegamos, mas o Governador, competente e
muito sério, realiza um bom tra balho com os mesmos
objetivos.

A nossa proposta é uma parceria entre Governo e
sociedade. Achamos que o Governo, sem a cidadania,
se corrompe, não consegue fazer o que deve ser feito.
Não é o governante. O próprio Governo, por não res-
ponder ao que o povo precisa, já comete um ato de
corrupção. Não governar em função da cidadania é
corrupção. Sem a participação da cidadania, não há go-
verno que escape da corrupção. A corrupção a que me
refiro não é a apropriação do dinheiro público pelo go-
vernador, mas o fato de o Governo não atingir os objeti-
vos que deveria ter. Sem o Governo e a máquina pública,
não conseguimos viabilizar os projetos que queremos.
A parceria é importante. A descentralização e a
regeneralização são importantes. Normalmente apresen-
tamos o projeto ao governador e chamamos a sociedade
local.

Aqui, em Minas, procuramos o comitê de Ação
da Cidadania, que sempre existiu desde a época da cam-
panha do Betínho. Acho que precisamos ampliar ainda
mais: nossa proposta é de uma parceria entre Governo e
sociedade. Hoje, se fosse dar uma nota para a sociedade
e para o Governo, em termos da proposta, daria 40 para
cada um, por aquilo que conseguimos atingir. Não vou
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dizer que o Governo ficou atrás nem que a sociedade
esteve na frente, também noto limitação na participação
da sociedade. Mas acreditamos que tem de haver uma
grande parceria.

A proposta passa e perpassa por todos os órgãos
de Governo. Estamos propondo um eixo para o desen-
volvimento do Estado: conduzir a ação do Governo para
que haja comida em todas as mesas. O planejamento
tem de estar atento para isso. O orçamento tem de res-
ponder a isso. Inquestionavelmente, temos de fazer agri-
cultura, educação, comunicação, saúde. Já identificamos,
dentro daquilo que são atribuições do Estado e progra-
mas, 100 projetos nas várias Secretarias que, se valori-
zados, articulados, poderão ajudar a abrir caminho para
a implantação de uma política de segurança alimentar.

Estamos trabalhando para fazer um plano mineiro
de segurança alimentar. A segurança alimentar abrange
vários núcleos: tudo o que se refere a terra, conquista da
terra, assentamento, reforma agrária, política agrícola,
tudo deve ser feito em função desse objetivo estratégico.
Está comprovado que, em qualquer lugar do mundo,
quem produz comida para a mesa é o pequeno agricul-
tor, é a agricultura familiar. Se é objetivo do Estado le-
var comida à mesa, tem que priorizar a pequena
agricultura, dar lugar para a agricultura familiar. Se o
estado tem por objetivo levar comida à mesa dó povo,
deve priorizar a pequena agricultura.

Espero que a Secretaria da Agricultura e a Casa
Civil façam chegar à Assembléia Legislativa qté o dia
26, um projeto de Instituto da Terra para ser aprovado
nesta sessão legislativa. Sem o Instituto da Terra, não
vamos viabilizar a democratização da terra em Minas.
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Segurança alimentar é Instituto da Terra. Temos que
ocupar a terra, ter condições de plantio, controle de qua-
lidade dos alimentos, abastecimento, tudo isso.

Tenho dado o exemplo do combate ao desperdí-
cio. Em Minas, estudos feitos pelo Fundação João Pi-
nheiro demonstram que o que se joga fora, desde a
colheita do produto até o consumidor final, por ano, equi-
vale a R$600.000.000,00. De toda a banana produzida
no Estado, 40% termina no lixo. O problema nem é pro-
duzir mais. O governo precisa elaborar um programa
especial, envolvendo a sociedade, para descobrir as cau-
sas do desperdício, desenvolver a tecnologia e implantar
um outro modo de colher, de transportar, de armazenar e
de manipular os alimentos, para que não haja esse es-
cândalo.

O Conselho de Segurança Alimentar é um olhar
crítico. Ajudamos a formular as políticas públicas. O
Conselho não tem dinheiro para distribuir cestas. O or-
ganismo próprio tem de fazer isso. O Conselho é um
laboratório para discutir e ajudar a planejar o que deve
ser fruto de uma decisão política. Vejamos um caso con-
creto. Se queremos saber qual é o quadro de desnutrição
infantil no Estado, quem nos dará a informação é um
organismo chamado Sistema de Vigilância Alimentar
Nutricional - o SISVAN, que já está implantado em
430 municípios do Estado. Segundo o que me foi
ditolevaríamos de um a quatro anos para implantar o
SISVAN no Estado. Conseguindo superar dificuldades
técnicas, hoje faltam apenas ii 8 municípios para aderir
ao sistema. Estamos dando um prazo para que, até o dia
30, os prefeitos desses municípios entendam a impor-
tância do SISVAN. Caso contrário, faremos um traba-
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lho político para obrigá-los a fazer o que deve ser feito,
divulgando seus nomes. Caso o Conselho não levantar
essa questão, o Estado não teria a informação científica
correta e exata sobre a desnutrição infantil. Os dados são
importantes para a ação legal e administrativa. A Pro-
motoria Pública, por meio do Estatuto da Criança e da
Constituição, pode processá-los.

O direito à alimentação, é um direito humano bá-
sico. O Conselho deu um grande impulso a esse meca-
nismo importantíssimo. Fizemos um convênio com a
Pastoral da Criança, que recebe R$0,50 per capita para
cuidar das crianças por mês. Com esse dinheiro, fazem
capacitação e material pedagógico. Por meio de educa-
ção e carinho, conseguem reduzir e eliminar a desnutri-
ção infantil. O Estado deverá repassar R$ 100.000,00 por
mês para a Pastoral da Criança, reforçando o seu traba-
lho. Com um pouquinho de dinheiro, é possível fazer
muito. A Pastoral trabalha com o conceito básico de que
a saúde da criança, em todas as suas dimensões - físi-
ca, psíquica e espiritual - depende do vínculo com a
mãe. Rompido esse vínculo, ela fica doente. A Pastoral
tenta reforçar o vínculo entre a mãe e a sua criança. Esse
é o seu grande trabalho.

O Conselho de Segurança Alimentar é um orga-
nismo de parceria para discutir políticas públicas, for-
çando decisões políticas e criando um plano de ação que
passe em todas as Secretarias de Estado, inclusive na
Assembléia. É preciso definir qual o papel do Legislativo
no combate à fome. Há muito o que fazer. Cada Poder
deve fazer a sua parte. O Ministério Público também
tem o que fazer com relação a isso. O CONSEA é um
articulador de uma definição de caminho.
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Brevemente faremos um evento público, decla-
rando o combate à desnutrição infantil prioridade da so-
ciedade e do Governo de Minas Gerais. Anunciaremos
algumas medidas. Tramita na Assembléia o Instituto da
Terra, que será aprovado ainda nesta sessão legislativa.
Fiz uma carta ao Governador, dizendo que vários proje-
tos serão anunciados, como a criação do Instituto da
Terra, o convênio entre a Secretaria da Saúde e a Pasto-
ral da Criança e a criação de centros integrados de pro-
moção nutricional, que terá início em Diamantina.
Trata-se de bases de articulação de governos locais e
sociedade civil para enfrentarmos a vergonhosa realida-
de brasileira. Anunciaremos também o convênio da Se-
cretaria da Saúde com a FETAEMG, para o combate da
desnutrição infantil em 17 assentamentos, atingindo três
mil crianças; e a implantação da bolsa-escola no ano
2000. O Secretário garantiu-me isso para o ano que vem.
Estenderemos a merenda escolar para todos os dias do
ano nas regiões de muita pobreza. Depois da casa, a es-
cola é a melhor estrutura para se repartir comida. A es-
cola é a educação e a alimentação. Já temos uma base
para ampliarmos a organização.

O Estado tem que ter ousadia e coragem para com-
bater a fome com medidas emergenciais. O Programa
Estadual de Educação Integral é uma forma muito boa
de combater a fome, de garantir a cidadania e de aumen-
tar o salário, porque estará dando à família a saúde, a
educação e a alimentação da sua criança por oito horas
ao dia. Isso passa a representar um crescimento salarial.

Que outras providências foram tomadas? Nas áreas
de calamidade pública, há, mais ou menos, quatrocentos
poços artesianos já prontos que não estão funcionando.
Complementaremos a implantação do SISVAN nos oi-
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tocentos e cinquenta municípios do estado. Uma priori-
dade nossa é a desnutrição infantil - já estamos com
um programa para enfrentar essa questão.

Em carta ao Governador Itamar sugeria que acres-
centasse: "... por último, aquilo que o seu coração soli-
dário quiser anunciar".

49



CADERNOS DA EscolA DO LEGISLATIVO

'Jirinquixá

50



Dra. Vera Telies é
professora da Ciência
Política dalJSP. Palestra
realizada na Escola do
Legislativo em 16/12/98.

f

alar de pobreza, assim como de
direitos e cidadania, nesta virada
do mundo que estamos vivendo,
nesta espécie de olho do furacão no
qual estamos todos mergulhados,
é algo de fato temeroso, porque
não temos certezas e a maneira
pela qual aprendemos a formular o
problema político da cidadania es-
tá sendo profundamente desesta-

bilizada. O mundo está colocando novas questões,
mas temos que repensar questões que são clássicas
- igualdade e justiça -, questões fundadoras da
nossa modernidade, porque nossas categorias de
pensamento, para não falar das nossas referências
de atuação política, estão sendo desafiadas.

Caci. Isc. l.egisl.. Belo Horizo"ie. v.6. "II	'83. jeI./clez. 2000
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Essas reflexões não têm, portanto, um caráter
conclusivo. São mais um convite à discussão do que
a apresentação de certezas ou dados fechados ou
estabelecidos.

De início, é preciso definirmos, minimamente,
o que quer dizer direitos, cidadania e questão social.
Quando falamos de direitos sociais no Brasil, temos
uma dificuldade muito grande de entender exatamente
do que se trata, porque partimos de um legado
extraordinariamente problemático. De um lado, há os
direitos que foram definidos na tradição getulista,
numa ótica corporativa, tutelar, muito diferente da
tradição igualitária e universalista que inaugura a nossa
modernidade. De outro, temos uma extraordinária
confusão histórica, que é persistente, entre direito e
ajuda, direito e proteção aos desvalidos. Foi nessa
matriz que o cidadão brasileiro aprendeu a pensar em
direitos sociais.

Há uma questão complicada na tradição
brasileira: há direitos que acabaram cobrindo uma
parcela muito restrita de trabalhadores, apenas os que
têm a carteira assinada - o chamado mercado formal.
Cerca de dois terços da população ativa ficam
excluídos de qualquer tipo de cobertura social - tudo
aquilo que chamamos de mercado informal e mais
todos os desempregados. Historicamente, esses
segmentos sempre estiveram à margem de qualquer
forma de cobertura. Na verdade, mais do que isso,
eles sempre estiveram à margem do que poderíamos
chamar o Brasil legal - o das regras formais da
cidadania.

Em 1990,  eles representavam cerca de 52% da
população ativa. Em 1995, representavam 59% da
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população ativa, entre trabalhadores do mercado
informal e desempregados, sem contar as crianças, os
idosos, enfim, todos aqueles que estão fora do
mercado de trabalho. Não deixa de ser extraodinário
um país deixar dois terços da sua população ativa fora
de qualquer cobertura legal. Trata-se de uma parcela
da população que não existe do ponto de vista das
regras formais de cidadania, ou seja, aquelas que são
corporificadas nos direitos do trabalho e da
Previdência. É um mundo inteiramente submergido e
coberto por uma teia intrincada e complicadíssima de
ser entendida: a da filantropia.

Historicamente; nos outros países, aqueles que
estão fora do contrato contributivo têm direito ao que
chamamos de políticas de assistência social, que têm
uma dimensão redistributiva: os idosos, as mulheres,
os doentes, os inválidos, as crianças, etc. No Brasil,
durante pelo menos cinqüenta anos, essa gente não
existia do ponto de vista legal. Toda política de
assistência social sempre foi desenvolvida nos termos
das entidades de filantropia, financiadas, inclusive,
pelo Estado.

Não é pouca coisa quando se imagina o outro
lado dessa montagem getulista que agora está sendo
desfeita - se para o bem ou para o mal, trata-se de
outra discussão. O outro lado dessa montagem é esse
mundo invertido da filantropia, em que todas as
políticas de assistência social são feitas na ótica da
caridade. E mais: aquém do debate público e fora de
qualquer mecanismo de representação política, à
margem do mundo público da lei. Esse é o universo
das relações - muito confusas e difíceis de serem
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deslindadas - que, durante décadas, se estabeleceram
entre as organizações filantrópicas normalmente de
matriz cristã, católica, e o próprio Estado.

A dificuldade de se entender o que é direito
social reside, pois, no legado da nossa história: é uma
noção, uma prática e também uma cultura política que
formula os direitos sociais, seja nos termos
corporativos e tutelares do Estado, seja nos termos da
gestão filantrópica da pobreza. Por isso, hoje em dia
no Brasil, quando se fala em direitos sociais, há uma
confusão muito grande entre direito, ajuda e proteção.
Muitas vezes se confunde e se diz que é proteção
tutelar. É um campo semântico que teríamos que
destrinchar um pouco.

A outra complicação que está surgindo no
cenário atual vem da outra ponta - do Brasil do final
dos anos 90 - onde, em nome da cidadania e dos
direitos, fala-se qualquer coisa. A questão da
filantropia volta numa forma renovada. Hoje há a
filantropia empresarial e todo um discurso que surge
com o que se chama terceiro setor. Essa filantropia
empresarial está aumentando grandemente no Brasil,
acompanhando uma tendência que se nota no mundo
inteiro. Há uma série de entidades de ação social que
são modernas e interessantes e têm um discurso no
sentido da promoção do indivíduo, da cidadania, etc.

É louvável que tudo isso possa acontecer num
país tão miserável e carente de iniciativas interessantes
e importantes. Qualquer coisa que se faça na área
social só pode ser bem-vinda. Mas até que ponto
qualquer forma de ajuda social ou de promoção do
indivíduo é cidadania e é direito? Há uma confusão
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semântica que deve ser esclarecida para se entender
qual é a questão que temos para pensar e qual é o
desafio que temos pela frente. Temos de saber a
diferença entre filantropia e cidadania. Filantropia não
necessariamente no sentido de caridade cristã, que é
tradicional, anacrônica, mas também as formas
modernas, interessantes e muito ágeis de ajuda social
que hoje em dia estão se multiplicando.

Qual é, então, a clivagem pela qual podemos
fazer essas diferenças e, a partir daí, entender a
desconstrução dos direitos. Desconstrução do quê? De
quais direitos? Para nos ajudar a entender a questão
atual, tornam-se necessárias algumas definições
prévias, levando-se em conta essas indefinições que
vêm da tradição e das novidades que estão surgindo,
dos anos 90.

Há um primeiro ponto importante a ser definido,
até para poder separar um pouco o joio do trigo, em
relação a essa complicada tradição que vem de
décadas. Se formos pensar como se configura a
moderna questão social no cenário dos países, a partir
do século XIX, percebemos que ela não surge
simplesmente pelo reconhecimento da pobreza. O que
vai configurar uma inquietação nova e um problema
novo, nos anos 90, no século XIX, não é simplesmente
o reconhecimento de que existem miseráveis, porque
a pobreza sempre acompanhou a história dos países.

Da mesma maneira, a novidade não vem
simplesmente do reconhecimento de que os mais
desfavorecidos necessitam de algum tipo de ajuda. Nos
países europeus,desde os tempos medievais, passando
pelo Renascimento, a história registra a existência de

55



CADERNOS DA ESCOLA Do LEGISLATIvo

ajuda, pelas formas diversas de caridade e de proteção.
No caso brasileiro, desde os tempos da colônia existem
mecanismos de ajuda aos pobres.

A questão social e a pobreza e os direitos sociais
e a ajuda, historicamente, são coisas diferentes. Os
historiadores mostram que, a partir do século XIX, há
de fato uma questão se constituindo em torno do
problema social, que não é a mesma coisa da ajuda
aos pobres e do reconhecimento de que existem muitos
pobres. Estou falando do cenário da Revolução
Industrial e do pauperismo de massa, etc., o que
constitui o dilema que, na verdade, é uma aporia da
convivência humana, numa sociedade dividida
internamente por desigualdades, tensões e conflitos.

Como se concilia a promessa da igualdade
acenada com a nossa modernidade - afinal, foi com
a declaração dos direitos do homem e com a igualdade
perante a lei que se constituiu o que chamamos a
modernidade liberal - com o mundo das
desigualdades? A questão social começa a se constituir
modernamente quando surge o problema de como
regular a difícil convivência pública numa sociedade
atravessada pelos conflitos e pelas desigualdades. Os
direitos e a justiça social vão entrar exatamente como
uma tentativa - num terreno de conflitos, de muitos
embates e lutas sociais - de enfrentar o difícil,
polêmico e conflituoso problema da igualdade e da
justiça no mundo moderno.

Isso é diferente da ajuda. Em princípio, coloca-
se no centro do cenário público o problema da
igualdade e da justiça, que, na verdade, é uma regra
de eqüidade e de equivalência entre os desiguais. Isso
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vai armar o problema político em torno do problema
social. Os países europeus montaram o chamado
Estado Previdência para um processo extremamente
difícil, conflituoso, tortuoso e nada linear que durou
quase cem anos. Não se trata de algo que veio pronto
e acabado um Estado que protege a todos e distribui
as riquezas para todos os pobres e desvalidos. Essa
questão veio sendo duramente negociada, num cenário
de conflitos, com os movimentos sindicais se
organizando, etc. Em suma, há um momento em que
a pobreza se transforma num problema público, não
porque todos falem dele, mas porque coloca em cena
o problema da convivência pública numa sociedade
desigual.

É um problema público no sentido de algo que
diz respeito às regras da convivência pública, portanto,
às regras do direito, da igualdade e da justiça. E o
momento em que a pobreza sai de uma esfera da
natureza, de urna paisagem que sempre acompanhou
a história dos países, para se constituir como uma
questão propriamente política.

Um segundo ponto a ser assinalado é a diferença
entre os direitos e a ajuda filantrópica, que é regida
pelo discurso humanitário. Quando a questão social
se constitui nos termos em que estamos sugerindo,
isso vai significar ao mesmo tempo uma certa maneira
de fazer a partilha entre aquilo que é de direito e aquilo
que não é de direito.

Na verdade, toda formulação de direitos supõe
necessariamente uma medida pela qual se faz alguma
separação entre as dimensões da vida social que devem
ser reguladas pela forma da lei e aquilo que não diz
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respeito a um problema de caráter público que tenha
que ser regulado pelas formas da lei, mas que seja
relacionado com os costumes, com os hábitos, com
os azares da vida ou com as leis de Deus. Nem tudo
tem que ser regulado pela lei. Há, portanto, uma
partilha que se faz entre aquilo que é pertinente à vida
pública de um país e aquilo que tem a ver com outras
dimensões, como da cultura, da tradição, dos costumes
ou, simplesmente, com os azares do destino.

Isso nos leva a pensar no modelo francês, que
aborda a questão do direito, daquilo que tem que ser
regulado nas suas formas. A questão encontrava-se
no cerne da maneira como o liberalismo clássico lidou
com a pobreza. Não é inteiramente verdade quando
se diz que o liberalismo não se preocupava com os
pobres e com o problema social. É curioso perceber
que o século do liberalismo vitorioso - o XIX - foi
também chamado pelos historiadores de século da
revolução filantrópica. A revolução filantrópica, no
seu sentido mais tradicional, caritativo, religioso, deu-
se no sentido da promoção do indivíduo. Tem-se, nos
países europeus, uma disseminação e multiplicação
das atividades filantrópicas, absolutamente de acordo
com o cerne do princípio liberal. Para chamar a atenção
para essa partilha entre o que é e o que não é direito,
travou-se um debate público à época. Os pobres teriam
que ser promovidos, o que não é a mesma coisa que
conferir um direito aos pobres, porque direito é algo a
ser regulado pelas formas da lei. A pobreza tem a ver
com os azares da vida, com a capacidade que cada
um tem de lidar com o destino. É uma questão de
moralidade de cada um, daí a importância de toda
atividade filantrópica, no sentido de promover o
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indivíduo, fazendo com que ele tenha mais condições
de lidar com a vida, de enfrentar o mundo do mercado
e a sociedade. A filantropia foi extraordinariamente
incentivada ao mesmo tempo em que eram celebradas
as virtudes do indivíduo empreendedor, vitorioso no
mercado de trabalho, vitorioso naquilo que chamamos
de individualismo possessivo, aquele que constrói seu
próprio destino a partir do seu empenho. Em
contrapartida, a perspectiva da filantropia era a de
promover e ajudar aqueles que, por acidentes da vida,
não podiam ser indivíduos autônomos e livres. Quando
se diz que a pobreza tem a ver com os azares da vida,
isso nos remete à penúria vivenciada por certas
pessoas, advinda da injustiça social. A justiça deve
ser pensada como algo que vai compensar a iniqüidade
produzida pelo mundo dos homens, através de suas
ações, e que fere o princípio de equivalência dentro
da regra de igualdade. Mas o que chamamos de azares
da vida tem a ver com o que se encontra fora do mundo
e, portanto, da política. E, nesse caso, procedemos à
ajuda, embora não exista relação com o direito.
Quando falamos em direito, referimo-nos à igualdade
e à justiça. Vamos garantir prerrogativas e as
compensações no caso de alguma regra de eqüidade
ser rompida. No direito contratual, por exemplo, se
alguém viola uma de suas regras, existindo reci-
procidade rompida, ajustiça interfere para compensar
os desacertos na relação de equivalência que a idéia
de igualdade supõe. Esta é a regulação do direito.

A segunda questão se refere à importância que
se dá, hoje, no Brasil, à chamada filantropia
empresarial. Trata-se de algo absolutamente louvável,
mas temos que saber que entramos na modernidade
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liberal com cento e cinquenta anos de atraso. A
filantropia liberal tem, pelo menos, cento e cinqüenta
anos. Não temos nada em contrário àqueles que são a
favor dos desprotegidos, mas chegamos com atraso à
modernidade liberal, definida no século XIX.

Retomemos as definições para fazer a diferença
entre o direito e a ajuda. O direito supõe uma medida
de igualdade, de justiça, e uma partilha pela qual
histórica, política e socialmente se faz a diferença entre
o que se refere aos costumes, azares, e, portanto, não
é regulado pelas formas da lei; e aquilo que se refere
às regras de igualdade e justiça nas relações sociais.
Para que a idéia não fique abstrata, lembremos um
episódio, ocorrido há uns três anos, no Brasil,
mostrando as questões em pauta na definição daquilo
que seria o direito. Uma organização ligada ao
movimento negro - o SOS Racismo - saiu a
público, fazendo uma denúncia de racismo contra a
música de um cantor popular, o "Tiririca". O assunto
causou muita polêmica. Houve uma primeira reação
da mídia, dizendo que aquela maneira de se referir
aos negros fazia parte dos costumes, já que estamos
habituados a certas expressões grosseiras, que fazem
parte dos hábitos populares, no que tange ao assunto.
Não se trata, portanto, de igualdade, de justiça, e, sim,
dos hábitos, da tradição, dos costumes. Estamos
acostumados a falar dessejeito em relação à população
negra. Quando se diz que isso faz parte dos costumes,
da tradição, sendo uma segunda natureza, não foi
cometida uma injustiça, uma iniqüidade. Portanto, o
máximo que podemos fazer é trabalhar na educação
dos costumes, embora não adentremos os terrenos da
lei, já que não implica questão de direito. Quando o
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movimento negro diz que se trata de racismo, nas
formas definidas na Constituição, afirma que o
acontecimento nada tem a ver com os costumes, mas
é algo que diz respeito às regras de eqüidade que
regulam as relações entre as pessoas e diz respeito
aos direitos. Foi encaminhada, portanto, uma denúncia
de crime de racismo, havendo uma demanda que será
processada nas formas da lei. Serão definidas as
responsabilidades, o crime deverá ser tipificado,
identificada e qualificada a regra de eqüidade rompida
na letra da música, portanto, algo que diz respeito à
esfera política da convivência humana e não à sua
natureza. Esta é a partilha: uns dizem que a denúncia
não procede, que não é possível aplicar a lei. Outros
têm posição contrária. Quando falamos em direito, é
isso que está em jogo. Portanto, existe uma separação
entre aquilo que é pertinente à vida pública, em
sociedade, e aquilo que se prende exclusivamente aos
usos e costumes. Esse caso foi interessante, porque o
debate continuou na imprensa por algumas semanas,
desdobrando-se numa outra discussão, que os juristas
chamam de conflito de direitos: de um lado, a liberdade
de expressão, e, de outro, o direito ao tratamento
igualitário. A passagem da esfera da natureza dos
costumes para a esfera política não é simples, não é
evidente; ela é litigiosa, polêmica, porque não existe
consenso prévio sobre essas questões. Muitas pessoas
que acompanharam o debate provavelmente oscilaram
entre uma posição e outra. Em se tratando das questões
sociais, não existe um consenso prévio do que seja a
justiça e a igualdade. Supõe-se que haja uma mediação
política para que o debate possa ser feito. Ignoramos
a resolução do problema que se criou, mas o debate
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foi extraordinariamente rico. Houve momentos em que
os próprios advogados do SOS Racismo vieram a
público dizendo ser interessante para o movimento
negro a polêmica estabelecida sobre a questão,
motivando a discussão aberta da medida de eqüidade
para se saber o que é ou não a justiça, o que é ou não
a igualdade, no caso específico do problema negro.
Abriu-se o debate sobre como, neste país, se qualifica
ou não o problema do racismo.

Existem três aspectos importantes nesse
exemplo. O primeiro é que ele ilustra a partilha entre
o que é ou não de direito. No caso do crime, existe
uma regra de eqüidade de igual tratamento perante a
lei, que tem de ser garantida. Esta a maneira como se
faz a partilha.

O segundo aspecto: para que essa questão seja
discutida, é necessário que haja uma mediação política,
democrática, em que os sujeitos sociais se manifestem
de maneira adequada.Um fato é aquilo que faz parte
do cotidiano, com que se vai lidando com os critérios
morais cotidianos; outro é quando se traduz isso como
uma questão pertinente à vida pública. Então, todo
mundo discute se a música pode falar isso ou aquilo.
Isso é pertinente à convivência pública, portanto é uma
questão pertinente a uma regulação nas formas da lei.
Isso supõe, portanto, uma mediação política, que é
uma mediação democrática, com mecanismos de
representação e espaços públicos de interlocução,
senão essa tradução não pode ser feita.

O terceiro aspecto importante, nesse exemplo,
é que definir aquilo que é a medida da igualdade ou a
regra da justiça é uma questão sempre polêmica, que
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depende do debate do público e de um esclarecimento
da consciência pública. Provavelmente, antes da
existência do movimento negro, tão organizado como
se constituiu a partir dos anos 80, a música do cantor
Tiririca passaria inteiramente despercebida e a maioria
das pessoas acharia, na melhor das hipóteses, que isso
faz parte das nossas maneiras habituais. Esse litígio
público - litígio no sentido positivo da palavra - é
também uma forma de esclarecimento público. As
mentalidades vão mudando, vai mudando a maneira
como cada um de nós percebe aquilo que é
problemático na vida da sociedade.

Poderíamos dizer o mesmo em relação às
mulheres, em relação às populações indígenas. Aquilo
que vai ser traduzido como um problema de direito é
uma questão que não é simplesmente atender a certas
necessidades de populações específicas, negros,
mulheres. No momento em que se formula como um
direito, está-se reconhecendo publicamente que aquele
tipo de problema é pertinente à convivência pública,
sendo, portanto, uma questão de ordem pública. Essa,
como se vê, é a metamorfose que os direitos
promovem ao se fazer a mediação do mundo social
com o mundo público. Com isso, também quero dizer
que esse direito não é o mesmo que ajuda, por razões
não triviais, porque o direito é uma operação
complexa, que faz a partilha entre o mundo da natureza
e o mundo social, enfim, aquilo que é pertinente à
vida pública e o que é simplesmente uma trivialidade
da vida de cada um. Ele vai definindo uma série de
clivagens. Enfim, supõe ambientação política,
ambientação democrática e supõe o ponto do conflito.
Tudo isso é para definir o que pode estar em jogo
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quando falamos em direito. Assim, não é qualquer tipo
de promoção social que realiza o direito e não é
qualquer tipo de iniciativa social que realiza a
cidadania.

Pensando um pouco no que acontece hoje em
dia, poderíamos dizer que certamente muitas das
iniciativas sociais que existem hoje são movidas por
um espírito cidadão. São as pessoas que passaram por
todos os movimentos dos anos 80 que estão
preocupadas com a cidadania. Poderíamos dizer
também que a luta por direito acabou influindo na
configuração de uma cena cultura do direito. Mas não
é a mesma coisa que dizer que isso realiza a cidadania.

Tomando como referência essas definições
breves, poderíamos ter uma medida para avaliar a
importância que tiveram os movimentos sociais que
se multiplicaram nos anos 80 e parte dos anos 90,
passando pela Constituição de 88. Não se trata de
defender nenhum tipo de visão triunfalista, ufanista
ou ingênua em relação aos movimentos, como se eles
fossem pólos de uma virtude política redentora. Mas
a referência a eles aqui é importante, porque eles
podem também dar outra medida para entendermos
quais são os dilemas atuais, quais são os impasses que
temos hoje em dia. De alguma maneira, levando em
conta as questões comentadas anteriormente, com
relação ao que é direito, ao que é cidadania -
definições quase que formais - poderíamos dizer que
esses movimentos vários tiveram a grande proeza de,
talvez, terem reconfigurado a questão social brasileira.
Tradicionalmente, formularam os termos da tutela
estatal ou da gestão filantrópica da pobreza. Esses
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movimentos, na sua variedade, de alguma maneira
colocaram em pauta aquilo que está no cerne da
cidadania: a questão dos direitos como princípios
reguladores nas relações entre Estado, economia e
sociedade, e o difícil problema da igualdade dajustiça,
numa sociedade dividida e, além do mais, portadora
de uma tradição tõ excludente côfflo a nossa. Com
problemas, dificuldades, complicações de todos os
lados, foi isto que esses movimentos colocaram no
foco do debate: Qual é a possibilidade de realizarmos
a igualdade da justiça e qual é a medida dessa
igualdade? Como podemos redefinir as relações
sociais numa ótica mais igualitária, mais civilizada?

Os direitos, como já dissemos, não são apenas,
garantias individuais. São uma maneira de regular as
relações sociais. O cantor Tiririca, por exemplo, não
pode falar o que quiser. Há parâmetros que não podem
ser ultrapassados. O direito cria relações, estabelece
fronteiras que são reais, nas formas da lei, mas que
são também fronteiras simbólicas, aquilo que
consideramos legítimo. Assim, o direito não são
apenas as proteções pessoais, corporativas, do
indivíduo e de seus interesses. Ele estabelece limites
jurídicos e éticos, portanto é um jogo de relações.
Nessa ótica, a grande proeza dos movimentos sociais
dos anos 80 e de parte dos anos 90 foi exatamente
terem trazido para debate público o problema da
igualdade da justiça, como fato não de igualdade
absoluta - justiça absoluta não existe - mas como
princípios reguladores. Ou seja, uma questão
aparentemente trivial apresenta-se como pertinente à
convivência pública. É isso que os movimentos
fizeram. Traduziram questões que estavam no seu
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cotidiano, para questões de ordem pública, pertinentes
à vida pública de urna nossa sociedade, e que, portanto,
concernem a todos.

A Constituição de 1988 foi um marco
absolutamente importante, porque acenou, de fato,
com a possibilidade de estender a cidadania, e,
portanto, as regras da eqüidade e da justiça para urna
maioria que sempre esteve fora do contrato social -
aqueles dois terços da população que estavam fora,
estavam submergidos no mundo obscuro da
filantropia, o avesso do mundo do direito.

Um aspecto normalmente pouco discutido nos
debates públicos é a questão da previdência social,
um tema que está em pauta faz tempo. Vários
movimentos, vários grupos, desde os anos 80, têm feito
um esforço extraordinário para tirar a assistência social
da esfera da filantropia. Temos o chamado direito
contributivo, que são os direitos do trabalho, a
previdência, a aposentadoria, a previdência no sentido
estrito. Os outros - as pessoas que estão fora do
contrato contributivo, que estão fora do mercado
formal de trabalho porque não podem trabalhar, porque
estão desempregadas ou porque estão fora das regras
formais de trabalho - têm assistência. A tentativa
foi trazer isso a público, tratando a assistência como
direito e não como caridade. Faz parte do tripé do
sistema de seguridade que foi aprovado na
Constituição de 88 a saúde universal, que até então
não era direito universal; a previdência, que são os
direitos do trabalho; e a assistência social como direito.
Conceber a assistência social como direito significa
que se poderia, em princípio, pleitear isso nas formas
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da lei. É diferente de caridade, filantropia. Isso foi
importante e aconteceu no bojo de um movimento
muito diversificado. É importante lembrarmos essa
questão, exatamente porque estamos discutindo sobre
aposentadoria, sobre previdência, mas o que já foi
desmontado. A montagem sequer chegou a ser
consolidada, exatamente esse outro lado, que remete
à pobreza, no sentido mais plástico da palavra. E está
voltando hoje em dia como questão absolutamente
crucial. Esse terceiro termo da seguridade éjustamente
aquele que está sendo mais devastado nos tempos que
correm.

De outro lado, vale atentarmos para essa difícil
passagem da filantropia para a cidadania. Houve essa
tentativa vigorosa, que ainda continua, de definir
políticas de assistência. Enfim, não é possível pensar
os direitos da infância e adolescência, o estatuto da
criança e do adolescente, os direitos das mulheres, os
direitos dos negros, sem transformar essas políticas,
que tradicionalmente foram colocadas sob a égide da
filantropia, em políticas públicas regidas pelos direitos
e pela cidadania. Uma série de políticas e mecanismos
políticos jurídicos foram criados a partir daí. A
contrapartida, vista de baixo para cima, é interes-
sante, porque a tradicional clientela da filantropia
se organizou e se transformou em sujeitos que
reivindicam seus direitos: os negros, as mulheres, os
moradores pobres das periferias, etc. Essa gente, que,
tradicionalmente, ficava no mundo submergido da
filantropia histórica, organizou-se em movimento e
dissolveu o mundo da caridade, colocando em cena
indivíduos-sujeitos, que se pronunciavam nas questões
que lhes diziam respeito, na ótica do que é justo ou
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não. Não há mais simplesmente um lamento com
relação às necessidades, ou uma demanda para atender
a certas carências, mas algo completamente diferente:
pronunciar-se sobre a regra de justiça e de igualdade.
É muito diferente do suposto lamento ou reclamação,
aspectos sobre os quais se constrói a filantropia.
Quando essas populações se transformam em sujeitos
de direito não estão simplesmente se lamentando, mas
pronunciando-se sobre as regras da vida em sociedade.
Outro exemplo a ser citado é o do Movimento dos
Sem-Terra. Seu discurso não é o da carência e do
lamento. Eles estão colocando em pauta a regra da
igualdade e da justiça, no que diz respeito à
propriedade da terra. Essa é a proeza desses
movimentos: a capacidade de se pronunciar sobre a
partilha do direito, ao invés de simplesmente pedir
que se atenda a uma necessidade. Não estão falando
de carência, mas sim de justiça e igualdade, ou seja,
de uma regra de convivência pública.

Demos algumas definições prévias e fizemos
também uma referência rápida à importância de os
movimentos sociais reconfigurarem a questão social
no sentido moderno, colocando-a sob a égide da
igualdade e da justiça, questão que concerne à vida
pública de um país. A partir daí, os desafios atuais se
apresentam.

Nossa intenção era definir alguns parâmetros,
para entender e qualificar o dilema que temos pela
frente. A primeira coisa que nos espanta e inquieta -
levando em conta a importância da movimentação
política que veio dos anos 70, passou pela Constituição
de 1988 e continua com os movimentos sociais
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presentes no cenário público, apesar de um pouco
combalidos - é essa promessa de uma cidadania
ampliada, que foi acenada com a Constituição de 1988,
de forma múltipla e diferenciada. Essa promessa vai
sendo desfigurada. Alguns direitos consagrados na
Constituição de 1988 não foram implementados e
outros estão sendo erodidos, sobretudo os do trabalho,
para não falar do sucateamento dos serviços públicos.
Esse é o lado material, objetivo, da desconstrução dos
direitos. Nota-se que já há uma ofensiva sistemática,
por parte da Presidência, em relação ao direito do
trabalho e aos serviços públicos. O que mais nos deixa
inquieta é o discurso no interior do qual essa
desmontagem se processa. Esse deslizamento
semântico, pelo qual os direitos são transformados em
ônus, obstáculos e anacronismos, ata-nos às tradições
passadas que teriam que ser superadas. Espanta-nos a
aceitação desse discurso por parte da opinião pública.
Todos nos vemos com dificuldades de defender, hoje
em dia, os direitos sociais, por causa do ônus e por
serem eles obstáculos à modernização do País. Essa é
a opinião das pessoas com que convivemos.

Houve um momento em que a questão social
estava se configurando naquilo que consideramos
definidor - colocando-se o direito como princípio
regulador das relações sociais, ou seja, no centro dos
debates - mas, em pouco tempo, essa possibilidade
está praticamente desfeita, não porque as práticas não
continuem ou os movimentos não continuem
reivindicantese atuantes, mas porque há uma espécie
de campo semântico que vai esvaziando a legitimidade
dessa demanda por direitos. Além de uma erosão real
de direitos, há algo mais crucial: o encolhimento do

69



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

horizonte de legitimidade dos direitos. Atualmente,
temos que fazer uma ginástica para falar em nome de
direitos. Há um mal-estar na enunciação dos direitos.
É isso que inquieta.

Há muitas razões para isso, e precisaríamos, para
esclarecê-las, de uma análise de conjuntura. Mas
limitamo-nos a levantar algumas questões em relação
ao assunto. Desnecessário comentar a barbárie da
pobreza existente, pois todos estamos informados e
somos cidadãos atentos à realidade do País. A tragédia
social que vem se configurando e crescendo, nos
últimos anos, no Brasil, é o pressuposto, mas devemos
atentar para algumas questões que dizem respeito à
erosão da própria noção de direitos. Há a erosão real:
os direitos do trabalho estão sendo redefinidos e
destituídos. Os serviços sociais não conseguiram
consolidar as suas garantias e estão sendo
desmontados; o mundo da assistência social está sendo
igualmente devastado.

Esse é o aspecto material, mas o que nos desafia
é a erosão da noção de direitos, ou seja, da
possibilidade de eles serem formulados como
demanda. Isso dá plausibilidade a esse deslizamento
semântico, em que direito vira ônus, obstáculo e atraso.
Está havendo uma inversão, pois o direito sempre foi
o sinônimo da modernidade. Sempre dissemos que o
Brasil não era um país inteiramente moderno, porque
a cidadania ainda não tinha chegado aqui, mas, agora,
o direito virou atraso e, finalmente, ficamos modernos.
Há uma inversão complicada, e sabemos que não é
uma invenção. Ocorreu um deslizamento semântico e
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uma inversão de significados, no mundo inteiro.
Entretanto, no Brasil, a situação é extraordinariamente
complicada, se não trágica, porque os símbolos de
nosso atraso viraram símbolos de nossa modernidade.
Inverteu-se, inclusive, a maneira de se pensar o próprio
país. As figuras do atraso estão absolutamente afinadas
com as tendências dos tempos, o que para nós, é uma
tragédia.

Levando-se em conta essas definições prévias,
para se fazer a partilha entre o direito e a ajuda,
cidadania e filantropia, a questão é exatamente a erosão
da própria noção de direito e das referências pelas
quais os direitos podem ser formulados enquanto tal.
Vejamos algumas questões cruciais.

A erosão da própria noção de direitos começou
a surgir no mundo do trabalho organizado. Hoje em
dia, fala-se muito em flexibilização do direito e em
desregulamentação das relações de trabalho como algo
que corresponda a um imperativo da modernização e
a uma diferenciação interna das relações de trabalho
- o que tem lá certa verdade - para se permitir a
superação da rigidez das formas tradicionais de
regulação do trabalho. Tudo isso é muito polêmico.

Vale atentar para uma questão que vem sendo
muito debatida pelo movimento sindical, pela
literatura especializada e pelos pesquisadores do
assunto: do ponto de vista daqueles que têm a sorte
de se manterem no interior do núcleo organizado da
economia, o núcleo moderno, essa fiexibilização dos
direitos está significando a introdução de uma
diferenciação absolutamente extraordinária no interior
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do mundo do trabalho de uma mesma fábrica. Os
direitos não estão mais sendo concebidos corno
garantias e prerrogativas que devem valer para todos,
mas estão sendo indexados ao desempenho de cada
um. A flexibilização dos direitos significa, na verdade,
uma individualização de competências, habilidades e
capacidades, avaliadas não sabemos como, de tal
maneira que os direitos aparecem não exatamente
como direitos, mas como recompensa ao desempenho
de cada um.

O direito virou benefício. As empresas, hoje em
dia, fazem muito alarde em torno daquilo que é
chamado "empresa-cidadã", empresas que concedem
benefícios, cujo número, de fato, está aumentando.

No cômputo geral, quando se considera o Brasil,
isso não é nada, porque aqui a tragédia é tamanha e as
proporções sempre são tão escandalosamente
grandes,que qualquer coisa que se faça vira "zero
ponto qualquer coisa". Mesmo assim, está aumentando
de fato.

Benefício está sendo definido como sinônimo
de empresa-cidadã e está sendo colocado como direito
no sentido moderno, mas não é direito. É apenas
beneficio, recompensa ao empenho de cada um. É
como se se retirasse a alma dos direitos, que, em
princípio, são mecanismos que regulam as relações
de trabalho a partir de certos critérios éticos de
igualdade e de justiça. São parâmetros, limites, aquilo
que não pode ser ultrapassado; são regras que têm uma
dimensão ética da igualdade e da justiça, ou seja,
existem certos limites da exploração do trabalho que
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não podem ser ultrapassados. Aí é que o direito está
regulando. Ora, quando o direito se transforma em
benefício, recompensa ao empenho de cada um, tem-
se uma captura do direito à racionalidade do mercado,
é a lógica da competitividade, da qualidade, da
produtividade. Quanto mais produtivo, empenhado e
envolvido no emprego, maiores serão os benefícios.
Portanto, é uma recompensa.

Voltando às definições iniciais, o direito supõe
uma medida de equivalência que contém um princípio
de universalização. Não é uma universalização
absoluta, para todos, mas, quando se diz que é de
direito, há uma regra, estabelece-se a equivalência
entre várias situações e se conclui que o que é direito
para um é direito para o outro. Existe um princípio de
universalização que nunca é absoluto, total, mas que
estabelece uma identidade em relação a certos
agrupamentos em certas coletividades. Por isso o
direito também cria uma forma de identidade.

Um trabalhador é menos qualificado, o outro é
mais atualizado, um tem uma determinada
competência, mas existe um princípio de equivalência
que considera a todos como trabalhadores iguais por
referência. Isso cria um mecanismo de mútuo
reconhecimento. Podemos falar que todos são iguais,
contudo diferentes, mas há uma regra de equivalência
definida. O direito sempre estabelece uma medida e
um princípio de universalização.

Transformado em benefício e indexado ao
desempenho de cada um, o direito imediatamente vai
perder a alma, porque está regido, na verdade, pelo
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princípio da produtividade, e não pelo princípio ético
da justiça e da igualdade. Mas, ao mesmo tempo,
rompe com essa medida. Na verdade, vai
individualizar, erodindo a medida possível de
universalização. Não é sem razão que os sindicatos
andam muito atrapalhados. Na verdade, isso vai
esvaziando por baixo a própria possibilidade da
representação.

Se o trabalhador tem benefícios individuais em
função da sua competência, a mediação representativa
perde a razão de ser. O sindicato nos permite entender,
em termos formais - não nos referimos aqui à questão
política, atemo-nos apenas às definições - qual é o
ponto que temos. Sindicatos supõem uma medida, a
representação supõe uma medida de equivalência. Mas
essa medida de equivalência supõe uma forma de
reconhecimento.

Ora, se os direitos viraram benefícios, vão
erodindo a medida de equivalência e não dependem
da negociação coletiva para acontecer, dependem do
empenho de cada um, do seu desempenho e do seu
envolvimento com a empresa,o trabalhador não precisa
mais do sindicato para conseguir benefícios, porque
benefícios e direitos são coisas diferentes.

Na verdade, temos aí dois problemas: primeiro
vai-se minando a sociabilidade operária por baixo, vai-
se minando a mediação política da representação, sem
a qual o direito não se efetiva. Ou seja, a passagem do
mundo social para o mundo público supõe exatamente
essa mediação.

Além do mais, vai-se criando, em nome dos
benefícios, por meio de algumas empresas, as mais
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modernas, algo para o qual o Prof. Francisco de
Oliveira tem uma definição brilhante, mas trágica: a
desnecessidade do público. Quer dizer, tem-se ali uma
espécie de redefinição comunitária da empresa, onde
os benefícios, as garantias se trocam pelo empenho.
Portanto, para quê serviço público? Além do mais,
saúde, aposentadoria funcionam melhor se
privatizados.

Portanto, todas as medidas que permitiriam fazer
essa mediação entre universo social e esfera pública,
de fato, estão sendo erodidas praticamente. O mais
grave é que as referências pelas quais a questão pode
ser formulada estão sendo erodidas. Isso quer dizer
que o direito não consegue mais ser formulado. Não é
direito que está sendo formulado e negado, é algo mais
grave. É como se houvesse um bloqueio anterior: o
direito não pode mais ser formulàdo.

É evidente que isso não é absoluto. As coisas
não estão inteiramente acabadas. Assim, pode haver
um certo exagero, mas é isso que está no nosso
horizonte.

A referência pela qual o direito formulado vai
sendo erodido está acontecendo no mundo do trabalho
e diz respeito aos que têm a sorte de se manterem
relativamente integrados. Há aqueles que estão, por
exemplo, na esfera, que hoje em dia é celebrada como
o máximo da modernidade da sub-contratação, da
terceirização, etc. Isso, além de desdobrai esse
problema anterior de erodir a medida, cria um outro
problema que também vai erodir por baixo a própria
noção de direito, que tem a ver com a idéia de
representação.
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Imaginemos, para exemplificar um pouco, uma
empresa terceirizada onde ocorra um acidente de
trabalho. Quem é o responsável? Corri quem se vai
reclamar? Com o Bispo. O direito supõe uma
mediação pela qual se transforma o mundo social por
uma questão de ordem pertinente à vida pública, mas
supõe também a possibilidade de se processar o litígio
definindo responsabilidades, causalidades e certas
formas de processamento do litígio. Nas empresas
terceirizadas, há uma quantidade enorme de
trabalhadores que estão na cadeia produtiva, mas as
responsabilidades não são definidas, não há jurisdição
sindical para eles, porque vão mudando de categoria
de tempos em tempos.

Uma coisa que presenciei na minha pesquisa é
que trabalhadores que eram químicos, de repente,
sumiram. Continuam na cadeia produtiva dos
químicos, mas viraram servidores, metalúrgicos,
qualquer outra coisa. Então, saem da jurisdição
sindical, ou seja, os sindicatos não podem representá-
los, mas, quanto aos problemas trabalhistas, acidentes
de trabalho ou mesmo problemas ecológicos que
eventualmente ocorram, não se consegue tipificar a
ordem das responsabilidades. É como se houvesse a
erosão prática do direito. Pode-se até falar que existe
direito, mas tem-se que reclamar "com o Bispo",
porque não há como transformar isso em prática real,
pois não se tem como formular, como tipificar o
problema como uma questão de direito.

Para os que estão fora, os desempregados e todos
que estão no mercado informal, o deslizamento é outro,
porque, para eles, na verdade, começa a ocorrer aquilo
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que as pessoas estudiosas do assunto estão chamando
de "refilantropização da pobreza", um discurso
humanitário. Resta a boa vontade da ajuda humani-
tária.

Voltando ao início de nossa reflexão, vamos
lembrar que o número de desempregados e dos que
estão transitando no mercado informal está crescendo.
Sempre foi enorme. Como já disse, representava uma
parcela da ordem de dois terços da população ativa,
fora de qualquer mecanismo de proteção.

População ativa é um termo técnico, usado para
designar aqueles que estão no mercado de trabalho
trabalhando ou procurando emprego. São os
desempregados e os trabalhadores. Aqueles que não
estão no mercado de trabalho - os idosos, os doentes,
as donas de casa, as crianças, enfim, as pessoas que
não querem ou não podem trabalhar - são chamados
de inativos. Quando afirmo que dois terços da
população ativa sempre estiveram fora de qualquer
mecanismo de proteção, refiro-me aos dois terços e
mais os inativos. É uma parte nada residual da
população brasileira. É essa também a parcela que está
aumentando.

Portanto, de um lado, tem-se a erosão prática,
jurídica e simbólica dos direitos na esfera do trabalho;
de outro, tem-se esse terreno da pobreza que vai
aumentando, no qual vai imperar o discurso
humanitário, aquele que apela para os bons
sentimentos e para a iniciativa de cada um. Ou seja,
voltamos à questão da filantropia. Já nos referimos a
isso para mostrar a diferença entre ajuda humanitária
e direitos. É um território enorme, onde a
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desmontagem dos direitos, inclusive dos serviços
públicos e das referências pelas quais os direitos
podem ser formulados, vai significar uma obstrução
daquilo que se pode chamar a potência simbólica dos
direitos, que é a capacidade de transformar questões
cotidianas em questões pertinentes à vida em
sociedade.

Quando essa mediação é obstruída, voltamos ao
discurso humanitário, que, hoje em dia, está
modernizado: não é o velho discurso caritativo, da
caridade cristã antiga, mas moderno, porque vem com
um discurso do terceiro setor, das organizações.

Existem aí duas questões a serem discutidas.
Normalmente se diz que essa pobreza que está
aumentando, que esses que estão sob a égide do
discurso humanitário são as conseqüências perversas
da modernização. Não se trata propriamente de
conseqüência perversa, nem do outro lado do Brasil
moderno, mas está no centro do problema. Aí estamos
afinados com as transformações no mundo
contemporâneo, exatamente porque isso coloca na
pauta do debate político, da agenda política, tudo mais
ou menos como sabemos: a questão das políticas
sociais voltadas para aqueles que estão fora do contrato
contributivo. As políticas de assistência social, no
Brasil, sempre foram pensadas como filantropia, mas
em outras partes do mundo, estão no centro do debate
contemporâneo justamente por conta do aumento
desse tipo de população que está sendo excluída do
mercado de trabalho.

O que acontece não é simplesmente urna questão
do outro lado da história. É o centro da história, e, em
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sendo o centro, diria que há duas questões importantes
no cenário público nacional, que não são menos
importantes para essa nossa reflexão.

Urna delas é o Programa Comunidade Solidária.
Essa não é uma questão menor, não é "perfumaria de
primeira dama". Todos os analistas que estão
acompanhando a montagem do Programa
Comunidade Solidária mostram que ele teve, por
efeito, a introdução. É como se fosse um alicate que
implode as possibilidades de definir as políticas da
assistência social na égide da cidadania, ou seja, na
realização daquilo que chamamos de Sistema de
Seguridade Social, aquilo que foi definido em 1988.

Por que considero o programa Comunidade
Solidária questão importante a ser discutida? Alguém
poderia dizer que ele atinge meia dúzia de municípios
ou regiões mais pobres que não têm a menor
importância e, além do mais, não dispõe de verba.
Tudo isso pode ser verdade, o impacto pode ser
pequeno, porque os lugares são os mais miseráveis,
no fim do mundo. No entanto, ele interessa pelo campo
político que está sendo construído ou sugerido pela
sua montagem. É menos pelo impacto real e efetivo e
mais pelo perfil e horizonte que se estão desenhando.

Há um discurso edificante da solidariedade, da
cidadania, da ajuda etc. à medida que se faz a defesa
da chamada parceria com a sociedade civil. É uma
questão delicada, porque muitos de nós que militamos
junto aos movimentos sociais, defendemos a parceria
da sociedade civil corri o Estado, que foi a grande
novidade com que os movimentos sociais e as
Prefeituras deram início a uma série administrativa
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extraordinariamente interessante. Na verdade, há um
movimento que vem dos anos 80 nessa direção, como
se isso fosse reapropriado numa apropriação pela qual,
em nome dessa parceria e sob o discurso edificante
da solidariedade, temos a transferência de
responsabilidades públicas na prestação de serviços
para a comunidade, para a família, para organizações
não governamentais, para organizações filantrópi-
cas, as novas e as velhas, incluindo a filantropia em-
presarial. É isso que dá plausibilidade à redefinição
das políticas sociais nas formas dessa transferência
de responsabilidades, que está vindo em nome da
figura jurídica que foi criada, em outubro de 1997,
pelo então Ministro Bresser Pereira - as organizações
sociais.

Essa figura jurídica cria as condições jurídicas
para se ter a possibilidade de garantir os direitos sociais
de forma moderna, competitiva, eficiente, por meio
de organizações "sem fins lucrativos" que é aquilo
definido hoje em dia como o terceiro setor. Tudo isso
é matéria de muita polêmica.

O que é extraordinariamente complicado nessa
equação é, de um lado, estar a comunidade solidária
e, de outro, proceder-se a essa reconfiguração das
"políticas públicas" - porque isso não é política, já
que é uma transferência de responsabilidades em nome
da capacidade empreendedora, associativa, solidária
e organizada da sociedade civil, tudo aquilo por que
lutamos há vinte 20 anos. A complicação está no
campo semântico porque, no fundo, se diz que a
sociedade civil se mostrou participante, solidária,
capaz, empreendedora, portanto com todas as
condições de absorver as políticas do Estado.
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A versão brasileira do terceiro setor difere da
européia e da americana essa questão do terceiro setor,
tal como vem sendo formulada aqui, é o lado edificante
do chamado consenso, do pensamento único, do
consenso de Washington. De um lado se diz: o
mercado resolve tudo. Então, para quê política? Não
precisamos de políticas, porque o mercado é virtuoso.
Mas o mercado é selvagem, e os liberais também
sabem disso. O mercado não resolve o problema
social. Então, o lado virtuoso e edificante do discurso
neoliberal diz: a sociedade civil é muito bem
organizada. O Brasil tem prova disso, afinal. Ela é
organizada, solidária, capaz e com todas as condições
de absorver políticas e as questões sociais. Portanto,
também não é necessário fazer política, basta transferir
recursos para que essas organizações desempenhem
o que o Estado fazia. Então, para quê política, se a
solidariedade da sociedade civil organizada é capaz
de dar conta? Insisto muito no discurso edificante,
porque tudo isso é falado em nome da solidariedade,
da cidadania e dos direitos, mas é um reordenamento
comunitário das políticas sociais. Na verdade, é a
erosão da própria idéia de política social na idéia de
uma gestão comunitária do social.

Não há dúvida de que certas organizações do
chamado terceiro setor fazem um trabalho esplêndido.
Não se trata aqui de fazer uma crítica ou pôr em dúvida
as intenções de muitas dessas organizações. Algumas
delas fazem um trabalho excelente, mas isso não é
cidadania, não é direito. Isso, na verdade, é a pane
social do liberalismo e não do neoliberalismo.
Chegamos atrasados. É um reordenamento
comunitário do social.
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O complicado é uma série de deslizamentos
semânticos que vão acontecendo. Primeiramente,
confunde-se cidadania com filantropia. Filantropia é
uma coisa carregada de sentidos negativos, mas ajuda
é humanitária. A participação cidadã é entendida como
participação comunitária, e direito é entendido como
parceria. É muito interessante quando se confunde
direito com acesso a serviço. A cidadania está sendo
garantida, porque há um serviço de formação
profissional garantido. Isso é um usuário do serviço,
e não cidadania. Há uma confusão de comunidade com
cidadania.

Para sermos mais precisos, tomemos uma
situação que não é hipotética. Pensemos numa
entidade que faz um excelente trabalho com jovens,
adolescentes, crianças, um trabalho de requalíficação
ou promoção. Suponhamos que, numa certa região,
onde o trabalho está sendo desenvolvido, alguém tenha
sido discriminado ou algum critério de exclusão foi
usado. Vai-se reclamar com quem? Quer dizer, o
acesso a esse serviço depende inteiramente não de uma
prerrogativa cidadã, mas da boa vontade ou da
aleatoriedade das competências dos agentes
envolvidos? Depende. Às vezes, tem-se o azar de cair
num grupo não interessante. Depende de uma
prerrogativa cidadã, de critérios sempre particulares,
aleatórios e focalizados, enfim, depende da boa
vontade dos agentes sociais.

Há outra questão importante. Na ausência das
mediações às quais nos referimos, direito vira ficção,
é retórica no caso apresentado. Se houver algum
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problema, algum tipo de discriminação, não há como
formular essa questão. Pode, de repente, Roraima
pegar fogo e mandarem os pajés dançarem a dança da
chuva. Deu certo a dança, e a chuva apagou o fogo.
Quer dizer, se um país deixa um Estado pegar fogo e
afirma que isso não diz respeito a ele, então ninguém
é responsável. Perde-se alguma coisa da idéia de bem
público, alguma coisa que diz respeito às regras de
organização de um país. A questão da privatização,
no limite, vai erodindo a noção de bem público. É
algo extraordinária!

Para não ir tão longe, a desmontagem dos
serviços públicos e essa transferência e reordena-
mento comunitário são a desmontagem dessa
referência, que é uma idéia reguladora, sem a
qual não é possível formularmos a idéia de direito. Se
o direito significa uma questão pertinente à vida
pública de um país, isso é de direito. Ora, a música do
cantor Tiririca e a ofensa são questões que dizem
respeito à vida pública do País. Há uma idéia de
público, de bem público, que não é uma noção bem
acabada, mas é uma referência de valor, pela qual o
direito pode ser formulado. Sem essa referência, o
direito vai virar corporativo. Não há como dizer que
uma reivindicação não é corporativa. É inevitável que
seja, porque não se tem essa mediação que mostra que
os problemas do indivíduo e da sua coletividade dizem
respeito à vida pública de um país. Daí que a acusação
do corporativismo é aceita por todos. E tem de ser,
porque é a desmontagem dessa mediação que está
sendo feita.
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Por isso é importante entendermos a questão da
Comunidade Solidária, do terceiro setor e das
organizações sociais. Há a desmontagem da idéia de
bem público e, portanto, das referências cognitivas e
valorativas pelas quais a questão pública pode ser
enunciada e os direitos, formulados.

Que tipo de desafio temos pela frente? De um
lado, o desafio de refundar os horizontes de
legitimidade dos direitos. Mas há um outro lado que
também nos desafia. Estamos presenciando no Brasil
e no mundo uma redefinição profunda das relações
entre Estado, economia e sociedade, que desestabiliza,
por assim dizer, as equações clássicas pelas quais
pensamos e formulamos o direito, a igualdade, a
justiça, portanto o problema político da cidadania. É
evidente que, quando falamos em direitos, essa idéia
é de valor, pela qual podemos fazer a denúncia da
barbárie atual. Mas é mais do que isso: é uma certa
maneira de imaginar que a política também é o império
da imaginação. Imaginamos um mundo que vale a
pena ser vivido - não existe política sem o trabalho
da imaginação - em que haja a possibilidade de uma
regulação, de um padrão civilizado de relações sociais.
Direito é uma forma de regulação de relações, não é
apenas uma retórica ou um discurso, e é por aí que
estamos sendo dissociados. Como podemos imaginar
uma sociedade que vale a pena ser vivida? É a
referência pela qual pensamos a possibilidade de
padrões mais civilizados de relações. As referências
pelas quais os direitos podem ser formulados estão
sendo desestabilizadas, até porque há mudanças reais
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no mundo do trabalho, e temos desafios, que não são
pequenos.
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Cristo no túmulo. Giovanni Belli,ii
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1. A nova política do protagonismo das
massas

Ç

rarnsci teve uma existência rela-
tivamente curta (1891-1937),
mas viveu intensamente even-
tos históricos extraordinários
que marcaram os rumos do nosso
século: a Primeira Guerra Mun-
dial, a Revolução Russa, os le-
vantes operários na Europa, a
formação de grandes partidos po-
líticos, a consolidação de regi-
mes totalitários, a depressão

econômica de 1929, a afirmação dos Estados Uni-
dos como potência hegemônica mundial.

Nesse período;' aparecem já claras as caracte-
rísticas dominantes das décadas seguintes: a emer-
gência crescente das massas e as dimensões globais
e instantâneas que vieram adquirindo as complexas

Giovanni Semeraro é
professor adjunto de
Filosofia da Educação
da Universidade Fe-
deral Fluminense (Ni-
terói - RJ), autor de
'Grarnsci e Socie-
dade Civil 2 edição,
Vozes, 2001.

Cad. liso. Legisi.. Belo Horizonte, v.6. oh. p.3-1 83. mudez. 2000
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F-4OBSBAWM, E.
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derni dei Carcere. A
cura di V.GER-
RATANA. Torino,
Einaudi, 1975. De
agora em diante se
usará a sigla Q. [O.
3,311]

relações humanas. Hoje, favorecidos por um olhar
retrospectivo sobre o século que se fecha, percebe-
mos melhor que o mesmo fenômeno tem percorrido
todos os continentes estreitando-os em uni destino
comum. Não apenas as guerras "totais" - as mais
catastróficas da história da humanidade -, mas, as
revoluções políticas e culturais, por elas geradas,
fizeram do 900 um século "breve" e convulsivo
marcado por tensões "extremas" que juntaram inau-
ditos massacres humanos com prodigiosas conquis-
tas científicas e tecnológicas.'

Na "aldeia global" em que se transformou o
nosso mundo, nada acontece, portanto, que não en-
volva amplas camadas da população. As massas se
tornaram a chave do nosso tempo: quer se procure a
sua legitimação, instrumentalizando-as passiva-
mente, quer elas, de baixo, manifestem ativamente
as suas reivindicações nas mais diversas expres-
sões. Assim, enquanto, por um lado, se multiplicam
e sofisticam os instrumentos de manipulação, por
outro, a criati-vidade popular renasce obstinada-
mente, manifestando cada vez mais a sua vontade
de escrever a história com as próprias mãos.

A essas transformações esteve atento, parti-
cularmente, Gramsci, envolvido em uma época em
que a classe dominante havia perdido o consenso e
"as grandes massas haviam se afastado da ideolo-
gia tradicional, não acreditando mais no que antes
acreditavam. A crise consiste exatamente no fato de
que o velho morre e o novo não consegue nascer" .2

Gramsci não era o primeiro a considerar a
questão política da emergência das massas no cena-
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rio histórico contemporâneo. Hegel havia já obser-
vado que uma das maiores contradições dos tempos
modernos derivava do crescimento vertiginoso da
riqueza que não produzia a prosperidade, mas a po-
breza e a "plebe". Em suas reflexões, estava tam-
bém convencido de que a "moralidade" individual,
a beneficência particular ou a assistência pública
não iriam superar o mecanismo de multiplicação do
surgimento da "plebe", uma vez que se tratava de
uma conseqüência estrutural do moderno sistema
produtivo. A soluçãb, para ele, deveria ser encon-
trada na constituição de um "Estado ético",
omnicomprensivo, capaz de ultrapassar os confli-
tos da sociedade civil e garantir o funcionamento
do todo.

Ao fenômeno das massas Nietzsche, enquan-
to lança uma crítica radical à decadência da civili-
zação ocidental e à'sua moral servil, dedica só o
desprezo e o chicote. A nova nobreza do "Super-
homem", afirmava, deve aprender a odiar a "plebe"
e combater a praga dos movimentos socialistas que
procuravam reeditar em formas seculares as ilusões
igualitárias pregada pelo Cristianismo para as
massas dos fracos e desorientados.4

No tempo de  Gramsci não faltava quem,
como Ortega y Gasset, vendo na "rebelião das mas-
sas" uma ameaça à ordem social e às tradições oci-
dentais, estimulasse as elites intelectuais a assumir
a "educação" das massas e a dirigi-las politicamen-
te. G. Sorel, por outro lado, pregava a "cisão" dos
trabalhadores da sociedade burguesa e, lançando
um apelo ao mito unificador da "greve geral", in-

HEGEL, O. W. E.
Lineamenti de/la
Filosofia deiDiritto. Diritio
naturale e scíenza dei/o
Stato in compendio. A
cura di G. MARINI.
Roma-Bari, Later-
za, 1996, § 245: Desse
modo se mostra que,
apesar do seu excesso
de riqueza, a sociedade
civil não é sufi-
cientemente rica, isto é,
na sua riqueza, não
possui a quantidade de
bens para pagar o tributo
ao excesso de miséria e
à sua conseqüente
plebe".

NIETZSCHE, F. Go-
nea/ogia dei/a mora/e.
Soe/ta di frammenti
postumi: 1886-1887. A
cura di M. COLLI e M.
MONTINARI. Milano,
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centivava a ação direta das massas sem recorrer às
"ambíguas" mediações políticas.

Assim, quando por toda parte se pensava que
a saída para a grave crise histórica iria surgir da
afirmação de um Estado forte, dos métodos da
"guerra de movimento" ou da integração das mas-
sas nas velhas formas políticas, Gramsci, rejeitan-
do as soluções do fascismo e criticando as ten-
dências à centralização do poder,' sustentava que
uma nova civilização só poderia vir à luz pelo in-
gresso na história das massas livre e democratica-
mente organizadas. Diversamente da maioria dos
seus contemporâneos, o pensador italiano estava
convencido de que somente por meio do desenvol-
vimento de uma consciência histórica da realidade
e de uma ação política destinada a elevar a condi-
ção "intelectual e moral" das massas se poderia
chegar a uma sociedade realmente "civil", capaz de
humanizar-se plenamente e de autogovernar-se. A
solução à "crise de autoridade", ou seja, de
"hegemonia" ou de "Estado no seu conjunto", de-
veria ser encontrada no reconhecimento da passa-
gem, já em ato nas práticas das massas, "da
passividade política para uma certa atividade e
apresentam reivindicações que no seu conjunto
não-orgânico constituem uma revolução".'

A trágica experiência da 1 Guerra Mundial
(1914-1918) havia, de fato, provocado uma ruptura
irreparável entre massas populares e ideologias do-
minantes, minando toda a credibilidade nos méto-
dos tradicionais da política baseada preva-
lentemente na força e na prepotência. Ora, não se

Nos últimos anos
antes da prisão,
Gramsci entra em
conflito direto não
apenas com o
fascismo na Itália,
mas também com a
centralização do
poder e o processo
de burocratização
que começa-va a se
implantar na URSS.
Veja-se, a propósito,
a célebre "Lettera ai
Comitato Centrale
dei PCS" e a réplica
à resposta de To-
gliatti. InGRAMSCI,
A. Lettere; 1908-
1926- Torino, Ei-
naudi, 1992, p. 455-
73. Ver, também, Q.
13, 1604: "A buro-
cracia é a torça
rotineira e conser-
vadora mais peri-
gosa: quando conse-
gue construir um
corpo sólido, inde-
pendente e separa-
do da massa, o par-
tido se torna ana-
crônico e, nos mo-
mentos de crise a-
guda, acaba esva-
ziado de seu con-
teúdo social e per-
manece como que
suspenso no ar',

6 0- 13, 1603.
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podia mais pensar em administrar o poder unica-
mente apoiado sobre os sistemas coercitivos. O
protagonismo e as aspirações à democracia, cres-
centemente demonstrados pelos movimentos que
despontavam das iniciativas populares, favoreciam
a expansão da sociedade civil e revolucionavam to-
talmente a concepçãodo Estado.'	 7Q.7, 876.

As complexas e diversificadas manifestações
de democracia popular se tornavam, portanto, os
novos espaços dentro dos quais se precisava repen-
sar a política e elaborar os novos termos da
hegemonia. Por isso, fazia-se necessário alargar a
concepção de Estado e de sociedade. Por um lado,
de fato, não se podiamais pensar a sociedade civil
como sendo uma realidade privada, de caráter ex-
clusivamente econômico, agindo à parte da estrutu-
ra pública do Estado. Por outro lado, galvanizar os
sentimentos das massas para conduzi-Ias mecani-
camente, como um exército disciplinado, em dire-
ção a políticas massificadoras, revelava-se um jogo
anacrônico, além de perigoso.

Os tempos apresentavam sinais claros de que
amplos setores da sociedade estavam já em condi-
ção de administrar á sua liberdade e de chegar a
uma sociedade "autci-regulada". Gramsci percebia
que os destinos da história e da política seriam de-
cididos cada vez mais pela participação ativa das
massas e pela criatividade dos diversos grupos or-
ganizados na sociedade civil. Daqui, entende-se por
que, juntamente coiii o desenvolvimento de uma
concepção crítica e histórica da realidade, ele insis-
te muito sobre os elementos que favorecem a for-
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mação de uma personalidade própria dos traba-
lhadores, sobre a liberdade e a capacidade de inici-
ativa, sobre a função da cultura e o processo de
subjetivação das camadas subalternas.

O amadurecimento desses elementos iria le-
var as classes trabalhadoras a se colocarem como
alternativa às teorias economicistas que induziam
ao fatalismo e recorriam ao "transformismo" e à
"revolução passiva", métodos aperfeiçoados pela
"economia programática" americana que produzia
o homem-máquina e o "gorila amestrado". Com
tais sistemas não se chegava a "uma nova socieda-
de política e a um novo tipo de sociedade civil". 8

As relações sociais entre as classes permaneciam
inalteradas e a formação do homem-massa
despolitizado impedia o avanço efetivo dos setores
populares. Gramsci, ao contrário, percebia, na for-
mação "maciça" das modernas democracias e nas
irrefreáveis associações da vida civil,' um claro
convite a socializar a política e a democratizar o
poder, subordinando a doutrina da política-potên-
cia à concepção da política-hegemonia»°

2. Além do economicismo e do estatismo

Consciente das transformações do seu tempo,
Gramsci, portanto, quando trata das relações que
intercorrem entre sociedade política e sociedade ci-
vil, procura evitar equívocos seja de caráter
economicista e liberal, seja de caráter organicista e
totalitário. Os primeiros, identificando o Estado

-0,4,460-1

9 Q. 13, 1567.

o VACCA, O.
Gramsc! e Togliatti.
Roma, Riuniti, 1991,
p. ia
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com o governo, separam o Estado da sociedade ci-
vil, considerando-a um setor autônomo, regulado
por normas "naturais" de liberdade econômica:
"Naturalmente, os liberais ['economicistas'] consi-
deram o Estado 'veilleur de nuit' e gostariam que a
iniciativa histórica fosse deixada à sociedade civil
e às diversas forças qie aí despontam, com o 'Esta-
do' guardião da 'lealdade do jogo' e das suas
leis".'' As outras confusões derivam dos sistemas « Q 26, 2302-3.
totalitários que visam a identificar Estado e socie-
dade civil, unificando "ditatorialmente" os elemen-
tos da sociedade civil no Estado, na "desesperada
busca de controlar toda a vida popular e nacional"»2	Q. 6,763.

Neste caso, hegemonia e ditadura são unificados, o
consenso é obtido com a força e todas as manifesta-
ções sociais acabam centralizadas e dominadas pelo
Estado.

Essas duas posições, que no tempo de
Gramsci eram representadas pelo liberalismo de
Croce e pelo fascismo de Gentile, além da aparente
alternativa, mantinham laços comuns e se comple-
tavam reci-procameifle. De fato, a identificação de
Estado e governo da teorias liberais remetia a uma
concepção de Estado como estrutura puramenteju-
rídico-coercitiva, de "gendarme", que não havia
ainda superado a mera fase corporativa, que não se
havia desenvolvido!em sintonia com a maturação
das forças sociopolíticas emergentes na história.
Assim, esta incapacidade de renovar-se e entender
a realidade histórica concreta, disfarçada de liber-
dade e de neutralidade, abria o caminho para a frag-
mentação social e para o vazio político. A se-
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paração entre sociedade política e sociedade civil,
de sinal de liberdade, acabava por transformar-se
em condição propícia à formação de ideologias to-
talitárias prontas a intervir, principalmente nos mo-
mentos de crise e de desorientação geral.

Para evitar os perigos do "economicismo" e
do "estatismo", Gramsci defende uma relação
dialética de "identidade-distinção entre sociedade

O. 8, 1028. civil e sociedade política"," duas esferas distintas e
relativamente autônomas mas inseparáveis na prá-
tica. De fato, a primeira, composta de organismos
privados e voluntários, indica a "direção", enquan-
to a segunda, estruturada sobre aparelhos públicos,
se caracteriza mais pelo exercício do "domínio". O
Estado moderno não pode mais ser entendido como
um sistema burocrático-coercitivo. As suas dimen-
sões não podem limitar-se aos instrumentos exteri-
ores de governo, mas abarcam também a
multiplicidade dos organismos da sociedade civil
em que se manifesta a livre iniciativa dos cidadãos,
seus interesses, suas organizações, sua cultura e va-
lores, e onde, praticamente, se estabelecem as bases
do consenso e da hegemonia. Os sistemas moder-
nos de políticas democráticas se medem justamente
pela capacidade de desenvolver uma ampla e dinâ-
mica sociedade civil que permita expressar plena-
mente as aspirações e a participação dos diferentes
setores da vida coletiva. O que interessa a Gramsci,
portanto, não é tanto a consistência do aparelho do
Estado ou o vigor econômico de grupos privados,
mas a criatividade e a articulação entre as diversas
associações da sociedade civil onde os indivíduos
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aprendem a política do autogoverno e a gestação de
valores democráticos!

Nesse sentido, i Estado, os partidos, as diver-
sas instituições existentes são entendidos como su-
peráveis pela sociedade "regulada", o lugar onde as
massas podem encontrar as condições para se tor-
narem sujeitos livres e socializados. Por isso, a ver-
dadeira função de um Estado democrático deve ser
"ética", "educativa", de "impulso histórico", de
"elevação intelectuale moral das massas"." O Es- 140• lO, 1302.

tado se torna ético porque promove o crescimento
da sociedade civil sem anular os espaços de liber-
dade desta, de modo que a sociedade civil, à medi-
da que amadurece; na responsabilidade e na
socialização do poder, acaba anulando as interven-
ções externas e coercitivas do Estado e se transfor-
ma em "Estado sem Estado". Trata-se, na verdade,
de uma "pura utopia':, como o próprio Gramsci re-
conhece, mas "fundamentada sobre o pressuposto
de que todos os homens são realmente iguais e, por-
tanto, igualmente racionais e morais, quer dizer,
passíveis de aceitara lei espontaneamente, livre-
mente, e não por coerção, como imposta por uma
outra classe, como coisa exterior à consciência"."	150.6,764.

A novidade da noção de sociedade civil
esboçada por Gramsci consiste no fato de que não
foi pensada em função do Estado, em direção ao
qual tudo deve ser orientado, como queria Hegel.
Nem se reduz ao mundo exclusivo das relações eco-
nômicas burguesas, komo queriam algumas inter-
pretações das teorias de Marx. Para Gramsci, a
sociedade civil é, antes de tudo, o extenso e com-

95



CADERNOS DA EscoLA DO LEQIS!ATlvo

plexo espaço público não-estatal onde se estabele-
cem as iniciativas dos sujeitos modernos que, com
sua cultura, com seus valores ético-políticos e suas
dinâmicas associativas, chegam a formar as variá-
veis das identidades coletivas. É lugar, portanto, de
grande importância política onde as classes subal-
ternas são chamadas a desenvolver as suas convic-
ções e a lutar para um novo projeto hegemônico que
poderá levar à gestão democrática e popular do poder.

Sem diminuir o peso das estruturas e da base
econômica, Gramsci estabelece uma dialética entre
sociedade civil e sociedade política e traça umajus-
ta relação entre as condições objetivas da realidade
e a vontade de organização de sujeitos ativos capa-
zes de construir o "bloco histórico". Nessa relação,
no entanto, o que deve emergir é sempre a promo-
ção sociopolítica das massas, o desenvolvimento
dos valores da liberdade, da responsabilidade e da
capacidade dirigente das classes trabalhadoras.

Gramsci não se afasta do marxismo, mas se
diferencia das interpretações usuais pela insistência
na construção de sujeitos historicamente ativos e
organizados que procuram conquistar a hegemonia
com os métodos da democracia, subtraindo-a pro-
gressivamente da esfera de influência da burguesia.
Por isso, mais do que evidenciar as aberrações do
capitalismo, Gramsci confere uma ênfase particular
à criatividade e à capacidade de iniciativas que de-
vem aprender a desenvolver as classes subalternas.
Estas, mais do que preocupar-se em resistir à opres-
são, são chamadas a buscar formas para sair da sub-
missão e inventar os termos de uma nova sociedade.
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Ao destacar a importância da liberdade, das
organizações e do envolvimento ativo das massas,
Gramsci resgata, assim, toda a força educativa e
mobilizadora do marxismo. Entende-se, assim, por
que denuncia "o objetivismo materialista" que, atri-
buindo um primado automático e absoluto às estru-
turas materiais, cria um fundamento pseudoteórico
às concepções dogmáticas da revolução e justifica
posições evolucionistas e mecanicistas: "O erro do
materialismo histórico - afirmava Gramsci - resi-
de no fato de considerar todo ato político, imedia-
tamente, como determinado pela estrutura, ou se-
ja, como reflexo de uma real e permanen-
te... modificação da estrutura"."

A insistência no primado da estrutura e a "ob-
jetividade" da realidade, para Gramsci, acabava por
abrir o caminho a visões metafísicas e a posições
políticas estéreis. Nos anos que se seguiram à 1
Guerra Mundial, de fato, o obstáculo maior que
impediu o sucesso da revolução em um período de
profunda crise socioeconômica do capitalismo veio
exatamente da crença nas transformações automáti-
cas das estruturas e da insuficiência dos elementos
subjetivos. Gramsci não esquecerá jamais que o
movimento socialista ocidental perdeu a ocasião de
conquistar o poder por falta de iniciativa política. A
incapacidade de organização e de determinação le-
vou os socialistas a aceitar passivamente a realida-
de histórica imposta pela iniciativa capitalista e a
assistir como espectadores impotentes aos eventos
que se precipitavam.'7

Desde os escritos juvenis, Gramsci havia de-
nunciado a "esterilização" do pensamento de Marx

16 O. 7, 872.

Veja-se, por
exemplo, "Socialisti
ecomunisti", 12 mar.
1921, p. 104-5, ou
"La tattica dei
tailiniento", 22 set.
1921, p. 347-8. In
GRAMSCI,	A.
Socialismo o
fascismo. L 'Ordine
Nuovo: 1921-1922.
Torino, Einaudi, 1966.
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GRAMSCI, A. La
ciltá futura: 1917-
1922. A cura di S.
CAPA 10GLIO.
Torino,	Einaudi,
1982, p. 554-5.

operada pelos socialistas positivistas. Ao combater
as posições "deterministas" e "transformistas",
alertava contra o perigo de transformar as idéias re-
volucionárias de Marx em inércia do proletariado e
de reduzir seu pensamento a esquema exterior, a lei
natural que deve realizar-se fatalmente, "indepen-
dentemente da vontade dos homens, das suas ativi-
dades associativas, das forças sociais que essas
atividades desenvolvem, tornando-se assim
determinantes para o progresso, motivo necessário
de novas forças de produção"." Contrariamente ao
que se pensava, a concepção objetivo-mecanicista
havia suscitado uma mentalidade de submissão e de
fatalismo, uma ideologia de "resistência passiva" à
hegemonia da classe dominante. Na realidade,
quando as classes subalternas pensam em seguir as
"leis da história", se submetem, de fato, à história
feita pelos outros.

Gramsci não cansa de repetir que as concep-
ções que sustentam a iniciativa e o desenvolvimen-
to da subjetividade são próprias de um grupo social
que se propõe ser sujeito e protagonista da história.
A subjetividade, de fato, é a típica maneira de ser
das classes dirigentes, de quem exercita uma rela-
ção ativa com a realidade. Não se podia, portanto,
pensar na emancipação dos trabalhadores enquanto
se mantinha a submissão às regras e aos princípios
da classe dominante. Para desenvolver no operário
a "psicologia do produtor" e colocar a nova classe
fundamental em condição de dirigir o processo his-
tórico, era necessário desenvolver posições
antitéticas à ordem existente. Mas a ruptura, a "ci-
são" não era suficiente. Havia, principalmente, ne-
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cessidade de elaborar e de concretizar um projeto
de sociedade superior ao da classe dominante.

Deve ser entendida nesse sentido a insistên-
cia de Gramsci na centralidade do conceito de his-
tória como processo, na valorização da
responsabilidade dos sujeitos e na importância de-
cisiva atribuída às organizações das classes subal-
ternas. Na dinâmica da sociedade, de fato,
interagem "forças materiais" e movimentos ético-
políticos que formam um inseparável "bloco histó-
rico". Entre "estrutura" e "superestrutura" deve
existir, portanto, uma relação de reciprocidade que
torna possível a combinação de um amplo projeto
político com planos econômicos criativos e
participativos.

A própria estrutura, "conjunto de relações
materiais de produção"," é, para Grasmci, uma
"realidade em movimento", é "história cristaliza-
da", "condensação objetivada da práxis", 2° que não
deve ser confundida com a mera atividade física ou
metafísica. Assim, se as condições objetivas "de-
terminam" a ação política e as atividades das pesso-
as, elas o fazem apenas em negativo, pelo fato de
que definem o campa de ação, os horizontes em que
os sujeitos são delimitados, sem que com isso ve-
nha a se impedir aua liberdade de iniciativa, as
suas liberdades efetivas e a sua verdadeira autono-
mia.

Assim, o ponto central das reflexões de
Gramsci se prende à formação de novos sujeitos so-
ciais que visam à cdnstrução de um projeto de so-

"O. 4, 444.

20 Q, 7, 854.
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ciedade aberto à participação de todos os trabalha-
dores. Nesse sentido, a consciência e a subjetivida-
de representam uma dimensão fundamental na ação
política, uma vez que, se é verdade que não é a
consciência que determina o ser social, é também
verdade que só por meio da consciência o homem
pode apropriar-se das funções da sociedade e ter
condição de realizá-las, lutando contra as pressões
externas que condicionam o seu comportamento e
neutralizam as suas aspirações.

3. As raízes da democracia na sociedade
civil

21 FERRARA, G.
"Forme delia rappre-
sentanza e governo
delia società". In
TEGA, W. (a cura di).
Gramsci e lOcci-
dente. Bologna,
CappeIIi, 1990, p.
234. Ver, também,
SALVADORI, M.
Gramsci e ii pro-
blema storico dei/a
democrazia. Torino,
Einaudi, 1970.

Foi já observado que o desenvolvimento dos
elementos da subjetividade é a contribuição mais
sig-nificativa de Gramsci ao marxismo contempo-
râneo, no âmbito do qual opera uma verdadeira
refundação da filosofia . 2 ' Na base dessa afirmação
estão as inúmeras referências encontradas em todos
os seus escritos a respeito do primado da subjetivi-
dade na atividade política. Juntamente com a con-
cepção histórica e imanente da sua filosofia, é
preciso levar em consid.eração a importância que
Gramsci atribui aos elementos da liberdade e da
vontade, a insistência sobre a "reforma intelectual e
moral", a importância da escola e da cultura, a for-
mação da consciência e a participação ativa das
classes subalternas nas novas organizações sociais,
a função positiva das ideologias, a construção de
uma nova concepção de mundo superior à da classe
dominante burguesa e, acima de tudo, a procura dos
fundamentos ético-políticos e do consenso na cons-
trução da hegemonia.
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Gramsci fundaa noção de subjetividade na
"filosofia da práxis", urna concepção segundo a
qual os homens são sujeitos reais da história, e não
instrumentos passivos de determinações materiais
ou espirituais. A "filosofia da práxis", de fato, se
enraíza, ao mesmo tempo, no imanentísmo e na
"concepção subjetiva' da realidade, pelo fato de que
a inverte, explicandoa corno fato histórico, como
'subjetividade histórica de um grupo social', como
fato real que se apresenta como fenômeno de 'espe-
culação' filosófica, mas na realidade é simplesmen-
te um ato prático, a forma de um conteúdo social
concreto e o modo de conduzir o conjunto da socie-
dade a conseguir uma unidade moral" .22 O homem, 22 Q 10, 1226.
para Gramsci, é impensável fora da história das re-
lações sociais e das transformações operadas pelo
trabalho organizado socialmente. A originalidade
da filosofia da práxis consiste, exatamente, no fato
de ser uma teoria que leva adiante as dimensões da
subjetividade da filosofia moderna sem fazer con-
cessões às tendências idealistas ou mecanicistas,
uma vez que se ocupa das transformações da reali-
dade por meio de urna consciência nunca separada
dos condicionamentos sociais e dos conflitos de
classe.

A dimensão subjetiva e o momento ético-po-
lítico, para Gramsci,hão são o resultado de um efei-
to mecânico proveniente de estruturas objetivas
nem se identificam com alguma idéia predetermi-
nada que dirige a história misteriosamente, mas são
a expressão mais elevada do projeto hegemônico de
sociedade que as classes subalternas são capazes de
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construir quando se constituem como sujeitos cons-
cientes e ativos. Nesse difícil e complexo processo
de subjetivação, as novas forças sociais, antes agru-
padas em sistemas econômico-corporativos, assu-
mem progressivamente atitudes em contraposição à
ideologia dominante até amadurecer uma visão in-
dependente e superior de mundo, para a qual con-
vergem os diferentes grupos que lutam pelos
mesmos horizontes sociais e políticos.

Como se sabe, Gramsci chama este processo
de "catarse", ou seja, "a passagem do momento me-
ramente econômico (ou egoístico-passional) ao mo-
mento ético-político, quer dizer, a elaboração
superior da estrutura em superestrutura na consci-
ência dos homens... A estrutura, de força exterior
que esmaga o homem, anulando-o, tornando-o pas-
sivo, transforma-se em possibilidade de liberdade,
em instrumento para criar uma nova forma ético-

23Q 10, 1244. política, em origem de novas iniciativas". 23 A
"catarse", como processo de transformação efetivo
da realidade individual e social, não apenas impede
que a filosofia se torne dogmática e especulativa,
mas é o modo pelo qual, nessa passagem da estrutu-
ra à superestrutura, da necessidade à liberdade, o
indivíduo se transforma em ser socialmente relaci-
onado, capaz de construir o sentido unitário da so-
ciedade e de formar o "bloco histórico" que permite
integrar dialeticamente as forças da esfera econô-
mica com as expressões culturais e a participação
política das massas excluídas.

No seu conjunto, o pensamento de Gramsci
está voltado para municiar as organizações das
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classes subalternas qtíe lutam para conquistar a sua
liberdade e a sua hegemonia. Nesse sentido, vai
além da noção de "sociedade civil" que, na história
moderna, passou a significar mais exatamente o es-
paço próprio da burguesia, a constituição de rela-
ções que, além da estrita esfera do Estado, vieram
se formando em torno do mercado e da livre inicia-
tiva, assim como das normas que se criaram para
regular a propriedade privada na complexa dinâmi-
ca das novas sociedades.

1.

Embora as origens do conceito de sociedade
civil estejam relacionadas com a tradição política
burguesa e liberal, Gramsci elabora um novo signi-
ficado que o diferencia da tradição jusnaturalista e
o conduz além dos horizontes desenhados por
Hegel, Croce e o próprio Marx. Âmbito particular
da subjetividade e de suas múltiplas expressões, a
sociedade civil não apenas o território exclusivo
da burguesia, reservado para as suas iniciativas eco-
nômicas e a estruturação da sua hegemonia no mun-
do moderno. Gramsci percebe que esse espaço
pode, também, transformar-se em uma arena privi-
legiada onde as classes subalternas organizam as
suas associações, articulam as suas alianças, con-
frontam os seus projetos ético-políticos e disputam
o predomínio hegemônico. A modernidade, de fato,
não só deu origem ao capitalismo e à autonomia
pessoal, mas também abriu a estrada à emancipa-
ção das massas e lançou as premissas da democra-
cia social. E, se é verdade que no Ocidente as
estruturas da sociedade civil se desenvolveram si-
multaneamente às estruturas do mercado capitalista
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24 TEXIER, J. "II
concetto grams-
dano di sodietà
civile' e l'indipen-
denzapersonale". In
AA.VV. Gramsci e ii
marxismo con-
ternporaneo. Op. cit.,
p. 31.

25 BOBBIO N. Saggi
su Gramsci. Milano,
Feltrinelli, 1990, p.
103-4.

e às formas particulares de industrialismo, seria um
"erro deduzir disso a existência de uma única lógi-
ca social que veja sociedade civil, capitalismo e
industrialismo indissoluvelmente associados" .21

O socialismo, como democracia radical,
pode, atuando no mesmo Terreno da sociedade ci-
vil que deu origem a formas de vida burguesa, su-
perar a lógica do capital e criar uma nova lógica
industrial a partir dos princípios de participação ati-
va das classes trabalhadoras e da socialização do
poder. Nesse sentido, entende-se por que Gramsci,
utilizando uma diferente tradição de pensamento,
alarga e supera com originalidade o conceito de so-
ciedade civil e a própria concepção de mundo das
teorias liberais.

Na realidade, pode-se dizer que com o con-
ceito de sociedade civil acontece o que Norberto
Bobbio argutamente observa em relação à transfor-
mação da categoria "Estado ético", utilizada por
Gramsci, que "se serve de uma expressão dos seus
adversários, de uma expressão não-marxista para
designar um conceito típico da filosofia política
marxista, e o faz invertendo literalmente o sentido,
ou seja, interpretando-o não como forma sublimada
de Estado, mas como negação e fim do Estado- !1

Quando se observa o processo de assimilação
e de superação do conceito de "sociedade civil" nos
textos de Gramsci, percebe-se o mesmo mecanismo
de transformação. Em parte, o conceito conserva os
valores típicos da modernidade: a liberdade, a
laicidade, o espírito de iniciativa, a consciência crí-
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tica, a subjetividade, a dinâmica e a historicidade
das relações sociais. Mas Gramsci não se limita a
essas características. Contrariamente à concepção
prevalecente no mundo liberal-burguês, que parte
do indivíduo como reàlidade completa em si mes-
ma e dos próprios interesses como finalidade últi-
ma de todas as coisas, Gramsci parte das
necessidades concretas das classes subalternas, de
experiências como as dos "conselhos de fábrica" de
Turim, onde os indivíduos chegam a se organizar
socialmente e a conquistar espaços hegemônicos
para o seu projeto de sociedade. Naquela experiên-
cia, marcante para o rsto de sua vida, ficou prova-
do que um movimento de fábrica tende a
transformar em "subjetivo" o que é posto "objeti-
vamente", que de um sistema de fábrica pode surgir
uma "vontade coletiva" capaz de operar uma
relativização do modo capitalista de produção e in-
troduzir uma "ruptura" radical entre capitalismo e
industrialismo: "o nexo pode dissolver-se; a exi-
gência técnica pode ser pensada concretamente se-
parada dos interesses da classe dominante; não só,
mas unida aos interesses da classe ainda subalterna.
Que uma tal ruptura nova síntese seja historica-
mente madura está demonstrado peremptoriamente
pelo próprio fato de qüe um tal processo é apropria-
do pela classe subalterna, que por isso mesmo não é
mais subalterna, ou seja, demonstra querer sair da
sua condição subordinada".26	 0. 9, 1138.

Na visão do liberalismo, a sociedade civil é o
espaço do indivíduo separado da esfera do Estado,
estrutura exterior e opressora mas inevitavelmente
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necessária para moderar os "excessos" dos interes-
ses privados. Aqui, o ponto de partida e de chegada
é sempre a liberdade e o benefício do indivíduo. Em
Gramsci, ao contrário, a sociedade civil é o terreno
onde indivíduos "privados" de sua dignidade e pul-
verizados em suas vidas podem encontrar condi-
ções para construir uma subjetividade social,
podem chegar a ser sujeitos quando, livre e criati-
vamente organizados, se propõem desenvolverjun-
tamente com as potencialidades individuais as suas
dimensões públicas e coletivas. O percurso, nesse
sentido, vai do ser privado ao ser social. O indiví-
duo, aqui, sem deixar de ser centro autônomo de
decisões, consciência livre e ativa, nunca é entendi-
do como ser isolado e "mônada" auto-suficiente em
si mesma, mas é sempre visto dentro de uma con-
creta trama social, como um sujeito interativo com
outros sujeitos igualmente livres, com os Quais se
defronta e constrói consensualmente a vida em so-
ciedade. Nesse sentido, a concepção de liberdade,
para Gramsci, adquire uma conotação positiva, de
expansão social, não de diminuição e de limitação:
a liberdade individual não termina onde começa a
dos outros, mas se desenvolve ainda mais quando
se encontra com a dos outros.

Ao defender a condição de sujeitos livres e
ativos estendida às massas populares, Gramsci
reinterpreta o conceito de homem como ser social e
como cidadão de uma sociedade tão "civil" que
chega ao ponto de não precisar do Estado como
uma instância exterior, uma vez que a liberdade
toma o lugar da necessidade, e o autogoverno o lu-
gar do comando.
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O Estado, em Gramsci, se torna supérfluo não
porque o privado não admita interferências na sua
esfera, mas porque nas massas se desenvolve a res-
ponsabilidade pelo público e o coletivo. Ao "absor-
ver" a sociedade política, a nova sociedade civil -
que surge das organizações populares e valoriza a
sua criatividade - torna-se um organismo público,
cria um novo Estado capaz de orientar a economia e
as potencialidades sociais na direção do interesse
geral. Gramsci não postula uma sociedade sem Es-
tado, 27 mas uma nova  sociedade que cria um novo
tipo de Estado. E, da mesma forma que vê uma rela-
ção dialética - "difícil de entender para mentali-
dades esquemáticas' e abstratas" - entre o
desenvolvimento da subjetividade crítica e a forma-
ção do homem-coletivo, também afirma que "é di-
fícil compreender como pela destruição da máquina
estatal se possa chegar a criar uma outra mais forte
e complexa" .2 ' Na re&lidade - e aqui a posição de
Gramsci chega a ser ainda mais original -, o pri-
mado do público não significa estabelecer um apa-
relho estatal que regule coercitivamente a atividade
dos indivíduos e dos grupos. O interesse social e as
organizações públicas, que devem ser criadas con-
tinuamente, não sufocam as liberdades individuais.
Para Granisci, de fato, não existe "um todo antes
das partes", como na filosofia aristotélica reativada
por Hegel. Nem existe uma idéia de totalidade, cujo
fim - superior à sorna das partes - absorve a so-
ciedade civil no Estado. Ao afastar-se da concep-
ção liberal. Gramsci não abraça as teorias
totalitárias do Estado nem adere a visões

27 E bom lembrar
que, quando
Gramsci fala da
dissolução do
Estado, se refere à
superação do Esta-
do capitalista,
origem das divisões
e das guerras, não à
eli-minação das
institui-ções
necessárias à
convivência social.
Detato, para Grams-
ci, "A sociedade sem
Estado é pura
abstração" (L'Ordi-
,le Nuovo, op. cit., p.
377). A construção
da "sociedade regu-
lada" não significa
inexistência de leis
ou Estado, mas a
concepção das leis
e do Estado como o
resultado de deci-
sões livres e autô-
nomas, e não de
imposições hetero-
nõmicas e autoritá-
rias.
28 Q 9 liii.
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comunitaristas ou populistas .2' A totalidade e a
organicidade que Gramsci defende é a que surge (e
precisa sempre ser recriada!) das relações livres e
conscientes de sujeitos sociais que, nas diferenças e
nos conflitos, chegam a construir um consenso ati-
vo e uma hegemonia cuja estabilidade depende
constantemente da avaliação e da aprovação da so-
ciedade.

Contrariamente ao que se pensa, portanto,
Gramsci não é o teórico do Estado, mas o intelec-
tual-militante das classes trabalhadoras em movi-
mento na sociedade civil e em busca de uma
cidadania construída na participação e na responsa-
bilidade. Gramsci não trabalha para erguer um Es-
tado que distribua benefícios e proteção, mas para
elevar intelectual e moralmente camadas cada vez
mais amplas da população, ou seja. "para dar perso-
nalidade ao amorfo elemento de massa". 31 A sua
verdadeira preocupação é chegar a realizar nos in-
divíduos o salto revolucionário da condição de ex-
cluídos e de assalariados à de cidadãos, que tomam
parte não apenas do processo de produção mas tam-
bém da direção política e cultural: "O valor mais
importante não é que o camponês se torne agrôno-
mo ou que o pedreiro se torne mestre, mas que o
cidadão chegue a ser governante".

Contemporâneos, praticamente, de Gramsci,
os teóricos da Escola de Frankfurt também dedica-
ram grande parte dos seus esforços a análises bri-
lhantes do processo de massificação no qual havia
desaguado o contraditório projeto do Iluminismo.
Em suas críticas, juntamente com os avanços da

29 Desde seus es-
altos juvenis, Grarns-
ci sempre defendeu
que " O Estado so-
cialista ... não é a
evolução do Estado
capitalista .. mas
continua e é um
desenvolvimento
sistemático das
organizações
profissionais e das
entidades locais que
o proletariado soube
suscitar esponta-
neamente, por pró-
pria conta. A ati-
vidade que o pro-
letariado realiza não
pode absolutamente
levará aplicação dos
poderes e do inter-
vencionismo do Es-
tado, mas deve levar
à descentralização
do Estado burguês,
à expansão das
autonomias locais e
sindicais para além
da lei reguladora"
('Dopo il Congres-
so". InGRAMSCI,A.
Scritti Giovanili
(1914-1918).Todno,
Einaudi, 1972, p.
315).
CQ II, 1420-30.
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liberdade e da ciência que visavam reduzir as desi-
gualdades entre os homens, destacavam o sur-
gimento de sofisticados mecanismos de controle
que haviam acabado por concentrar-se nas mãos de
um poder que degenerara na ditadura da razão e na
dissolução da sociedade. Diante das barbáries da II
Guerra Mundial e da massificante expansão da in-
dústria cultural, tiravam suas conclusões sobre a fa-
lência da "razão instrumental" que, de promessa de
libertação e de felicidade universal, havia se con-
vertido em instrumento de dominação e de morte.3'

No pós-guerra. também Hannah Arendt son-
dava, como poucos, "as origens do totalitarismo" e
suas nefastas repercussões sobre a história ociden-
tal. Para superar a triste experiência da
massificação de indivíduos atomizados e desorien-
tados, presa fácil de pôlíticos alucinados, H. Arendt
defende a separação da esfera privada da pública,
valoriza os recursos do sujeito e resgata o espaço
público como "transparência" dos indivíduos e es-
plendor da política, à semelhança do modelo políti-
co da classicidade greco-romana. 12

Mesmo diante de reflexões tão argumentadas,
Gramsci não chega a ser ofuscado no seu modo pe-
culiar de abordar a quèstão das massas. Para o pen-
sador sardo, de fato, !as virtudes republicanas dos
antigos, por mais que sirvam de inspiração, não são
suficientes para resoh'er os problemas apresentados
pela modernidade. Nem o resgate da personalidade
individual conseguirá desenvolver todas as dimen-
sões da "condição humana" na complexa trama das
relações sociais contemporâneas. Ainda que seja
necessário estabelecei canais de "comunicação" e

' Ver, principal-
mente, HORKHEI-
MER, M. Eclipse da
Razão. Rio de Ja-
neiro, Editorial Labor
do Brasil, 1976, p.
139 s.; e ADORNO,
T. W. & HORKHEI-
MER,M.Dialéticado
Esclarecimento. Rio
de Janeiro, J. Zahar
Editor, 1985.

32 ARENDT, H. The
Origins af Total/la-
rian/sm. New York,
1966, e The Human
Condition. New York,
Doubleday, 1959.
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fundar um espaço público, a transformação das con-
dições de vida de todos os possíveis interlocutores
não está assegurada completamente por este pro-
cesso. A vida em sociedade, para Gramsci, não se
limita ao nobre exercício do "logos" ou à demons-
tração de "façanhas" pessoais em busca da imorta-
lidade, mas comporta principalmente uma práxis
política consciente e coletiva que visa a transfor-
mar a realidade, combate os privilégios e promove
o protagonismo das massas espoliadas e excluídas.
Sem ficar prisioneiro do "pessimismo" e da impo-
tência diante dos sistemas "onipotentes" de domi-
nação, Gramsci confia no "otimismo da vontade" e
na capacidade de iniciativa e de organização que
surgem das classes dos trabalhadores na dinâmica
da história. O exercício da crítica, por mais que ne-
cessário, não é suficiente para formar o novo ser
social capaz de vencer as manipulações do poder e
chegar ao auto-governo. Torna-se fundamental, no
complexo processo de globalização em curso, a de-
terminação e a intervenção ativa das massas prepa-
radas e articuladas.

Frente às imensas possibilidades associativas
que vê despontar na sociedade contemporânea,
Gramsci lança um olhar otimista sobre as
inimagináveis transformações que podem realizar-
se em uma história que nunca se abriu tanto às di-
mensões globais da socialização: "Porque o
indivíduo pode associar-se com todos os que que-
rem a mesma mudança e, se esta mudança é racio-
nal, o indivíduo pode multiplicar-se por um número
incalculável de vezes e obter uma mudança muito
mais radical do que a que parecia possível à primei-
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ra vista. Sociedades das quais o indivíduo pode par-
ticipar: são muito nun'ierosas, mais do que se pode
imaginar. E por meio destas 'sociedades' que o in-
divíduo faz parte do'gênero humano" .33	 O. 10, 1346.

Os horizontes políticos traçados por Gramsci
se abrem, assim, às diltiensões universais, não ape-
nas porque entende a história da humanidade como
um todo intercomunicante, mas principalmente
porque reconduz à própria sociedade, às forças vi-
vas nela operantes, a isponsabilidade direta da po-
lítica e a sua capacidide de definir-se livremente.

As novas perspectivas que Gramsci confere à
dinâmica da sociedad civil revolucionam, portan-
to, não apenas aconcepção tradicional de política e
de Estado, mas destitúem de fundamento qualquer
visão centralizadora de poder e dissolvem toda pre-
tensão de construir a liegemonia pelo alto, valendo-
se da força, do pe econômico ou das mani-
pulações demagógicas.

Ao apostar no potencial mobilizador da soci-
edade civil, Gramscides1oca o eixo principal da
ação política do âmbito das instituições burocráti-
co-administrativas para o terreno criativo das diver-
sas organizações sociais dos setores populares e
rompe o horizonte que se quer apresentar como
"fim da história".	j

Texto apresentado no Congresso Internacional:
"Antonio Gramsci: da mi secolo ali 'altro", organizado
pela International Graiisci Socieiy, no Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici,Nápoles, 16-18 out. 1997.
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"Mãe e filha ", Utamaro
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INTRODUÇÃO

teoria clássica da separação de Po-
deres, concebida por Aristóteles e
sistematizada por Montesquieu,
consiste principalmente na divi-
são de funções a cargo do Estado.
É impossível que um único órgão
do Poder Público concentre em si
mesmo o exercício de toda a ativi-
dade estatal.

Antônio José Calhau de
Resende é Consultor da
ALEMG, Professor e
Mestre em Direito
Administrativo pela
UFMG.

Dentro dessa teoria tradici-
onal, destacam-se as funções estruturais do Estado: a
legislativa, a executiva e a judicial. Ao Poder
Legislativo compete, entre outras atribuições, a elabo-
ração do direito positivo, a feitura das normasjurídicas

Cad. Ese, Legisi.. Belo Hodzonte. '.6. 1.11. p.3-183. julJdez. 2000
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genéricas, abstratas, obrigatórias e inovadoras. É a
concepção da lei em sentido material. Ao Poder Exe-
cutivo cabe a tarefa de realização e concreção do
direito, o que é feito mediante a transformação da lei
em ato individual e concreto. A atividade administra-
tiva é, portanto, uma atividade totalmente submissa ao
império da lei. O Poder Judiciário também desempe-
nha uma função de realização do direito, mas a ativi-
dade jurisdicional pressupõe sempre a existência de
litígios, de conflitos de interesse, O Judiciário, que age
mediante provocação, aplica a lei ao caso concreto e
objetiva pôr fim à controvérsia.

A rigor, inexiste uma divisão absoluta ou exclu-
siva de funções ou poderes. Trata-se, a bem dizer, de
uma predominância de atividade, O Poder Legislativo,
que tem a atribuição constitucional de feitura da lei,
não tem o monopólio da tarefa legislativa. Esta é
apenas a sua função típica, principal, pois os demais
Poderes também têm a prerrogativa constitucional de
iniciar o processo legislativo. Quando o parlamento
pratica atos administrativos ou decide sobre a demis-
são de servidores mediante processo administrativo,
está no exercício de uma função secundária, atípica.
Da mesma forma, quando o Senado Federal julga o
Presidente e o Vice-Presidente da República nos cri-
mes de responsabilidade, após autorização prévia da
Câmara dos Deputados para a instauração do proces-
so, com base nos arts. 51, 1, e 52, 1, da Constituição
brasileira, desempenha uma atividade excepcional,
pois o julgamento de delitos não é atribuição habitual
do Poder Legislativo.

Assim, cada Poder tem uma função substancial
que o identifica, além de outras atividades atípicas.
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1. À atividade fiscalizadora do Legislativo

O Poder Legislativo não esgota sua função no
trabalho de feitura das normas jurídicas. Compete-lhe
também controlar e fiscalizar os atos do Poder Execu-
tivo e, se for necessário, utilizar certos instrumentos
para levar a termo essa incumbência. O controle exter-
no que o Legislativo exerce sobre o Executivo é de
natureza política e está consagrado explicitamente no
art. 71 da Constituição Federal e no art. 76 da Carta
mineira. Para o melhor desempenho dessa atividade
fiscalizadora, o Congresso Nacional e os demais ór-
gãos equivalentes nos Estados e Municípios poderão
contar com o auxílio dos respectivos Tribunais de
Contas.

Entre os institutos que o Constituinte colocou à
disposição do Legislativo para garantir um controle
eficiente da administração pública, destacam-se as
Comissões Parlamentares de Inquérito, instituto de
origem britânica que remonta ao século XVII, o qual
está previsto no § 3° do art. 58 da vigente Constituição
da República:

"ArL58( ...)

§ 3° As comissões parlamentares de inquérito,
que terão poderes de investigação próprios das autori-
dades judiciais, além de outros previstos nos regimen-
tos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço
de seus membros, para a apuração de fato determinado
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
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encaminhadas ao Ministério Público, para que pronio-
va a responsabilidade civil ou criminal dos infratores".

Disposição semelhante consta no § 3° do art. 60
da Constituição mineira.

2. Evolução constitucional das CPIs

A primeira Constituição brasileira a prever a
possibilidade de criação de comissões de inquérito foi
a Carta Política de 1934, que, em seu art. 36, assegu-
rava à Câmara dos Deputados a criação de comissões
de inqué-rito sobre fatos determinados, sempre que o
requeresse a terça parte, pelo menos, dos seus mem-
bros. É interessante observar que apenas a Câmara
Baixa foi contemplada com a possibilidade de consti-
tuição das CPIs. Sob a égide daquele Diploma Cons-
titucional, o Senado não constituía propriamente ór-
gão do Poder Legislativo, mas apenas um órgão de
coordenação dos Poderes que colaborava com a Câ-
mara no exercício da função legislativa.

A Constituição de 1937, do Estado Novo, aqual
cristalizou o autoritarismo e possibilitou a concentra-
ção de poderes nas mãos do Chefe de Estado, simples-
mente omitiu o instituto em exame.

As comissões de inquérito voltaram a receber
tratamento constitucional na Carta de 1946, mais
precisamente no art. 53. A novidade introduzida diz
respeito ao Senado Federal, que, juntamente com a
Câmara, passou a ter a faculdade de instituir essas
comissões de investigação.
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Com o advento da Constituição de 1967, mais
um requisito passou a ser insculpido no texto legal, a
saber, o prazo certo para a conclusão dos trabalhos da
CPI. Assim, além do pressuposto formal relativo ao
requerimento subscrito por um terço dos membros da
Casa Legislativa e da determinação do fato, o art. 39
daquela Carta estabeleceu a circunstância temporal.

O estatuto político de 1969, assim denominado
em virtude das profundas alterações introduzidas pela
Emenda Constitucional n° 1, preocupou-se mais em
estabelecer limites à criação das CPIs. O art. 30,
parágrafo único, "e" e "1", vedava a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estives-
sem funcionando concomitantemente pelo menos cin-
co dessas comissões, salvo deliberação por parte da
maioria da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal. Além disso, não admitia despesas com via-
gens para seus membros.

Foi a Constituição de 1988 que traçou o verda-
deiro perfil das Comissões Parlamentares de Inquéri-
to, atribuindo-lhes amplos poderes de investigação
iguais aos das autoridades judiciais, ao mesmo tempo
em que deixou para a legislação infraconstitucional
(especialmente os regimentos internos) a fixação de
prerrogativas complementares.

3. Características

De acordo com a legislação atualmente em vi-
gor, para a constituição de uma Comissão Parlamentar
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de Inquérito, é indispensável que o fato seja determi-
nado, preciso, concreto e individuado. Fatos genéri-
cos, abstratos, vagos e imprecisos não podem ser
objeto de investigação parlamentar.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, no § 1° do art. 112,
seguindo as diretrizes do regimento correspondente na
Câmara dos Deputados, considera fato determinado
"o acontecimento de relevante interesse para a vida
pública e para a ordem constitucional, legal, econômi-
ca e social do Estado, que demanda investigação,
elucidação e fiscalização e que esteja devidamente
caracterizado no requerimento que deu origem à co-
missão".

Em princípio, toda matéria que se enquadra no
âmbito de competência do Poder Legislativo pode ser
apreciada por uma CPI. Assim, qualquer assunto refe-
rente a legislação, controle, deliberação e fiscalização
do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas
e das Câmaras Municipais pode dar ensejo à constitui-
ção dessas comissões, desde que o faça por prazo certo
e dentro do período da legislatura em que for institu-
ída. As CPIs são comissões temporárias e têm prazo
certo para fun-cionamento e conclusão dos trabalhos.

Embora seja dotada de amplos poderes de inves-
tigação, uma CPI não profere sentença, nãojulga nem
tem poder punitivo. Ela não pode fazer as vezes de
Poder Judiciário, sob pena de contrariar o clássico
princípio da separação de Poderes. Tais comissões não
têm a atribuição de investigar crimes ou preparar
processo criminal nem podem determinar coerciti-
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vamente a busca e apreensão de objetos, a menos que
o façam por intermédio da autoridade judiciária com-
petente.

O relatório final apresentado pela CPI contém
uma decisão somente no sentido lógico. Com base nas
conclusões do relatório, a comissão solicitará ao órgão
competente (Ministério Público, Poder Executivo ou
qualquer autoridade à qual esteja afeto o conhecimen-
to da matéria) a adoção das medidas cabíveis.

No intuito de valorizar e dotar de credibilidade
o relatório final apresentado por CPIs, foi promulgada
a Lei Federal n° 10.00.1, de 4/9/2000, que dispõe sobre
a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo
Ministério Público e por outros órgãos a respeito das
conclusões das Comissões Parlamentares de
Inquérito.Além de determinar ao Presidente da Câma-
ra dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional o encaminhamento do relatório final ao
Ministério Público da União ou dos Estados, ou às
autoridades administrativas ou judiciais competentes,
para a prática dos atos pertinentes (art. 1°), a citada lei
exige que a autoridade informe ao órgão legislativo,
no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou a
justificativa pela omissão (art. 2°).

Ademais, o art. 3° da mencionada lei determina
que o processo decorrente de investigação parlamen-
tar terá prioridade sobre qualquer outro, salvo aquele
relativo a pedido de habeas corpus, habeas data e
mandado de segurança.

Segundo o magistério de OLIVEIRA FILHO
(1964), "o Poder Legislativo não tem o direito
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1 OLIVEIRA FILHO,
João de. Inquéritos
parlamentares. Re-
vista de Informa çào
Legislativo, n. 1, v. 2,
p.68-81,jun. 964.

2 BRASÍLIA. Supre-
mo Tribunal Federal,
Comissão parla-
mentar de inquérito
não tem poder de or-
denaraprisãodein-
vestigado. Habeas
Corpus n. 71.279.
Francisco Fernando
Carlos Carvalho
versus Antônio
Carlos de Almeida
Castro. Relator: Ccl-
sode Meilo. Acórdão
de 17 de mar. 1994.
Revista de Direito
Administrativo, São
Paulo, v. 196, p. 95-
197, abrfjun. 1994.

jurisdicional de decidir, impor penas, aplicar leis. Tem
o direito de verificar tudo quanto ocorra no País e que
possa influir nas suas iniciativas de legislador""'.

Da mesma forma, as Comissões Parlamentares
de Inquérito não têm a prerrogativa de determinar a
privação da liberdade dos investigados, O Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Gorpus n°
71.279, consagrou o entendimento segundo o qual
"Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poder de
ordenar a prisão de investigado".

O ilustre Ministro Celso de Mello, relator da
matéria, ao proferir despacho em 17/3/94, assim se
manifestou:

"Tenho para mim, ao analisar em juízo de mera
deliberação os aspectos concernentes à plausibilidade
jurídica do pedido, que uma CPInão parece achar-se
iii vestida da extraordinária competência para impor;
por ato próprio, a privação da liberdade individual.

O ordenamento constitucional brasileiro, res-
salvadas as situações deflagrância penal ou de prisão
na vigência do estado de defesa, somente deferiu
competência para ordenar a privação da liberdade
individual aos órgãos que, posicionados na estrutura
institucional do Podei' Judiciário, acham-se investi-
dos defunção jui-isdicional "121•

Não se pode esquecer que as CPIs são órgãos do
Poder Legislativo e suas atribuições estão relaciona-
das com as tarefas do parlamento. Dessa forma, essas
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comissões só estão habilitadas a investigar os assuntos
da alçada do Legislativo, principalmente os relativos
ao controle e fiscalização do Executivo. Entretanto, é
oportuno assinalar que comissões dessa natureza tam-
bém dispõem de prerrogativa constitucional para in-
vestigar as unidades administrativas do Poder Judici-
ário, contanto que não interfiram no exercício da
função jurisdicional propriamente dita, uma vez que
essa atividade não é passível de investigação pelas
CPIs. Nessa linha de raciocínio, nenhum juiz deve ser
convocado para prestar esclarecimentos sobre o con-
teúdo de determinada sentença, por traduzir uma inter-
ferência indevida e aberrantemente inconstitucional
do parlamento na atividade judicante.

Dessa forma, parece-nos lícito a uma Comissão
Parlamentar de Inquérito verificar se os recursos fi-
nanceiros e orçamentários destinados ao Judiciário
estão sendo executados na forma legal, cabendo a ela,
na hipótese de irregularidades constatadas pela comis-
são, solicitar ao órgão competente a adoção das medi-
das pertinentes,já que a mesma não dispõe de faculda-
de punitiva.

Por outro lado, há de se levar em conta que o fato
a ser investigado, além de determinado, deve repercu-
tir no interesse público. Apesar de o texto constituci-
onal não se referir explicitamente a esse aspecto, deve-
se considerá-lo implícito no comando normativo. Ali-
ás, não teria sentido a criação de CPIs para investigar
a vida privada dos cidadãos ou de empresas particula-
res. É necessário que o assunto envolva o interesse
coletivo, pois é este que justifica a sua constituição.
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Nesse pormenor, trazemos à colação o entendi-
mento do eminente constitucionalista português
CANOTILHO (1993):

3CANOTILH0,Josõ
Joaquim Gomes. Di-
reito Constitucional.
6. ed. Lisboa:
Almedina, 1993. p.
742-743.

"Parece também que as comissões de inquérito
não podem incidir sobre a esfera privada do cidadão:
a protecção dos direitos fundamentais constitucio-
nais consagrada vale perante os inquéritos parlamen-
tares não devendo estes inquéritos transformar-se em
processos penais apócrifos sem a observância dos
princípios constitucionais e legais vinculativos des-
tes. Os limites entre esfera privada e interesse público
é difícil de estabelece,; designadamente quando, por
vezes, os inquéritos se referem a deputados e o com-
portamento destes ameaça o prestígio e reputação do
Parlamento "

4. Prerrogativas e controle judicial
No desempenho de sua relevante missão

institucional, as Comissões Parlamentares de Inquéri-
to podem determinar diligências, solicitar a convoca-
ção de Ministros de Estado, ouvir indiciados, inquirir
testemunhas, requisitar informações, tudo de confor-
midade com a Lei Federal n° 1.579, de 1952, e os
dispositivos regimentais das Casas Legislativas. No
caso específico da Câmara dos Deputados, essas prer-
rogativas estão asseguradas no art. 36 da Resolução
n° 17, de 1989, que contém o Regimento Interno
daquela Casa. Disposição semelhante consta no art.
113 da Resolução n° 5.176, de 1997, que contém o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais.
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As pessoas convocadas aprestar informações às
CPIs têm o dever de comparecer e dizer a verdade, a
fim de colaborarem com os trabalhos da comissão. Os
investigados devem responder às p&guntas formula-
das pelos parlamentares, desde que sejam pertinentes
ao assunto objeto de investigação. Constitui crime
impedir ou dificultar, mediante violência ou ameaça,
o regular funcionamento de CPI. A pena prevista para
esse delito é a detenção, de 2 meses a 2 anos, ou a
reclusão, de i a 3 anos, em conformidade com o art. 40

da mencionada Lei n° 1.579. Da mesma maneira,
constitui crime fazer afirmação falsa, negar ou calar a
verdade como testemunha, perante a Comissão Parla-
mentar de Inquérito, comportamento que pode ser
punido com a pena máxima de reclusão, de 2 a 6 anos,
além da multa, conforme previsto na citada lei federal.

Todavia, deve-se levar em consideração o co-
mando normativo consubstanciado no inciso 1-XIII do
art. 5° da Constituição da República, segundo o qual "o
preso será informado de seus direitos, entre os quais o
de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assis-
tência da família e de advogado".

Pois bem, se no processo judicial, que é revesti-
do de todas as formalidades legais, o próprio
ordenamento jurídico-constitucional assegura ao acu-
sado o direito de silenciar-se, estamos diante de uma
garantia jurídica fundamental que deve ser observada
em qualquer processo ou inquérito, seja ele adminis-
trativo, policial ou parlamentar. Conseqüentemente,
não há como negar ao convocado perante uma CPI o
direito de não responder às perguntas que impliquem
confissão de crime, em virtude do princípio que veda
a auto-incriminação. Esse posicionamento está con-
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sagrado na doutrina e na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.

Da mesma forma, questões relativas ao sigilo
profissional podem servir de base para a testemunha
silenciar-se perante os membros da comissão, o que
não significa uma prerrogativa de não comparecer à
CPI sob tal alegação, pois a convocação realizada
dentro dos parâmetros legais exige a presença da
testemunha para depor, sendo esse comparecimento
obrigatório.

Ao ensejo, é oportuno mencionar o posiciona-
mento da Suprema Corte brasileira, ao apreciar o
1-Jabeas Corpus n° 71.039-Ri, em que atuou como
relator o ilustre Ministro Paulo Brossard:

"Ninguém pode escusar-se de comparecer a
comissão parlamentar de inquérito para depor. Nin -
guém pode recusar-se a depor. Contudo, a testemu-
nha pode escusar-se a prestar depoimento se este
colidir com o dever de guardar sigilo. O sigilo profis-
sional tem alcance geral e se aplica a qualquer juízo,
cível, cri ninal, administrativo ou parla;nentai

Não basta invocar sigilo profissional para que
apessoafique isenta deprestardepoimento. É preciso
haver um mínimo de credibilidade na alegação e só "a
posteriori" pode ser apreciado caso a caso. A teste-
niunha não pode prever todas as perguntas que lhe
serão feitas. O Judiciário deve ser prudente nessa
matéria para evitar que apessoa venha a obter Habeas
Corpus para calar a verdade, o que é modalidade de
falso testemunho".

Nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal
concedeu o remédio judicial para cassar o decreto
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ilegal praticado pelo Presidente da CPI do INSS, o
qual decretara a prisão da testemunha que se recusou
a depor amparada pelo dever de sigilo profissional, por
extrapolar o âmbito de suas atribuições constitucio-
nais e legais. Ojulgamento em referência foi realizado
pelo Tribunal Pleno e publicado no "Diário da Justiça"
de 6/12/96.

Ainda que estejam dotadas de vários poderes
para tornar mais efetiva a atividade de controle e
fiscalização, as CPIs estão sujeitas aos princípios
constitucionais, especialmente no tocante aos aspec-
tos de legalidade, moralidade, razoabilidade e motiva-
ção. Isso significa que seus atos são passíveis de
controle pelo Poder Judiciário. Os trabalhos dessas
comissões devem ser realizados com inteira obediên-
cia aos postulados constitucionais. Todas as vezes que
a comissão extrapolar os limites de sua competência,
invadindo a seara de outro Poder ou violando direitos
ou garantias fundamentais do cidadão, é lícito o recur-
so ao Poder Judiciário para corrigir o excesso. Nesse
pormenor, é oportuno assinalar que a nossa Carta
Magna, no art. 50, XXXV, estabelece claramente que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito". O dispositivo contém uma
importante novidade em relação ao preceito corres-
pondente da Carta Constitucional de 1969, que asse-
gurava a participação do Judiciário apenas na hipótese
de ameaça ou lesão a direito individual. De acordo
com a sistemática normativa atual, pouco importa se o
direito lesado ou ameaçado é individual ou coletivo. O
Judiciário tem o poder e o dever de apreciar a contro-
vérsia, desde que seja provocado pela parte dotada de
legitimidade para invocar a prestação jurisdicional.
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Outro aspecto de muita relevância que envolve
a atividade das Comissões Parlamentares de Inquérito
refere-se aos meios de prova. O ordenamento consti-
tucional brasileiro não admite, nos processos de qual-
quer natureza, as provas obtidas por meios ilícitos,
conforme interpretação do art. 50, LVI, da Lei Maior.
Assim, os membros da comissão investigadora devem
ter a cautela necessária na busca de informações, de
modo a não abusar das prerrogativas de poder
fiscalizador e evitar futuros questionamentos judici-
ais. A anulação de certos atos da CPI pelo Poder
Judiciário pode desestruturá-Ia e desmoralizá-la, além
de comprometer seriamente o relatório final a ser
apresentado. Por isso, é aconselhável prudência, bom
senso e moderação na tarefa investigadora. É inadmis-
sível conceber a constituição de comissão dessa natu-
reza isenta de qualquer controle jurisdicional. A CPI,
como emanação do próprio Poder Legislativo, pode
praticar excessos no desempenho de suas atribuições.
Seus membros, absorvidos pela tarefa investigadora e
pressionados pela opinião pública, muitas vezes dão
rumo diverso ao trabalho da comissão, desviando-se
do tema principal e ingressando em vias acessórias e
estranhas ao objeto da investigação. Esses desvios
devem ser punidos pelo Poder Judiciário, a fim de se
restaurar a legalidade violada.

S. Do princípio da razoabilidade

O princípio em tela está previsto, explicitamen-
te, no "caput" do art. 13 da Carta mineira, sendo um
parâmetro norteador da atividade administrativa. Está
previsto também nas Constituições do Espírito Santo
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(art. 45, § 2°), de São Paulo (art. 111), Sergipe (art. 25)
e Tocantins (art. 9°), bem como nas Leis Orgânicas do
Distrito Federal (art. 19) e do Município de Belo
Horizonte (art. 15). Embora não figure expressamente
no art. 37 da Constituição da República, a doutrina
dominante e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consideram-no implícito no referido disposi-
tivo. Além disso, esse postulado deve vincular a atu-
ação do legislador, seja por ocasião da elaboração das
regras jurídicas, seja no desempenho da função
fiscalizadora. Em que consiste, portanto, esse princí-
pio jurídico?

Consiste em agir com prudência e moderação,
utilizando critérios aceitáveis, pautados pelo bom-
senso de pessoas normais; significa tomar atitudes
coerentes, levando-se em conta a relação de
proporcionalidade entre os meios empregados e a
finalidade a ser alcançada. O êxito de qualquer inqu-
érito parlamentar depende, em grande parte, da natu-
reza do fato a ser objeto de investigação. Isso, por si só,
já demanda bom-senso e a adoção de parâmetros
racionais em virtude de dados do mundo real, ou seja,
das circunstâncias.

A razoabilidade e a moralidade são conceitos
jurídicos indeterminados, elásticos, que requerem o
exame do caso concreto para a sua verificação. Andou
bem o Constituinte mineiro ao estabelecer, no § 1° do
citado art. 13, que "a moralidade e a razoabilidade dos
atos do Poder Público serão apuradas, para efeito de
controle e invalidação, em face dos dados objetivos de
cada caso."

Segundo o magistério do renomado jurista
MELLO (2000):
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MELLO, Celso An-
tônio Bandeira de.
Curso de Direito Ad-
ministrativo. 3. ed.
São Paulo: Malhei-
ros Editores, 2-000,
p-79.

"Enuncia-se com este princípio que a Adminis-
tração, ao atuar no exercício de discrição, terá de
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista raci-
onal, em sintonia com o senso normal de pessoas
equilibradas e respeitosas das finalidades que presi-
diram a outorga da competência exercida. Vale di-
zer: pretende-se colocar em claro que não serão ape-
nas inconvenientes, mas também ilegítimas -. e, por-
tanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas
com desconsideração às situações e circunstâncias
que seriam atendidas por quem tivesse atributos nor-
mais de prudência, sensatez e disposição de acata-
mento às finalidades da lei atributiva da discrição
manejada 11J4)•

O princípio em referência não é específico do
Direito Público, mas comum a todos os ramos da ciência
jurídica. No campo específico do Direito Administrativo,
constitui uma forma de limitar o exercício da competên-
cia discricionária dos agentes públicos, a fim de evitar
abusos, exageros ou incoerências. À primeira vista, tem-
se a impressão de que o assunto envolve apenas aspectos
de mérito da administração, de conveniência e oportuni-
dade, o que não é correto. Entendemos que tal princípio
vem reforçar o próprio postulado da legalidade, pois não
se pode admitir que as condutas desarrazoadas e desequi-
libradas estejam amparadas pela finalidade da lei. Nesse
pormenor, seguimos o ensinamento doj uri sta supracitado.

&Dos sigilos bancário, fiscal e
telefônico

A Constituição Federal de .1988 garante, no art.
50, X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
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da honra e da imagem das pessoas, assegurando o
direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação. Assegura também a
inviolabilidade do sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunica-
ções telefônicas, salvo, neste caso, por ordem judicial,
nos casos previstos em lei. É o que estabelece o inciso
XII do mencionado artigo constitu-cional.

No tocante ao sigilo bancário, a Lei Maior
não contém disposição expressa, mas está implícito no
comando do inciso X do citado art. 5° que se trata de
uma modalidade de direito à privacidade, embora
não seja oponível ao interesse coletivo. Decisão nesse
sentido já foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
em votação unânime, ao apreciar o Recurso Extraordi-
nário n° 219780-PE:

"EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SIGILO
BANCÁRIO: QUEBRA. ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO. CF, art. 50, X.

1—Se é certo que o sigilo bancário, que é espécie
de direito à privacidade, que a Constituição protege
no art. 5°, X, não é uni direito absoluto, que deve ceder
diante do interesse público, do interesse social e do
interesse da Justiça, certo é, também, que ele há de
ceder na forma e com observância de procedimento
estabelecido em lei e com respeito ao princípio da
razoabilidade. No caso, a questão foi posta, pela
recorrente, sob o ponto de vista puramente constituci-
onal, certo, entretanto, que a disposição constitu-
cional é garantidora do direito, estando as exceções
na norma infraconstitucional.
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II - R. E. não conhecido."

A decisão supracitada foi publicada no "Diário
da Justiça" de 10/9/99, tendo atuado como relator o
Ministro Carlos Velioso.

Deve-se levarem consideração, ainda, que o art.
192 da Carta Magna determina que o sistema financei-
ro nacional deve ser regulado em lei complementar.
Como não foi promulgado ainda o ato legislativo em
referência, deve-se aplicar o disposto na Lei n°4.595,
de 31/12/64, que dispõe sobre a política e as institui-
ções monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conse-
lho Monetário Na-cional e dá outras providências.
Essa espécie normativa, que foi recepcionada pela
Constituição vigente, assegura, no "caput" do art. 38,
o sigilo das operações ativas e passivas realizadas
pelas instituições financeiras. Apesar de essa lei ter
sido confeccionada pelo processo formal de elabora-
ção de lei ordinária, entendemos que ela foi elevada ao
"status" de lei complementar, por ser o único docu-
mento legislativo que disciplina o sistema financeiro
nacional. Em outras palavras, enquanto não for produ-
zida a lei complementar a que se refere o art. 192 da
Carta Política brasileira, prevalecerão os preceitos da
mencionada Lei n° 4.595/64.

Ora, a lei sob comento prevê a possibilidade da
quebra do sigilo bancário por determinação judicial.
Prevê, também, essa possibilidade mediante delibera-
ção plenária da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal, e, quando se tratar de Comissão Parlamentar
de Inquérito, pelo voto favorável da maioria absoluta
de seus membros.
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No tocante à quebra do sigilo por parte do Poder
Legislativo, é oportuno assinalar que o citado art. .38
foi expressamente revogado pela Lei Complementar
Federal n° 105, de 10/1/2001, que dispõe sobre o sigilo
das operações de instituições financeiras e dá outras
providências. Entretanto, o art. 4° desta lei assegura às
CPIs, no exercício de sua competência investigatória,
a prerrogativa de obter informações e documentos
sigilosos de que necessitarem, diretamente das insti-
tuições financeiras, ou por intermédio do Banco Cen-
tral do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários,
desde que o pedido seja devidamente fundamentado e
aprovado pelo plenário da CPI.

Não se pode deixar de mencionar que a regra
geral é a inviolabilidade dos dados e movimentações
bancárias. A possibilidade de quebrado sigilo deve ser
interpretada restritivamente, sendo admitida apenas
nos casos expressamente previstos em lei.

As Comissões Parlamentares de Inquérito, quan-
do utilizam essas prerrogativas extraordinárias, de-
vem ter o cuidado de não divulgar o conteúdo dos
dados bancários a pessoas estranhas à comissão. Ape-
nas os membros da comissão investigadora podem ter
acesso às movimentações financeiras dos investiga-
dos, pois o assunto continua sendo sigiloso. Além
disso, ressalte-se que nem todos os pedidos de quebra
de sigilo bancário devem ser efetivados. É indispensá-
vel que haja fortes indícios de ilícito penal, civil ou
administrativo que justifiquem a obtenção dos dados
pelo órgão legislativo.

A Suprema Corte brasileirajá teve a oportunida-
de de manifestar-se sobre a matéria, consagrando o

131



CADERNOS DA EScOLA DO LEÇISLATIVO

entendimento de que "inexistentes os elementos de
prova mínimos de autoria de delito, em inquérito
regularmente instaurado, indefere-se o pedido de re-
quisição de informações que implica quebra do sigilo
bancário. Lei n°4.595, de 1964, art. 38". Esse acórdão
foi publicado no "Diário da Justiça" de 23/4/93.

Por ocasião do exame do Agravo Regimental
em Inquérito n°897/94, o Pretório Excelso defendeu a
compatibilidade entre a quebra do sigilo bancário e o
art. 5°, X e XII, da Constituição Federal, conforme se
depreende de decisão publicada no "Diário da Justi-
ça", de 24/3/95.

Na realidade, as pessoas investigadas por uma
comissão de inquérito não poderão invocar o sigilo
bancário para acobertar atividades irregulares e in-
compatíveis com o sistema normativo. Não é razoável
que essa garantia legal seja utilizada para esconder
ilícitos penais, civis ou administrativos, pois tal proce-
dimento não se coaduna com o Estado de Direito, o
qual deve zelar pelo respeito à lei e pela satisfação do
interesse público. Admitir o uso das garantias consti-
tucionais para camuflar crimes e atos de corrupção é
negar a existência de um Estado juridicamente organi-
zado.

Parece-nos fora de dúvida, portanto, que, em
virtude das circunstâncias e do rumo das investiga-
ções, desde que não se desvie do objetivo de sua
constituição, é lícito às CPIs obter informações sigilo-
sas relativas a movimentações financeiras, dados fis-
cais e registros telefônicos dos investigados, contanto
que o pedido seja devidamente motivado e fundamen-
tado. A esse respeito, é oportuno registrar o
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posicionamento do Supremo Tribunal Federal que,
em decisão unânime, ocorrida em 16/9/99, concedeu
o Mandado de Segurança n° 23.452, impetrado pelo
Dr. Luiz Carlos Barretti Júnior contra a CPI dos
Bancos, que decretara a quebra de seus sigilos bancá-
rio, fiscal e telefônico, além da busca e apreensão de
documentos.

De acordo com oj ulgamento definitivo do órgão
jurisdicional, ficou consagrado oentendimento de que
é possível à CPI, mesmo na ausência de autorização
judicial, determinar a quebra dos sigilos fiscal, bancá-
rio e de registros telefônicos, desde que fundamente
sua deliberação, apoiando-a em indícios que justifi-
quem necessidade da adoção dessas medidas excepci-
onais. Além disso, o Tribunal entendeu que, "qualquer
que seja o fato determinado que tenha justificado a
instauração da CPI, ela não pode exceder, sob pena de
incidir em abuso de poder, os parâmetros constitucio-
nais que delimitam a extensão de seus poderes
investigatórios".

Na realidade, a decisão sob comento reconhece
os amplos poderes de investigação das Comissões
Parlamentares de Inquérito no desempenho de sua
relevante função fiscalizadora, mas exige que seus
atos, além de precedidos de justificação ou motivação,
não atropelem direitos e garantias constitucionalmente
assegurados aos indivíduos.

Todavia, surge uma indagação: as comissões
dessa natureza instituídas nas Assembléias Legislativas
Estaduais e nas Câmaras Municipais têm a prerrogati-
va de determinar a quebra do sigilo bancário?
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Em princípio, parece-nos que não há fundamen-
to para estabelecer diferenças substanciais entre uma
CPI instituída pela Câmara dos Deputados ou pelo
Senado Federal, e as comissões correspondentes no
âmbito dos Estados e Municípios, a não ser no que
tange ao campo de atuação. As regras básicas sobre o
instituto em exame decorrem do texto constitucional e
devem ser acatadas pelas entidades políticas. Nessa
área específica, o art. 58, § 3°, da Lei Maior não
estabelece nenhuma distinção.

Ora, se a própria legislação que disciplina o
instituto não discrimina, obviamente não cabe ao
intérprete discriminar, segundo tradicional regra de
hermenêutica jurídica. Conseqüentemente, entende-
mos que as comissões de inquérito constituídas pelas
Assembléias Legislativas e pelas Câmaras de Verea-
dores podem proceder à quebra do sigilo bancário dos
investigados. Caso contrário, estar-se-ia dificultando
e comprometendo o pleno exercício da função
fiscalizadora dos Legislativos estaduais e municipais,
além de se atentar contra a autonomia e independência
dessas casas parlamentares, o que não se harmoniza
com o espírito da Constituição da República.

7. Da busca e apreensão e da
indisponibiLidade dos bens

Questão extremamente delicada diz respeito à
possibilidade de as comissões de inquérito determina-
rem, por decisão de seus próprios membros, a busca e
apreensão de documentos e a indisponibilidade de
bens dos investigados.
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Ora, que as CPJs são dotadas de amplos poderes
de investigação não há dúvida, pois isso consta na
dicção do art. 58, § 3°, da Constituição Federal ejá está
confirmado pela atual jurisprudência da Corte Supre-
ma, com o amparo da melhor doutrina. Todavia, tais
poderes não são absolutos, pois encontram limites no
ordenamento constitucional, de modo que os atos da
CPI que exorbitarem o âmbito de atuação do parla-
mento podem ser invalidados pelo Poder Judiciário.
Conseqüentemente, este pode ser provocado para anu-
lar certos comportamentos da comissão que violem
garantias constitucionais asseguradas ao cidadão ou
que interfiram no campo de atribuições de outro Po-
der.

Alguns autores ilustres, como oconstitucionalista
português CANOTILHO (1993), falam da chamada
"reserva de jurisdição", ou seja, das matérias que só
podem ser objeto de deliberação pelos órgãos
jurisdicionais. Estariam abrangidas por essa cláusula
a busca e apreensão domiciliar e a decretação da
indisponibilidade dos bens?

Ao ensejo, trazemos à colação o Informativo n°
158 do Supremo Tribunal Federal:

"As Comissões Parlamentares de Inquérito -
CPIs - têm poderes de investigação vinculados à
produção de elementos probatórios para apurar fatos
certos e, portanto, não podem decretar medidas
assecuratórias para garantir a eficácia de eventual
sentença condenatória (CPP, art. 125), uma vez que o
poder geral de cautela de sentenças judiciais só pode
ser exercido por juízes. Com esse entendimento, o
Tribunal deferiu mandado de segurança para tornar
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sem efeito ato do Presidente da chamada CPI dos
Bancos que decretara a indisponibilidade dos bens dos
impetrantes. Precedente citado: MS 23.452-DF (DJU
de 8/6/99).MS 23.446-DF, rel.Min. limar Galvão, 18/
8/99".

Ao apreciar o Mandado de Segurança n°23.454-
DF, o referido Tribunal, por unanimidade, deferiu o
remédio heróico impetrado contra ato da CPI do
Senado Federal, que determinou a expedição de man-
dado de busca e apreensão de documentos relativos às
atividades profissionais, contábeis ou comerciais dos
impetrantes. No caso em teia, o STF destacou que o
mandado de busca e apreensão deveria ser específico
quanto à diligência a ser efetuada e não poderia, de
forma alguma, delegar à autoridade policial o poder de
selecionar os documentos a serem apreendidos.

No julgamento definitivo do Mandado de Segu-
rança n° 23.452-DF, relativo à CPI dos Bancos cons-
tituída pelo Senado Federal, os Ministros Carlos
Velloso, Celso de Mello, Marco Aurélio, Néri da
Silveira e Sepúlveda Pertence sustentaram a tese da
impossibilidade de as comissões de inquérito ordena-
rem a busca e apreensão de objetos no domicilio dos
investigados, por se tratar de matéria circunscrita ao
domínio da jurisdição. Entretanto, o assunto ainda não
foi definitivamente apreciado pelo Supremo.

Em princípio, entendemos também que a deci-
são referente a busca e apreensão de objetos só pode
ser determinada por CPI, mediante a intervenção do
Poder Judiciário, uma vez que o assunto se enquadra
nitidamente no exercício da função judicante,
extrapolando a idéia de "amplos poderes de investiga-
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ção" reconhecidos a tais comissões. Da mesma forma,
a decretação do arresto e seqüestro de bens é matéria
de natureza tipicamente jurisdicional, sendo vedada
ao Legislativo a adoção de medidas desse teor.

No tocante à decretação da indisponibilidade
dos bens, estamos convictos de que o assunto extrapola
o espectro de competências das Comissões Parlamen-
tares de Inquérito, pois não está relacionado com os
elementos instrutórios inerentes a esse tipo de comis-
são. Assim, apenas osjuízes desfrutam daprerrogativa
legal para impedir que pessoas físicas ou jurídicas
possam dispor livremente de seus bens móveis ou
imóveis.

8. Notícia no Direito Comparado

A previsão constitucional das CPIs não constitui
peculiaridade do direito positivo brasileiro. Vários
países contemplam esse instrumento de fiscalização
no bojo de suas disposições constitucionais.

A Constituição da Alemanha, de 1919, prevê,
em seu art. 44, a competência do Parlamento Federal
para a criação de CPI, o que deve ser feito mediante
requerimento de 1/4 de seus membros. Ademais, esta-
belece que as resoluções das comissões de inquérito
não são sub-metidas a apreciação judicial, sendo fa-
cultativo aos tribunais apreciar e julgar os fatos que
foram objeto do inquérito.

A Constituição da Itália, de 1948, também prevê
explicitamente a possibilidade de ambas as Casas do
parlamento abrirem inquéritos sobre assuntos de inte-
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resse público. A comissão, no caso, tem a faculdade
de proceder às investigações com os mesmos poderes
e as mesmas limitações da autoridade judiciária, con-
forme o disposto no mi. 82 daquele estatuto político.

A Constituição da República Portuguesa, de
1976, com as modificações introduzidas pelas revi-
sões de 1982 e 1989, também contempla o instituto em
análise. O art. 181 garante à Assembléia da República
a constituição de comissões de inquérito para o exame
de fato determinado, além de assegurar-lhes poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais.

Da mesma forma, a Constituição Espanhola, de
1978, em seu art. 76, prevê a instituição dessas comis-
sões pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado, em
conjunto ou separadamente, para investigar qualquer
assunto de interesse público. O dispositivo em refe-
rência estabelece, ainda, que as conclusões não serão
vinculantes para os Tribunais nem afetarão as resolu-
ções judiciais, sem prejuízo de que o resultado da
investigação seja comunicado ao Ministério Fiscal
para o exercício, quando for o caso, das ações cabíveis.

Entretanto, nem todos os países erigiram as
CPIs no plano constitucional. É o caso, por exemplo,
dos Estados Unidos e da França, o que não diminui a
importância dessas comissões. Aliás, a Inglaterra e os
Estados Unidos utilizaram-se desse instituto de inves-
tigação durante muito tempo, mesmo na ausência de
qualquer previsão legislativa.

Nos Estados Unidos, o papel relevante exercido
pelas CPIs é destacado tanto na doutrina quanto na
jurisprudência da Suprema Corte. Na França, apesar
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da omissão da Carta Política vigente, o assunto é
disciplinado pela legislação infraconstitucional, a sa-
ber, pela Ordenança de 17111/58, que trata do funcio-
namento das assembléias parlamentares, segundo nos
informa o ilustre jurista COMPARATO (1994), em
nota de pé de página de seu artigo intitulado "Comis-
sões Parlamentares de Inquérito - Limites", publicado
na Revista Trimestral de Direito Público (5).

O fato de determinado instituto figurar ou não no
texto constitucional é uma simples questão de opção
do legislador constituinte.

9. A CPI e a moralidade administrativa

Queremos deixar claro que a função de controle
e fiscalização, a cargo do Legislativo, é uma tarefa tão
importante quanto a de elaboração do direito. É im-
prescindível que o parlamento esteja bem informado
sobre a realidade da administração pública. O
Legislativo, em virtude da natureza de suas atividades,
precisa conhecer os problemas do Estado a fim de
melhor atender aos anseios do povo. Não é apenas
fazendo leis que o parlamento atende às aspirações da
população. É preciso fiscalizar os atos do Governo e
acompanhar a execução das políticas públicas.

Nesse precioso papel de investigação, as CPIs
ocupam lugar de destaque. Dispõem dos meios neces-
sários para garantir o controle político e podem contar,
se for o caso, com o auxilio do Tribunal de Contas.
Muitos trabalhos das comissões de inquérito servem
de esteio para o aprimoramento da legislação. Nesse

5 COMPARATO, Fá-
bio Konder. Comis-
sões parlamentares
de inquérito - limi-
tes. Revista Trimes-
tral de Direito Públi-
co, São Paulo:
Malheiros Editores,
v.5, 1994.
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caso, elas funcionam como um antecedente lógico e
uma fase preparatória para a edição do direito positivo.

As CPIs, como órgãos de investigação, constitu-
em-se em institutos de suma importância para a defesa
da moralidade administrativa na condução dos negó-
cios públicos. Quem gere interesses da coletividade
não pode utilizar-se de suas prerrogativas para satisfa-
zer interesses particulares, pois a finalidade pública
deve nortear todos os atos da Administração. Nesse
campo, não é a vontade pessoal do agente que deve ser
concretizada, e sim a vontade da lei. Esta funciona
como limite para a atuação de qualquer autoridade
administrativa. Se houver indícios de improbidade ou
irregularidade no desempenho da função pública, tal
fato pode ensejar a constituição de uma comissão de
inquérito.

Para comprovar o aspecto eminentemente mo-
ralizador de uma CPI, basta lembrarmos a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacio-
nal, constituída por meio do Requerimento n° 52/92,
destinada a apurar fatos contidos nas denúncias do Sr.
Pedro Collor de Mello referentes às atividades do Sr.
Paulo César Cavalcante Farias, capazes de configurar
ilicitude penal. De acordo com o relatório final apre-
sentado, chegou-se à conclusão de que o então Presi-
dente Fernando CoIlor estava envolvido no chamado
"esquema PC", além de terem sido comprovadas
movimentações bancárias irregulares, envolvendo
correntistas "fantasmas", pessoas inexistentes e CPFs
falsos. De uma certa forma, foi com base nessa inves-
tigação que a Câmara dos Deputados autorizou a
abertura do processo, por crime de responsabilidade,
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contra o ex-Presidente Fernando Colior, que, por
ocasião de seu julgamento pelo Senado Federal, re-
nunciou ao mandato.

Posteriormente, tivemos a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, consti-
tuída por meio do Requerimento n° .151/93, destinada
a apurar fatos contidos nas denúncias do Sr. José
Carlos Alves dos Santos, referentes às atividades dos
parlamentares, membros do Governo e representantes
de empresas envolvidos na destinação de recursos do
orçamento da União. Essa comissão constatou a exis-
tência de desvio de verbas públicas que comprometia
a atuação de vários congressistas, comportamento
nitidamente incompatível com o decoro parlamentar.
Por sugestão da própria CPI, diversos membros do
Congresso Nacional perderam o mandato.

Alguns parlamentares que estavam sendo
inves-tigados pela referida comissão e que se encon-
travam na iminência de terem o mandato cassado, an-
teciparam-se à decisão da respectiva Casa Parlamen-
tar e pro-tocolaram o pedido de renúncia para não so-
frer as conseqüências jurídicas do ato de cassação, es-
pecialmente a inabilitação para o exercício de função
pública pelo período estabelecido em lei. Em razão
disso, o Congresso Nacional aprovou a Emenda
Constitucional de Revisão n° 6, de 1994,  para inserir,
no art. 55 da Carta Magna, o seguinte § 4°: "A renún-
cia de parlamentar submetido a processo que vise ou
possa levar à perda do mandato, nos termos deste ar-
tigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações fi-
nais de que tratam os § 2° e 3°".
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Ainda a título de ilustração, pode-se mencionar
também a CPI dos títulos públicos, que trouxe à baila
o vendaval de irregularidades praticadas por alguns
administradores na expedição de precatórios judici-
ais, que deveriam ser destinados ao pagamento de
dívidas decorrentes de sentença judicial e acabaram
sendo utilizados para finalidade completamente di-
versa.

Posteriormente, foram constituídas outras co-
missões do gênero que tiveram grande repercussão,
tais como: a CPI do Senado Federal que investigou o
Sistema Financeiro Nacional, criada pelo Requeri-
mento n° 1 27/99; a discutível CPI do Judiciário, que se
destacou, principalmente, por trazer a público as irre-
gularidades (desvio de verbas) na construção do edifí-
cio da Justiça do Trabalho; e aCPI do narcotráfico que,
em razão do efetivo empenho de seus membros e do
auxilio primoroso da Polícia Federal, desempenhou
um trabalho eficiente que culminou na prisão de várias
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Os exemplos acima mencionados são demons-
trações inequívocas da importância dessas comissões
no tocante à função fiscalizadora, bem como para a
preservação do postulado constitucional da moralidade
administrativa, consagrado expressamente no "caput"
do art. 37 da Constituição da República.

10. O universo das CPIs em Minas Qerais

A proliferação dos inquéritos parlamentares tam-
bém é uma realidade em Minas Gerais. Na 13'
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Legislatura (1995-1999), a Assembléia Legislativa
criou onze CPIs, entre as quais se destacam as que
investigaram: a prostituição infantil na região norte do
Estado; o processo de apuração dos índices do Valor
Adicionado Fiscal - VAF - nos municípios mineiros,
especialmente nos Municípios de Contagem,
Congonhas e Varginha, referentes aos anos de 1992 a
1995; as denúncias que envolveram o Sistema Peni-
tenciário Estadual; e a falta de repasses do Tesouro ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG -, nos últimos 10 anos.

No que diz respeito especificamente às comis-
sões de inquérito que investigaram o sistema peniten-
ciário estadual e a falta de repasses do Tesouro para o
IPSEMG, cabe registrar que o relatório final concluiu,
entre outras coisas, pela apresentação de vários proje-
tos de lei visando ao aperfeiçoamento da legislação,
além da solicitação ao Ministério Público das provi-
dências cabíveis. No primeiro caso, a CPI convocou
várias autoridades policiais que eram consideradas
suspeitas de praticar atos de violência contra detentos,
além de convocar as vítimas de tais atrocidades para
prestarem depoimento perante a comissão. Os mem-
bros da CPI, em diversas oportunidades, deslocaram-
se para outras regiões do Estado a fim de verificar as
condições de higiene e salubridade das cadeias e
presídios.

Os trabalhos dessa comissão tiveram o mérito de
expor para a sociedade mineira o caos em que se
encontra o sistema penitenciário estadual, a começar
pelo estado físico das celas e a inexistência de pessoal
qualificado para zelar pela guarda dos presos. Aliás,
alguns Deputados receberam ameaças de morte e,

143



CADERNOS DA EscoLA Do LEQISLATIVO

durante o trabalho de investigação, o Gabinete do
Relator da CPI foi totalmente incendiado, fato atribu-
ído à Polícia Civil como forma de intimidar os mem-
bros da comissão.

Em relação à CPI do IPSEMG, constatou-se que
o sistema de caixa único deixou a autarquia em péssi-
ma situação financeira, pois o Estado arrecadava as
contribuições sociais destinadas à instituição e não
efetuava os repasses na forma devida, aumentando
cada vez mais a dívida do Governo para com o Insti-
tuto de Previdência. Em razão disso, a comissão apre-
sentou, entre outras medidas, projeto de lei asseguran-
do a autonomia do IPSEMG para arrecadar e aplicar
as contribuições sociais de que trata o art. 149 da
Constituição Federal. Embora a proposição tenha sido
vetada pelo Governador do Estado, sob a alegação de
vício formal de inconstitucionalidade, o Chefe do
Poder Executivo reconheceu a importância da matéria
como forma de recuperar a autonomia financeira do
instituto e, posteriormente, encaminhou à Assembléia
Legislativa o Projeto de Lei n°221/99, que se transfor-
mou na Lei n° 13.404, de 15/12/99, a qual assegurou
competência explícita àquela instituição para arreca-
dar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar, direta-
mente, as contribuições para a assistência e previdên-
cia sociais sob sua responsabilidade.

No mesmo ano de 1999, foram encenados os
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito cons-
tituída para apurar possíveis irregularidades na aliena-
ção de 33% das ações da CEMIG, cujo relatório final
foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/9/99.
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Segundo a CPI, o Acordo de Acionistas realizado
entre o Estado de Minas Gerais e a SOUTHERN
acarretou a transferência a esta de parte do poder de
controle que o Estado exercia sobre a CEMIG, sem
que houvesse autorização legislativa nesse sentido,
contrariando disposição expressa da Carta mineira.

Levando-se em conta que comissões dessa natu-
reza são desprovidas de caráter punitivo, a CPI em
referência propõe ao Chefe do Poder Executivo que
determine ao Procurador-Geral do Estado a adoção
das medidasjudiciais cabíveis com vistas à declaração
de nulidade do Acordo de Acionistas e solicita ao
Ministério Público Estadual a instauração de inquérito
civil público e, se for o caso, a promoção da competen-
te ação de responsabilização dos gestores públicos
envolvidos em todo o processo de alienação das ações
da CEMIG, com base na Lei Federal n°8.429, de 1992,
que trata dos casos de improbidade administrativa,
entre outras providências.

No tocante aos fundamentos jurídicos apresen-
tados para a defesa da nulidade do Acordo de Acionis-
tas, veja-se o respeitável parecer, da lavra do professor
EROS ROBERTO GRAU (1999), em resposta à con-
sulta feita pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o qual consta no relatório final da CPI,
parecer este publicado no periódico "Boletim de Di-
reito Administrativo", n° 10.outubro/99, Editora Nova
Dimensão Jurídica.'6

Ao ensejo, saliente-se que o assunto relativo à
transferência do controle acionário da CEMIG foi
objeto de questionamento judicial.

e GRAU, Eros Ro-
berto. Sociedade de
Economia Mista -
CEMIG: Transferên-
cia do seu controle
Acionário mediante
a Formalização de
Acordo de Acionis-
ta. Nulidade do Acor-
do de Acionistas.
Boletim de Direito
Administrativo, São
Paulo: NDJ, n. 10, p.
669-676,1999.
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Ainda na referida Legislatura, foi constituída
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
possíveis irregularidades na emissão de carteiras de
habilitação pelo DETRAN-MG, bem como o
envolvimento de policiais civis nas denúncias. O
relatório final desta CPI foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 10/10/99, ficando comprovadas diver-
sas anomalias envolvendo o órgão de trânsito estadu-
al, tais como facilitação na emissão de carteiras de
habilitação, venda de carteiras falsas, agenciamento
de candidatos, desvio de taxas e fraudes na arrecada-
ção de multas de trânsito. A comissão enfatizou a
necessidade de uma reformulação total no sistema
estadual de trânsito, a começar pela apresentação de
uma proposta de emenda à Constituição do Estado
para retirar da Polícia Civil as atribuições relativas a
registro e licenciamento de veículo automotor e habi-
litação de condutor. Além de concluir pelo aperfeiço-
amento da legislação positiva, a comissão determinou
o encaminhamento de cópia do relatório ao Presidente
da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Diretor do Departamento Nacional de Trânsito, ao
Ministério Público Estadual e à Delegacia da Polícia
Federal em Minas Gerais, para a adoção das providên-
cias cabíveis.

Na l4 Legislatura (1999-2003), já foram cons-
tituídas, até a data de elaboração deste estudo, 13
Comissões Parlamentares de Inquérito, entre as quais
se destacam as que investigam possíveis irregularida-
des: nos procedimentos licitatórios realizados medi-
ante dispensa ou inexigibílidade; na execução de obras
municipais financiadas com recursos do Fundo
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SOMMA; na utilização das verbas do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério - FUNDEF - em municí-
pios mineiros; e no setor de saúde, especialmente da
Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e da Fundação
Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG.

Conclusão

No Brasil, temos o costume tradicional de ela-
borar leis para disciplinar assuntos que poderiam ser
regulados por meio de outra espécie normativa. O
resultado disso é o grande número de leis que existem
no País, muitas delas desprovidas de qualquer aspecto
de generalidade, abstração e inovação. É chegada a
hora de dar mais atenção à atividade fiscalizadora do
parlamento e reconhecer a relevância das comissões
parlamentares de inquérito, que zelam pela honestida-
de na condução da coisa pública e visam ao aperfeiço-
amento do regime democrático. Ademais, o Brasil é
um país extremamente rico na produção de normas
jurídicas, tão rico quanto sua própria dimensão
territorial. Mas isso não basta.

Chegou o momento de o Legislativo dar mais
ênfase ao controle da administração que à simples
elaboração das leis, de modo que esse período é
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importante para marcar uma nova tomada de posição
em face dos problemas que envolvem a Administração
Pública e atingem diretamente o cidadão. O momento
exige reflexão sobre a maneira de atuar dos parlamen-
tares. A opinião pública pressiona e, ao mesmo tempo,
estimula os membros do Legislativo, o mesmo ocor-
rendo com os meios de comunicação, que dão ampla
divulgação aos trabalhos da CPI. É exatamente em tais
oportunidades que os nossos representantes devem
refletir mais detidamente antes de tomar uma atitude
que possa dar ensejo à interferência do Judiciário para
corrigir o excesso cometido e restaurar a legalidade,
desde que haja provocação da parte interessada. Isso
desmoraliza a comissão, retira sua credibilidade e
compromete a eficácia do controle externo.

Por serem emanações do próprio Poder
Legislativo, as CPIs não estão autorizadas a ingressar
no domínio da jurisdição, fazendo as vezes de Poder
Judiciário, uma vez que a cláusula constitucional de
"poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais" deve ser interpretada como poderes
probatórios, tal como vem sendo destacado na doutri-
na e na jurisprudência. Assim, não é lícito a essas
comissões decretarem, "ex propria auctoritate": pri-
são de investigado, salvo no caso de flagrante delito;
busca e apreensão domiciliar e pessoal; quebra dos
sigilos profissional, de correspondência e de escuta
telefônica; e indisponibilidade de bens.

À medida que se multiplica o número de CPIs,
esse fenômeno serve de alerta para que os parlamenta-
res ajam com maior cautela, bom-senso, moderação e
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coerência, pois a lei é o limite para o exercício da
função investigadora.
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"Atlas", escultura
antiga
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