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Deputado Anderson
Adauto é o presidente
da Assembléia
Legislativa no 1 9 biênio
da 10 legislatura.

o editar o número 10 dos "Ca-
dernos do Legislativo", a Assem-
bléia mineira vê consolidar-se o
êxito de uma iniciativa de múlti-
plos e válidos objetivos, entre os
quais o de conscientizar politica-
mente a sociedade para que parti-
cipe das decisões nacionais.

9	O presente número dá se-
qüência ao conteúdo dos anterio-

res e se harmoniza com ele, ao enfocar temas como a
realidade federativa na chamada "República Velha"; o
trabalho das ONG'S diante dos efeitos da
globalização e das políticas neoliberais; a utilização
dos recursos da Informática na esfera política; e a
Cad, Esc. Lcgisl., Belo Horizonte, V.5, n. lo, p. 5-8, jan./juI.20
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CADERNOS DA ESCOLA Do LEQISATIVO

nova ordem política implantada no Velho Continente
com o advento da União Européia. No capítulo "Docu-
menta", analisam-se as questões suscitadas pela Consti-
tuinte de 1891, entre elas uma que permanece de
formidável atualidade: o sistema previdenciário dos ser-
vidores públicos.

A questão federativa se reveste de particular
atualidade. Uma de nossas preocupações, na presen-
te Legislatura, tem sido exatamente a crise por que
passa a Federação brasileira. Em função de um Executi-
vo Federal centralizador e mesmo autocrático, os Esta-
dos e municípios dispõem hoje de autonomia meramente
nominal. Um retrospecto do que ocorreu, nesse aspecto,
nos primórdios da Era Republicana, só pode subsidiar-
nos para enfrentar a situação presente.

A atuação das ONGs é uma realidade positiva,
e o que fazem e podem elas fazer ante os efeitos da
globalização é o que está em causa. Quanto à utiliza-
ção da Informática, basta dizer que vivemos hoje num
mundo absolutamente informatizado. Alhear-se à
tecnologia, portanto, seria atitude fútil e retrógrada.

A União Européia constitui comprovação de
que - quando os homens se entendem - o que pa-
recia impossível deixa de o ser. Juntar nações e po-
vos tão díspares é o que se está conseguindo no
Velho Continente, e devemos acompanhar com aten-
ção esse desdobramento político portentoso.

Quanto à questão previdenciária do servidor
público, não nos podemos esquecer de que a Assem-
bléia mineira está atenta e atuante. Temo-nos - na
medida de nossa competência - esforçado para que



o equacionamento se faça nos limites da viabilidade
financeira estatal, mas nunca em prejuízo do servidor.

A aceitação obtida pelos "Cadernos da Escola
do Legislativo" junto ao povo que representamos
nesta Casa é sintomática: é que estamos vivendo e
convivendo com uma sociedade cada vez mais
politizada e exigente quanto ao acesso às informa-
ções. Saber que estamos contribuindo para o atendi-
mento de tal exigência é gratificante para o
Parlamento de Minas Gerais. Afinal, fica mais uma vez
comprovado que este Legislativo não se isola nem se
limita à função legisladora, mas responde com firmeza
à responsabilidade político-parlamentar que lhe ou-
torgou o povo mineiro.
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inha idéia é propor uma conver-
sa a respeito de alguns argumen-
tos do meu livro A invenção
republicana. O livro, lançado
pela primeira vez em 1987, re-
sultou de minha tese de mes-
trado e buscava discutir alguns
significados da implantação da
Primeira República no Brasil e
de seus efeitos.

Renato Lessa é Dou-
tor em Ciência Polí-
tica pelo IUPERJ
(1992) e professor
de Teoria Política
nesta instituição. Pa-
lestra realizada na
Escola do Legislativo
em 10112199.

Gostaria de partir do seguinte ponto, para
adotá-lo como referência: um dos procedimentos mais
importantes, quando falamos de um fenômeno em ter-
mos históricos, é ter alguma noção a respeito de sua
datação. E é difícil datar a República no Brasil, a não

Cad. ar. LcgisI., Belo Horizonte, V.5, n. lO, p. 9-3S,janJjuI.20
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ser que nos contentemos com o marco episódico da
Proclamação, protagonizada pelo Marechal Deo-
doro, já em avançada idade - até com certas dúvi-
das sobre o pleno uso de suas faculdades. Isso quer
dizer que a datação da República é um pouco fugidia.
De que República estamos falando? Da Proclama-
ção? Da República consolidada, em princípio, com
Floriano? Da República que se rotiniza com Campos
Sales? Da República recriada em 1930? Da Repúbli-
ca desfeita e feita de outra maneira em 1937? Da mi-
nha República preferida, que foi a proclamada em
1946? Enfim, são tantas as datações que nos pode-
mos dar até ao luxo de ter a nossa República predi-
leta: no meu caso, a de 1946, marco que, se
trouxermos para a discussão algumas idéias clássicas
a respeito de República, ainda que de maneira imperfei-
ta e incompleta, assemelhar-se-ia, mesmo remotamente,
com alguma noção republicana - entendendo-se por
isso a exigência de um certo pluralismo político, de uma
certa incorporação popular ao processo político, por
meio do alargamento do eleitorado, do pluripar-
tidarismo, do federalismo, enfim, de alguma diversida-
de política reconhecida no corpo das instituições.
Tudo isso tivemos pela primeira vez com a Constitui-
ção de 1946.

No entanto, o fato de termos uma história políti-
ca tão descontínua, sobretudo depois de 1889, faz
com que esses períodos que, quase por força do há-
bito, designamos como republicanos sejam percebi-
dos por nós, na contemporaneidade, como muito
remotos. Só para exemplificar, do ponto de vista do
ano 2000, a República Velha às vezes dá a impressão
de estar mais próxima de Tomé de Souza e Mem de
Sá do que de tempos mais recentes do processo po-

lo



A INVENÇÃO REPUBLICANA

lítico brasileiro. Temos, pois, uma relação muito frívo-
la, muito pouco séria, com o passado. O passado é
uma situação pela qual o País passou, e o que acon-
teceu então não parece ser essencial ou relevante
para entendermos as etapas subseqüentes das trans-
formações que aqui ocorreram. Por exemplo, apenas
recentemente nossa história colonial começou a ser
revolvida por uma investigação histórica mais interes-
sante. Se nos lembrarmos de alguns textos magistrais,
como Instituições Políticas Brasileiras, de Oliveira
Vianna, em que o autor fala do "a-solidarismo" da so-
ciedade colonial brasileira, veremos como é impressi-
onante a quantidade de pistas e indicações
interessantes para pensarmos a dinâmica social brasi-
leira contemporânea. Podemos, assim, fazê-lo a partir
das indicações de Oliveira Vianna - que é apenas
um exemplo - a respeito da sociedade colonial bra-
sileira. No entanto, o tratamento que conferimos ao
tempo histórico brasileiro é muito segmentado. Os in-
telectuais da academia americana, e mesmo o público
um pouco mais ilustrado, em qualquer conversa a res-
peito do destino político dos Estados Unidos no final
do século XX, por exemplo, podem fazer uma alusão
aos Founding Fathers: o que eles estavam queren-
do, quando fizeram a convenção da Filadélfia, o que
queriam quando diziam que os artigos da confedera-
ção eram insuficientes. Essa referência é muito co-
mum no vocabulário político americano, e não só no
dos intelectuais e analistas profissionais. No vocabu-
lário político americano corrente, ela é possível; não é
estranha. Agora, imaginem, no Brasil, em um debate
público, não especializado, não acadêmico, sobre as
perspectivas das eleições presidenciais de 2002, al-
guém fazer uma referência a Diogo Antônio Feijó, ai-
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guém falar de Tomás Antônio Gonzaga ou se referir a
Afonso Pena! Seria uma bizarria completa, que não
faria muito sentido, porque esses sedimentos foram
depositados quase arqueologicamente, e apenas
escavadores bizarros, como eu e alguns colegas, de-
ram-se ao trabalho de tentar entender esses fatos.

Curiosamente, porém, esses acontecimentos
têm algum diálogo com a contemporaneidade. E im-
portante que não se caia no anacronismo contrário:
supor que tudo o que aconteceu possa ser reconheci-
do no tempo contemporâneo. Com freqüência, tenta-
mos compensar o esquecimento do passado com a
suposição de que tudo o que já aconteceu esteja
acontecendo no presente, e que o presente não é se-
não uma mera reedição de tudo o que aconteceu. Te-
mos, pois, de ter uma atitude equilibrada, encontrando
correspondências, antecipações, superações - tudo
isso pode conviver. O passado nunca é superado em
bloco. É recuperado, esquecido, aproveitado, reno-
vado. Só um paciente trabalho de investigação pode
estabelecer corretamente o quanto o passado é rele-
vante para entendermos o mundo contemporâneo.

No entanto, o objetivo do meu livro não é o de
investigar a Primeira República para entender o Brasil
contemporâneo. Meu propósito foi o de chamar a
atenção para a existência de um período na história
política brasileira recente - curiosamente, o período
de maior estabilidade política que o País conheceu, a
partir da Proclamação da República. A República foi
proclamada em 1889, e, até 1899, como sabemos, a
possibilidade de sobrevivência do regime era muito in-
certa. Ninguém podia dizer que a República estava
consolidada em 1895 ou 1896. Havia muitas dúvidas:
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não se sabia de que República se estava falando. De-
pois disso, entre 1898 e 1902, com o Governo do
Presidente Campos Sales, quarto Presidente da Re-
pública, na linha que começa com Deodoro, e segun-
do Presidente civil da República, algumas rotinas
institucionais e políticas, sobretudo rotinas informais
- que não são constitucionais -, foram inventadas e
duraram no País até 1930. A fórmula política que
viabiliza a República tem trinta e dois anos de dura-
ção. Nenhuma outra fórmula política durou tanto na
história republicana. Não se pode dizer que a Revolu-
ção de 30 tenha implantado um modelo político claro
até a entrada em vigor da Constituição de 1934. Tudo
era também muito confuso. Havia muitas escolhas: o
Clube 3 de Outubro propunha algumas medidas; as
oligarquias dissidentes queriam outras... Enfim, havia
muita confusão. Em 1934, quando parecia que o País
iria entrar numa ordem legal diferente, o Presidente da
República, ao assinar a Constituição, declara, em seu
discurso, que, assim que tivesse oportunidade, iria
alterá-la. Getúlio Vargas tinha muitos defeitos, mas
não era mentiroso - três anos depois, com o golpe
do Estado Novo, cumpriu sua promessa, e o País en-
trou em outra fase, que se estendeu até 1945, ou seja,
por oito anos. O regime de 1946 perdurou até 1964.
Foram, portanto, dezoito anos. O regime de 1964,
embora tenha durado demais, durou menos do que a
República Velha. Se colocarmos a datação em 1985,
no começo da campanha das "Diretas Já" e na virada
do Governo, com a eleição de Tancredo, serão vinte
e um anos. A ordem política que emergiu depois de
1988 - que gosto de chamar de República de 1988
-' com a nova Constituição, a despeito de todas as
tentativas de alterá-la, sobretudo com essa febre oh-
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sessiva de reformas constitucionais, até prova em
contrário, segue viva, com onze anos de idade. Por-
tanto, quando falamos em República Velha, não
estamos falando de algo tão remoto. Podemos estar
falando de alguma coisa remota no sentido do tempo
newtoniano, linear, mas se trata da fórmula política
mais duradoura da história republicana brasileira.
Mais do que a República Velha, só durou o 2° Reina-
do, mesmo assim, depois da Maioridade, no período
de 1840 a 1889 - os quarenta e nove anos do go-
verno pessoal de D. Pedro II.

O que me moveu a refletir sobre isso foi, em
primeiro lugar, essa constatação: nenhuma fórmula
política tão duradoura assim passa impunemente. Isso
tem de ter relevância para estruturar politicamente o
País. Vale a pena investigar.

Outro fato que me motivou nessa pesquisa, e
que acho importante tentar trazer para discussão, foi
o tratamento acadêmico dado à República Velha, que
é extremamente acanhado. Hoje, conhecemos mais o
Império, a monarquia, do que a República Velha. Po-
deríamos ficar aqui por muito tempo, fazendo referên-
cia a livros excelentes que trataram da monarquia,
sobretudo do 2° Reinado, a começar com a nave-
mãe da historiografia brasileira sobre esse período -
o magnífico volume de Sérgio Buarque de Holanda,
na História Geral da Civilização Brasileira, devo-
tado à obra política do 2° Reinado. Se retrocedermos
a Eudides da Cunha, teremos aquele belíssimo ensaio,
"Da Monarquia à República", que, na verdade, dá a
datação e a periodização que, posteriormente, os his-
toriadores usaram para analisar o Império. É um livro
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magnífico, um ensaio genial e muito interessante, que
conta a história do Império. Há também Sérgio
Buarque de Holanda, Eucides da Cunha, José Murilo
de Carvalho, que não podemos deixar de mencionar,
e vários outros autores que tratam desse período.
Quero citar um trabalho mais recente, mas luminoso,
que todos devem ter visto ou dele ter ouvido falar, o
da Prof. Lília Schwarcz, de São Paulo: As Barbas
do Imperador. Há, portanto, um enorme conjunto de
textos que escavaram por diversos caminhos, por di-
versas portas, o significado da ordem imperial, as ca-
racterísticas da sociedade brasileira durante a
monarquia, a ordem política que imperava, a feição
dos partidos, o funcionamento do governo e do siste-
ma político, o modo como era feito o gasto público, o
papel do Conselho de Estado. Assim, é razoavelmen-
te conhecida a sociedade brasileira no Império.

Também é razoavelmente conhecida a socieda-
de brasileira depois de 1930. Há trabalhos clássicos
sobre esse período, ainda que possamos questionar
os paradigmas que os sustentam. Houve, portanto, um
esforço da historiografia brasileira para tentar com-
preender o que foi o Brasil depois de 30. Muitas ve-
zes seguindo uma linha muito pesada, muito
sociologizante, mas houve uma tentativa de entender o
Brasil. O saudoso Prof. Olavo Brasil de Lima Júnior,
por exemplo, em sua magnífica tese de doutorado,
tão pequena, simples e genial - um livro pequeno,
mas grande do ponto de vista da capacidade de es-
clarecimento - explica o que foi o sistema partidário
brasileiro no período de 1946 a 1964. Hoje sabemos
como foi aquele sistema, graças a trabalhos como o
de Olavo Brasil.

15
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No entanto, o que aconteceu entre 1889 e
1930? A suposição é muito acanhada. Vou correr o
risco da caricatura, e, se eu estiver exagerando, po-
dem cobrar-me, e veremos melhor o assunto, mas o
que há são apenas suposições. Primeiro, há a idéia de
que o Império estava esgotado, ou seja, o capitalis-
mo, que estava chegando ou já havia chegado, exigiu
de alguma maneira que o Império fosse superado.
Portanto, se é da natureza do império ser negado
pelo capitalismo, parece ter sido da natureza do capi-
talismo exigir a República no Brasil. Assim, o treslou-
cado gesto de Deodoro da Fonseca - que, segundo
a crônica da época, nem sequer sabia que estava de-
pondo o Imperador, achava que estava depondo
apenas o Governo - não seria exatamente treslouca-
do, mas um efeito na superfície dos movimentos
tectônicos que estariam ocorrendo na estrutura da so-
ciedade que, tendo declarado o Império como supe-
rado institucionalmente, exigia, então, a forma
republicana. E uma maneira de falar um pouco
caricatural, mas é mais ou menos isso: a idéia é que as
crises políticas só fazem sentido, em certa concepção
- que hoje tem menos apelo, mas continua vigente
em alguns cantos -, se são a ponta aparente de de-
terminações fundas na estrutura social, na econômica
e na de classes. A idéia é a de que essa estrutura -
o capitalismo ou algo semelhante - teria interpelado
o Império e exigido a República.

Essa idéia vagamente sociologizante, mas muito
tosca, muito mecanicista, muito determinista, desobri-
gou-nos durante muito tempo do trabalho de entender
como foi possível que uma ordem política que durou
sete décadas tenha sido derrubada em 48 horas.
Como explicamos esse paradoxo? Como isso aconte-

16
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ce a uma ordem política que tinha sete décadas, cujas
instituições estavam intactas e cujos partidos políticos
eram partidos da ordem? O Partido Liberal e o Parti-
do Conservador eram partidos da ordem, O Partido
Republicano tinha três Deputados no Parlamento im-
perial, absolutamente moderados, prudentes, que
nunca queriam desafiar nada revolucionariamente.

Os republicanos radicais não existiam mais
no Brasil. Na Regência, sim. Nas décadas de 30 a
50, encontraremos, em nossa história, os republi-
canos radicais. É nesse momento que nos podemos
reportar a Teófilo Otôni. Depois da Praieira, em
1848, já se escasseiam os republicanos radicais,
que, com poder de persuasão e de força política,
associavam a mudança do regime à mudança de
aspectos básicos da sociedade brasileira.

A visão da passagem do Império para a Repú-
blica, determinada por estruturas automáticas e
supraconscientes da sociedade, desobrigou, durante
muito tempo, os analistas de entender a maneira
como se deu a crise política da monarquia, e em que
medida outra experiência política pôde ter sido inicia-
da sobre um regime que tinha problemas específicos.
Afinal, a monarquia enfrentou a crise militar e a crise
da abolição, mas, do ponto de vista do final dos anos
80, suas instituições apareciam como intactas, a pon-
to de o último Gabinete fazer um projeto de reforma
política que retomava o Gabinete Zacarias, em 1868,
a voto direto e federalismo. No entanto, se havia
proposta de renovação política, esta estava no Gabi-
nete do Visconde de Ouro Preto, que dificilmente te-
ria credibilidade, porque, afinal de contas, o Visconde
era o Afonso "Vintém", uma pessoa de elevada sen-
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sibilidade social, que, quando foi Ministro da Fazen-
da, nos anos 70, dobrou o preço da passagem de
bonde no Rio de Janeiro. Esse aumento ficou conhe-
cido como o "imposto do Vintém". A população do
Rio, que era mais carioca do que é hoje, fez uma re-
belião, quebrou os bondes da cidade, carimbando
Afonso Celso, o futuro Visconde de Ouro Preto, de
Afonso "Vintém".

Jamais saberemos se aquele projeto de refor-
ma, do Gabinete Ouro Preto, era para valer, porque
não houve tempo para implantá-lo, uma vez que o fu-
turo do pretérito é sempre duvidoso: como seria a
monarquia, se tivesse durado? Jamais saberemos.

O importante a registrar é que o único projeto de
mudança política existente naquele momento - o que
fazer com os partidos, o que fazer com as eleições, o
que fazer com as províncias - estava nas mãos do go-
verno parlamentar da monarquia brasileira.

Esta é a primeira superstição a respeito da
República, que deriva da crença de que ela foi o
resultado do espasmo provocado por uma exigên-
cia que vem das transformações econômicas, ou
seja lá de onde for.

Outra superstição, talvez mais séria que a pri-
meira, é a suposição de que a República é um objeto
tão fácil, tão simples, que não vale a pena perder tem-
po com ela. Por quê? Porque nela houve o predomí-
nio dos fazendeiros - a República do café-com-leite
-, ou seja, o predomínio das elites agrárias, que,
tendo o domínio econômico, tinham o domínio políti-
co. Não vou, por isso, perder tempo comparando o
Governo Afonso Pena com o Governo Arthur

18
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Bernardes, embora haja vinte anos entre eles. Os dois
apresentam as mesmas características, o que vem ex-
plicar por que a República é uma ordem política per-
cebida como algo simples.

É de se notar, por exemplo, o ensaio do nosso
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, num
marxismo absolutamente explícito, chama a atenção
para o fato de que a República Velha não passou de
uma experiência política, na qual o predomínio de
classes se apresentava claramente. Portanto, do pon-
to de vista da política das instituições, aquele foi um
período de baixa complexidade. Não há, então, que
estudá-lo. Isso explica por que sabemos tão pouco a
respeito da República Velha.

Como funcionava o parlamento na República
Velha? Não sabemos. No meu livro, tento tratar de
assuntos interessantes, como a distribuição da partici-
pação dos Estados nas comissões legislativas. É um
tema que interessa aos que estudam o Poder
Legislativo. Pode-se ver então que essa história do
predomínio mineiro-paulista é muito complicada. Pri-
meiro, que não é mineiro-paulista. A bancada mineira
controlava automaticamente alguns setores. A banca-
da paulista tinha pouco domínio sobre a dinâmica
parlamentar, muito menos do que imaginamos. Enfim,
isso é apenas um esboço.

Como era a dinâmica legislativa? Como era o
Governo? Como era a burocracia governamental?
Como era o gasto público? São temas que devem ser
estudados mais aprofundadamente. Essas perguntas,
nós as fazemos sobre qualquer sistema político. Se
formos estudar o sistema político dinamarquês dos
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anos 40, as perguntas serão as mesmas. No entanto,
não temos resposta para elas quando se trata da Re-
pública Velha, devido à ilusão de que ela era um rei-
no em que não havia política. Era apenas o
predomínio bruto do poder econômico, do poder
coronelista.

Todo o folclore coronelístico é então apresen-
tado como uma espécie de metonímia que resolve a
dificuldade que temos para entender aquela ordem.

Faça-se o seguinte teste: pergunte-se a quem
trabalha com política como era o sistema político da
República Velha. A pessoa vai contar uma história de
coronel, ou seja, uma história que vira uma conversa
de poder local.

Evidentemente, o poder local é uma dimensão
importante para se entender a República Velha, mas
não é a única. Havia questões de grande complexida-
de: populações urbanas razoáveis; intermediação de
interesses importantes; nexo do mercado brasileiro
com o mercado internacional, que era um mercado
sofisticado. Claro, num País agrário exportador, a or-
dem tem mais complexidade do que aquela que o tra-
tamento usual procura dar-lhe.

Essas insatisfações, o meu livro não as sacia.
Não vou incorrer em risco de falsidade ideológica.
Meu livro não resolve isso, mas foi a insatisfação que
o moveu, e, em certo sentido, ele foi uma provocação
para que o nosso interesse analítico seja maior em re-
lação ao período da República Velha.

Depois dessa referência imediata, vou dizer
algo positivo sobre o período. Tentarei transmitir a
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noção do que muda ao se abandonar o modelo impe-
rial e se passar para o período formalmente republi-
cano, como descrito em nossos cadernos de 1° grau,
sem discutir a adequação destes conceitos.

O Brasil amanhece no dia 16 de novembro de
1889 sem Poder Moderador. O Imperador já estava
a caminho do exílio. Isso significa que o Brasil não
apenas mandou embora a família real, mas que o País
abandonou as rotinas institucionais fundamentais do
Império. É importante saber que rotinas eram essas.
O primeiro ponto básico é a idéia do Poder Modera-
dor. O Poder Moderador foi adotado constitucional-
mente em 1824 como um quarto Poder, não apenas
como um Poder a mais, mas como um Poder de super-
visão, privativo do Imperador, que a Constituição de-
clarava inviolável e irresponsável, no sentido geral,
jurídico e político da expressão. Portanto, o Poder Mo-
derador passa a ser - segundo a leira da Carta de
1824 e como enfatizaram Sérgio Buarque e Nabuco de
Araújo - a chave da nossa organização política, que
vai sustentar toda a armação do sistema político.

É curioso lembrar como a figura do Imperador
também é ambígua e tensa no registro institucional de
24. O Brasil foi a única monarquia pretensamente
constitucional na qual o Imperador era apresentado
da seguinte maneira: "O Imperador assim o é pela
unânime aclamação dos povos e pela graça divina."
Na Europa, esses dois princípios foram separados
por barricadas, e sangue foi vertido entre os defenso-
res do direito divino e os do modelo da aclamação
dos povos. Aqui, foi a pena de Antônio Carlos Ribei-
ro de Andrada que compatibilizou princípios ideológi-
cos completamente diferentes.
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O Poder Moderador é, portanto, a chave
fundamental da organização política, mas o impor-
tante é ver os efeitos dessa chave nessa organiza-
ção. Ela soluciona algumas questões fundamentais.
Primeiro, resolve a relação entre o poder central e
os poderes provinciais.

Dada a dimensão do território brasileiro, o pro-
blema espacial é fundamental, sobretudo pela opção
feita em 1824, reforçada com a Lei Interpretativa do
Ato Adicional depois da Regência, de que a organiza-
ção do País é unitária. E um Império. Para evitar a
fragmentação e a diversidade das antigas colônias es-
panholas, o País apresenta-se como unitário.

A relação entre o poder central e os poderes
regionais é um problema crucial, que o Império resol-
ve a partir de unia estrutura altamente vertical, na qual
os Presidentes de províncias são nomeados direta-
mente pelo poder central. Não há vida política regio-
nal própria. Com freqüência, os Presidentes de
província não são naturais dos Estados que governam.

Francisco Iglésias elaborou um trabalho sobre
os períodos governamentais de Minas durante o Im-
pério. Nós, que alimentamos a mitologia de que Mi-
nas era a sede da estabilidade política brasileira, um
Estado tranqüilo, precisamos conhecer o que está no
livro. Minas, em cerca de cinqüenta anos, teve mais
de cento e cinqüenta períodos governamentais duran-
te o Império.

O Império era interessante: tinha a armadura su-
perior estável do Imperador, que controlava as pro-
víncias pela nomeação de seus Presidentes, mas, por
baixo, havia "uma rotatividade política semelhante ou
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pior do que a confusão das repúblicas latino-america-
nas, em termos de instabilidade", como diz Sérgio
Buarque de Holanda.

Por quê? Porque o governo funcionava da se-
guinte maneira: o Imperador nomeava algum chefe
partidário como Presidente do Conselho de Ministros,
equivalente ao Primeiro-Ministro hoje, que constituía
o ministério do seu partido e, em seguida, fazia as
eleições. Chamavam a isso de parlamentarismo.

Para realizar as eleições, o governo atribuía aos
Presidentes das províncias a função de organizá-las.
Após as eleições, com freqüência, esses Presidentes
nomeados eram eleitos e voltavam para o Rio de Ja-
neiro, para atuarem como Deputados ou Senadores.

Os Presidentes de província, os chefe de po-
lícia e as pessoas encarregadas de fazer o alista-
mento eleitoral eram nomeadas pelo governo,
constituído a partir de imperial decisão. À época,
não havia Justiça Eleitoral, não havia título de elei-
tor. A cada eleição, procedia-se ao alistamento
eleitoral, baseado na prova de renda.

É possível perceber então como era fundamen-
tal o controle político do eleitorado.

Isso explica a altíssima rotatividade dos governos,
a despeito do fato de o País ter tido um sistema político
- olhando de cima - altamente concentrador e alta-
mente congelado. No 2° Reinado, da Maioridade em
diante, quase meio século transcorreu.

Tal sistema criou no País uma situação interes-
sante para entendermos a República. Esse fato prepa-
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rou a República, não no plano das idéias, mas no pla-
no do Estado de natureza brasileira. Por ter uma es-
trutura política centralizada, mas uma baixíssima
capacidade de estruturação governamental, o Estado
demonstra pouquíssima eficiência governamental, que
foi um dos custos que este País pagou por ter optado
pelo formato político gigantesco, unitário.

Qual o resultado disso? Aí, sim, prepara-se a
República mais como um problema do que como uma
idéia. Durante o Império, vivemos uma situação de
federalismo de fato, ou seja, o País era unitário, mas,
na prática, efetivamente, havia federalismo. Quem go-
vernava localmente era o poder privado. E o que
Raimundo Faoro, de maneira magistral, chamará de
"distribuição natural do poder", ou seja, manda quem
manda, e não quem exerce o governo. O governo
não existe. E o fazendeiro, é o farmacêutico lá, é o
coronel da guarda nacional acolá. O País, de fato, era
governado por esse tipo de gente, em virtude da
baixíssima capacidade de estruturação governamental.

Com a passagem do Império para a República,
desaparecem as amarrações macropolíticas que jun-
tavam o Imperador, o Poder Moderador, os Estados
e os partidos, e fica a distribuição natural do poder.

Depois da Proclamação da República, em cada
Estado do País, três, quatro, cinco, seis, sete facções
vão-se digladiar para tentar definir quem controla os
Estado. Essa fragmentação multiplica-se no plano lo-
cal. Isso também acontecia nos municípios. Em
Barbacena, os Andradas e os Bias Fortes já brigavam
nessa época. Era um modelo bipolar. Em outros ca-
sos, havia modelos pluripolares de competição local,
que também se manifestavam no plano Estadual.
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Esse é um problema fundamental, que será
apresentado ao País depois de 1889. O que acontece
em 1889 é o veto a uma experiência institucional roti-
neira, que tinha no Imperador a chave da organiza-
ção política, e a entrada numa aventura. Devo dizer
que sou republicano e presidencialista. Não estou
louvando a monarquia. Só estou dizendo que se
abandonou um modelo que durava por várias dé-
cadas, cujas rotinas eram conhecidas, e entrou-se
em um nada institucional.

Muita gente achava que havia um projeto, mas
a situação era tecnicamente absurda. O que a esté-
tica do absurdo entende pela palavra "absurdo"?
Absurdo não é não haver sentido para as coisas.
É, ao contrário, uma situação na qual há muitos
sentidos para as mesmas coisas. Portanto, fica difí-
cil fazer uma análise objetiva da situação.

No País, nos primeiros dez anos de República,
havia imprevisibilidade em relação a muitas coisas, e
não se sabia para onde o País iria. Em determinado
momento, acreditou-se que era necessária uma
Constituinte. Receberíamos as tradições republica-
nas fragmentadas que vinham da monarquia e colo-
caríamos os projetos na mesa, para se inventar uma
forma de se estruturar o País.

Não existe um trabalho acadêmico sério sobre a
Constituinte de 1891. Sempre repetimos que a Cons-
tituição brasileira de 1891 é a cópia da Constituição
americana. Não é verdade, elas são muito diferentes.
A semelhança está presente no nome: Estados Unidos
do Brasil. A Constituição americana é centrípeta, ou
seja, parte do reconhecimento de que o sistema políti-
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co é diversificado e tem várias potências que devem
cooperar. A maneira de cooperar foi criar o mecanis-
mo que eles denominaram de check and balance.
Nesse sistema, o que mais se abomina é a pressa na
tomada de decisões. Cada decisão envolve negocia-
ções extremamente complicadas. Era uma Constitui-
ção que reconhecia a diversidade política americana,
que, por isso mesmo, inventou um modelo diabólico
de obrigar essas partes a interagirem politicamente.

A Constituição brasileira de 1891 reconhece
alguma diversidade e sufoca os municípios. Essa é outra
superstição: a de que a Constituição consagra o
localismo. Se verificarmos o capítulo da organização
municipal, veremos que os municípios ficam submetidos
à organização dos Estados. O Presidente do Estado tem
à sua disposição o modo de definição de como os muni-
cípios vão inserir-se nas ordens estaduais.

Não quero entrar em detalhes sobre a Consti-
tuição. Só quero chamar a atenção para o seguinte: a
Constituição de 1891 estabelece o modelo centrífugo,
em que o Presidente é eleito pelo voto direto. Faz-se
a crítica do modelo imperial, porque é censitário, e
defende-se o modelo do voto universal, desde que o
eleitor seja do sexo masculino, maior de 21 anos e al-
fabetizado, ou seja, o eleitorado não aumentou. Já
era pequeno. O eleitorado brasileiro era grande, em
1881, maior do que o inglês, e comparável aos eleito-
rados europeus, 10% da população. Era um eleitora-
do em dois níveis, votantes e eleitores.

Em 1891,0 notável Conselheiro Saraiva propôs
uma reforma política para fazer a eleição direta e aca-
bar com a iniqüidade de o votante eleger o eleitor,
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para o eleitor eleger o Deputado. Acabamos com
isso, suprimindo os votantes. O Brasil tinha
1.200.000 eleitores, eliminaram-se os votantes e res-
taram cento e poucos mil eleitores. O Rio de Janeiro
tinha quinze mil eleitores, a ponto de Nabuco dizer
que eram tantos comerciantes, tantos bacharéis. Pare-
cia que ele conhecia cada eleitor. O Rio de Janeiro ti-
nha um eleitorado minúsculo.

O eleitorado não aumenta significativamente
com a República, porque abandonamos a restrição
censitária, mas adotamos, pior ainda, a restrição da
alfabetização.

O Presidente é eleito pelo voto direto do cida-
dão, assim como a Câmara dos Deputados, sem que
a votação para a Câmara tenha alguma relação
sistêmica com a votação para Presidente. Na ausên-
cia da Justiça Eleitoral, que só aparecerá depois de
1930, cria-se o seguinte problema: como vamos pro-
ceder ao reconhecimento dos diplomas eleitorais na
Câmara dos Deputados?

A solução é genial. Cria-se a Comissão de Ve-
rificação de Poderes. A própria Câmara decide quem
é Deputado, pelo reconhecimento dos diplomas. Isso
significa que a Câmara tem um poder demiúrgico de
se autofabricar; e o Presidente tem também o poder
de se autofabricar a partir da eleição popular.

Havia uma cláusula sobre intervenção, que era
muito ambígua, mas só dará problema algum tempo
depois, porém os Estados têm autonomia.

A Constituição materializa o princípio da auto-
nomia. Resultado: a ordem política que se segue à
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Constituição de 1891 é caótica. Não tem centro polí-
tico. A Constituição que teoricamente teria vindo
para organizar a República introduz mais incertezas
nos anos iniciais da República.

Basta ver o final do Governo Floriano, basta
ver a insensatez do Governo Prudente de Morais, em
que o Vice-Presidente conspira contra o Presidente.
Há um mandado de prisão contra o Vice-Presidente.
A loucura de Canudos, que não está nas comemora-
ções militares brasileiras, embora seja a maior
mobilização do exército brasileiro em todos os tem-
pos, maior que a campanha do Paraguai, se formos
mensurar em percentual o número de pessoas que
participava do contingente da frota.

O maior feito militar brasileiro foi a quarta expedi-
ção a Canudos, durante o Governo Prudente de Morais.
Por alguma razão, esse feito não é comemorado.

A incerteza é brutal, pois a Constituição é inca-
paz de estabelecer alguma rotinização mínima, por
causa dos anos iniciais da República. Como alguma
rotina começa a aparecer? Ela começa a surgir quan-
do explicitamente alguns preceitos constitucionais de
1891 vão ser criticados, refutados e atropelados.

Campos Sales governou de 1898 a 1902. Em
1908, escreveu um livro notável, Da Propaganda à
Presidência, em que diz tudo que fez. Não escondeu
o jogo, não mentiu. É um roteiro privilegiado para se
entenderem as concepções institucionais que deram
partida à experiência republicana brasileira.

Essa experiência caótica, que vai durar até o
início do Governo Campos Sales, começa a ser re-
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vertida, quando preceitos constitucionais serão
relativizados, sobretudo a idéia de que a República
tem como fundamento os cidadãos. A Carta de 1891
é bonita. O capítulo dos direitos civis é uma beleza,
prevê o habeas corpus, consagra a liberdade de
consciência, a idéia de que o poder repousa no povo,
o povo como agregado de eleitores.

Campos Sales vai dizer que a República não
vem dos eleitores, dos cidadãos. A verdadeira fonte
da República está nos Estados. Ele reconhece o prin-
cípio da distribuição natural do poder. A Constituição
de 1891 inventa um princípio de estruturação de po-
der, na contramão, pelo menos doutrinariamente, da
distribuição natural do poder, ainda que abrigasse as
forças políticas hegemônicas. Evidentemente, a Cons-
tituição foi feita para aquelas pessoas.

Entretanto, é inevitável, a Constituição é
adjetiva, sempre faz referência a algum tipo de doutri-
na. O fundamento doutrinário da Constituição de
1891 é um fundafrnento liberal. Aliás, não havia outro.
Campos Sales disse que, para efeito de estruturação
política, de estabilidade política, não se pode levar a
sério a Constituição. Tem-se de Conversar com quem
tem poder. Onde está o poder? Está nos indivíduos?
Está na multidão que pratica desordens na capital da
República? Não. O poder está nos Estados. Isso ele
vai dizer claramente.

Que Estados? São aqueles que têm as maiores
bancadas na Câmara dos Deputados, como São Pau-
lo, Minas Gerais e Bahia. Ele olha o mundo político
brasileiro e vê claramente quem é quem, em função
do tamanho do poder de fogo dos Estados.

29



CADERNOS DA ESCOLA DO LEçLtTIvo

A primeira medida de Campos Sales é escrever
três cartas. Na sua campanha, já está ganha a elei-
ção, porque o outro candidato era apenas decorativo:
Lauro Sodré, do Pará, perde de longe. Antes de to-
mar posse, ele começa a escrever cartas. A primeira
carta é para Rodrigues Alves, a outra, para Silviano
Brandão, em Ouro Preto, e a outra, para Luiz Viana,
em Salvador. Nessas cartas, ele propõe o entendi-
mento do Presidente com quem tem o poder funda-
mental nos Estados.

Um desses três retruca, dizendo que era impor-
tante fazer uma reunião com todos. Campos Sales diz
o seguinte: "Quem se propõe a consultar opiniões
alheias sujeita-se, naturalmente, a modificar as suas.
Era isso que eu desejava evitar". Esse era o caráter
republicano desse modelo que estava sendo inventa-
do. Não há reuniões, porque posso ser persuadido a
mudar de opinião, e não quero mudar de opinião.

Que pacto será estabelecido?

O pacto é o seguinte: o Presidente da Repúbli-
ca reconhece como dono da política estadual o grupo
que naquele momento tem o controle da política esta-
dual. "Eu congelo a política. Há dez anos havia esta-
bilidade nas antigas províncias. No processo eleitoral
estou vendo isso, mas, uma vez eleito, vou reconhecer
como representante da política gaúcha os herdeiros
da tradição positivista. Vou reconhecer a política mi-
neira pelo que vem da tarrasca. O PRP, em São Pau-
lo". Nesse caso, é mais fácil, porque nesses Estados
a situação havia começado a se estruturar um pouco
antes. Entretanto, no resto do País, não. O que fez
Campos Sales? Estabeleceu uma política de reconhe-
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cimento dessas ordens políticas locais, tendo como
contrapartida a independência do Presidente para fa-
zer a sua política. Era algo fundamental, e foi na con-
tramão da sabedoria que se acumulou sobre a
República Velha. A Presidência na República Velha
não era uma Presidência de marionete, uma Presidên-
cia a serviço dos interesses agrários. A constituição
da Presidência da República foi fundada numa deci-
são que lhe permitiu tomar-se independente dos inte-
resses locais. E estes estavam contidos no antigo
mundo provincial. Podia-se fazer o que se quisesse.

"O que o Sr. Borges de Medeiros faz para
conseguir 100% do eleitorado?" "Não me interessa!"
O que interessava era que os Deputados fossem ao
Rio de Janeiro e votassem o orçamento, a sua polí-
tica. Ele tinha carta branca para negociar com o
FMI, quer dizer, com Rothschild, para fazer uma
política deflacionária alucinada, para intervir na po-
lítica cambial, arrebentando os interesses cafeeiros
imediatos, pedindo a desvalorização cambial. O
mesmo acontece hoje. Havia a desvalorização cam-
bial para que as exportações fossem encorajadas, en-
quanto a idéia de Campos Sales era tornar o País
financeiramente viável no âmbito internacional: fazer
um acordo para pagamento da dívida em longo
prazo, arrochar o funcionalismo público, entre ou-
tras medidas. Enfim, era uma política ortodoxa
clássica, precedida por uma política extravagante
- hoje ela seria chamada de populista - feita por
Rui Barbosa, a qual foi uma política de emissão
desenfreada - época do encilhamento -, uma eu-
foria: vamos emitir, construir, produzir, criar fábricas,
o que, evidentemente, foi um desastre.
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A idéia de Campos Sales era obter o afasta-
mento da Presidência, quer dizer, imaginar a Presi-
dência como um cenário de política administrativa,
como um cenário despolitizado - essa era a questão
- e jogar a política para o plano dos Estados. E não
se envolvia com os Estados: era reconhecer quem
manda, independentemente do método usado por
quem manda, em cada parte do País. Esse é um pon-
to interessante para entendermos a República Velha.

A República Velha surgiu de um esquema ou de
uma improvisação para resolver um problema especí-
fico daquele Governo. Campos Sales olha para Pru-
dente de Morais: "[ ... ] ele se deu mal, foi um
fracasso". Ele era o candidato de Prudente, mas esta-
vam rompidos um com o outro. Ele não queria gover-
nar assim. O que ele queria era fazer acordo com os
Estados fortes e mudar o mecanismo da Comissão de
Verificação de Poderes.

A Comissão de Verificação de Poderes, aquela
que compunha a Câmara de Deputados, era presidi-
da pelo mais velho dos Deputados, que nomeava os
seus pares. Ser o "mais velho" era um atributo aleató-
rio, porque Campos Sales não teria certeza se o mais
velho sempre estaria ao seu lado. O que ele faz? Na-
quele momento, o Presidente da Câmara era o Depu-
tado paraense Augusto Montenegro, aliado fiel a
Campos Sales. Qual foi a intervenção na Câmara? A
Comissão de Verificação de Poderes era presidida e
nomeada pelo Presidente anterior da Câmara dos
Deputados. Por aíjá havia a seleção garantida, já se
eliminava o trabalho de se reeleger. Sendo
Montenegro o Presidente, o que aconteceria? O Pre-
sidente teria uma certa garantia de que essa Comissão
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só reconheceria os diplomas eleitorais de Deputados
leais ao Presidente, leais aos Presidentes de Estado.
Por exemplo, o inimigo do Presidente de Mato Gros-
so não entrou. A Comissão o "guilhotinou". Não é
por outra razão que Montenegro entrou na crônica
do Parlamento brasileiro com o apelido de "a gui-
lhotina Montenegro". O parlamentar de oposição
não entrava no Parlamento brasileiro. Isso só
aconteceu no final dos anos 10 ou início dos anos
20, mesmo assim sabemos de cor o nome deles,
porque não foram mais que meia dúzia: Adolfo
Bergamini, Maurício Lacerda e pessoas do Partido
Democrático de São Paulo. Enfim, pouquíssimas figu-
ras de oposição. Era um Parlamento quase de unani-
midade. Esse é um ponto importante.

Campos Sales, num acordo momentâneo, re-
criou quase a figura do Poder Moderador,
vertebrou a política brasileira, controlando a rela-
ção entre o poder central e os poderes regionais e,
reconhecendo a força de quem domina, passou a
controlar a dinâmica legislativa, porque a Comissão
que reconhecia os diplomas estava a seu serviço.
Portanto, o desenho da Constituição, que era cen-
trífugo, passou a ser integrado, amarrado, a partir dis-
so. A idéia era uma fórmula que desse - vou usar
esse jargão horroroso de hoje - um mínimo de
governabilidade ao Governo Campos Sales.

Temos aí um notável exemplo do que se cogi-
tou para resolver questões pontuais que acabaram
permanecendo. O que se pensou para resolver um pro-
blema de governabilidade do período Campos Sales
acabou sendo a fórmula política mais duradoura da his-
tória republicana brasileira. Por fim, como isso acaba?
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As teorias a respeito do fim da República Velha
também são herdeiras daquelas superstições
simplificadoras a respeito do surgimento da Repúbli-
ca. Assim como o capitalismo mandou embora o Im-
perador, também mandou embora a República Velha,
exigindo a Revolução de 30. Repudiou o capitalismo
com sua faceta agrária e exigiu que Getúlio Vargas
descesse de um trem na Central do Brasil e amarrasse
o seu cavalo no obelisco, em nome do capitalismo in-
dustrial. Há sempre as teorias exógenas. O protesto dos
Tenentes foi fundamental. Eles foram derrotados, perde-
ram em 22, perderam em São Paulo. A Coluna Prestes
acabou miseravelmente exilada na Bolívia. Lourenço
Moreira Lima, no seu insuperável livro Coluna Prestes:
marchas e combates, demonstra isso. Transformar
aquele fato numa legenda vitoriosa foi um tanto compli-
cado. Fica vitoriosa, depois da Revolução de 30, depu-
rado Prestes, o qual teria feito algumas bobagens e
tomado atitudes erradas. Toma-se, então, retrospectiva-
mente, um movimento vitorioso, porque preparou o que
veio depois. No entanto, em 1927, não se sabia o que
viria depois. Havia algumas dezenas de combatentes pa-
trióticos e heróicos. Sobre isso não há o que se questio-
nar. Eles foram, porém, derrotados, desarmados.

A crônica diz que a República Velha caiu por
causa de problemas de natureza externa. Mudanças
na economia, o crack da Bolsa de Nova York, em
1929, o movimento dos Tenentes, até a fundação do
Partido Comunista, em Niterói, e a Semana da Arte
Moderna, em 1922, movimento fundamental, contri-
buíram para a destruição da República Velha.

É engraçado, pois o membro mais radical da
Semana da Arte Moderna, em 1930 estava escreven-
do artigos no Correio Paulistano, defendendo a
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candidatura de Júlio Prestes contra Getúlio Vargas.
Estou-me referindo a Oswald de Andrade, essa ado-
rável figura, grande revolucionário brasileiro. Ele per-
cebia na política paulista uma possibilidade de
modernização do País. Não era um revolucionário de
30, era um revolucionário no plano estético.

As teorias da crise da República são tão
insatisfatórias quanto as teorias sobre o seu
surgimento. O que tentei imaginar nesse livro é uma
explicação por dentro, que deriva da orientação filo-
sófica desse trabalho, e que é a idéia de que os arte-
fatos humanos são falíveis, ou seja, a criação desses
artefatos - o papel da invenção é fundamental -
tem também a marca da decadência. Tudo o que fa-
zemos decai, não há outro jeito, já diria o velho
Michel de Montaigne. A vaidade humana é exata-
mente supor que é possível imaginar coisas para além
do princípio da falibilidade da decadência. A suposi-
ção é a de que esse modelo tinha problemas internos.
Se em 1898 essas características internas definiram a
virtude no modêlo, em outro determinado período,
essas mesmas características determinaram a sua de-
cadência. Que características são essas?

Esse modelo é um modelo esquizofrênico, que
preconizava: quem dominar nos Estados recebe a mi-
nha unção, eu o reconheço. Essa é a premissa que
chamo de particularista: liberdade para as oligarquias
regionais controlarem, pelos meios que quiserem, as
ordens políticas locais.

Outra premissa do modelo: o Presidente vai ser
escolhido como o sujeito político independentemente
das, pressões locais, para fazer uma política
modernizadora. De 1926 a 1930, é possível olhar
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para a doutrina Campos Sales, ser-lhe fiel e propor
opções políticas absolutamente diferentes. Por
exemplo, a alternativa sustentada numa política
predatória - não no sentido morai -, em que o
chefe estadual se relaciona com o Presidente da
República, já que tem autoridade total para isso. E
como? De forma a extrair do Presidente recursos
para o Estado. Quem fez isso de uma maneira mais
competente? Minas Gerais. O livro "A invenção
republicana" mostra detalhes interessantes, que
nos chamam a atenção, como, por exemplo, a qui-
lometragem da estrada de ferro em Minas Gerais e
em São Paulo: uma goleada mineira impressionante;
gastos públicos do Governo Federal em São Paulo
versus gastos públicos do Governo Federal em Mi-
nas Gerais: goleada mineira; comissões do Con-
gresso que controlavam finanças e obras públicas:
Minas Gerais controlava essas comissões.

Os paulistas, nos anos 20, já começavam a
descrever a política mineira com a seguinte linguagem:
trata-se de uma política obsoleta. Era uma política de
captura do Governo Federal pelos interesses locais,
enquanto a política paulista era a política do interesse
nacional e da modernização. Estes eram os valores de
Campos Sales. Os mineiros defendiam os procedi-
mentos de Campos Sales, o localismo, enquanto os
paulistas, os valores. Em 1930, uma parte do modelo
Campos Sales entra em conflito com a outra.

O que os próprios atores políticos chamaram
de "aliança liberal", naquela conjuntura, era uma coa-
lizão política tradicional da política oligárquica brasi-
leira, nos termos tradicionais, que começa com a
quebra de uma possível regra de sucessão, que
deflagra aquele processo. Júlio Prestes se apresenta
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para a Nação brasileira, em 1930, como um campeão
da superação da República do candidato Washington
Luiz, de 1926. Apresenta-se como candidato antili-
beral, contra a retórica liberal, pela modernização,
pela industrialização. É a idéia da competência técnica
administrativa como condição fundamental para se
chegar à Presidência, claramente contrastando com o
estilo de Antônio Carlos, que tem um modo bona-
chão, que concorda com tudo, que pensa que tudo é
possível. Getúlio Vargas não tinha doutrina nenhuma.
Depois inventaram que ele era um positivista desde
miúdo, mas não era. Tinha como doutrina o aconteci-
mento: fazer o que fosse necessário. O próprio Antô-
nio Carlos foi o sujeito mais versátil que a política
brasileira produziu em todos os tempos. Eram essas
pessoas que compunham a "aliança liberal".

Como se precisássemos ainda de evidências de
que a história é uma coisa absurda e engraçada, ve-
mos o desejo de Getúlio de transformar o Governo
da República em um ente despolitizado, administrati-
vo-modernizador, para controlar a dinâmica estadu-
al, despolitizando-a. Maneira muito mais forte do que
aquela de Campos Sales, ou seja, não vai haver mais
Presidentes, agora vai haver interventores. Num
dado momento, as bandeiras estaduais vão ser quei-
madas. Só vai haver uma bandeira: a nacional.

Quero dizer mais ou menos o seguinte: esse
livro e a pesquisa que fiz, com certeza, não preen-
chem uma lacuna desse período da história brasilei-
ra, o qual considero interessante e importante. Vem
provocar os leitores, colegas da comunidade aca-
dêmica, para que investigações nesse campo pos-
sam ser desenvolvidas. Muito obrigado.
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s organizações não-governamen-
tais - ONGs - têm sido tema
de debate em todo o mundo; ora
são vistas como entidades de
grande valor para a sociedade civil
e possíveis pilares de uma nova or-
dem social, ora são alvos de críti-
cas daqueles que percebem nesse
âmbito oportunidades para desvios
de verbas, lavagem de dinheiro ilí-

cito e outras desonestidades. É certo que há, entre as
ONGs, como em qualquer meio, "mocinhos e bandi-
dos". A melhor maneira de decifrá-los é conhecendo o
fenômeno das ONGs, sua história, suas diferenciações
básicas e suas propostas de atuação na sociedade.

Cad. Esc. Legisl. Belo Horizonte, V3, e. 10, p. 39-62, jan./jsl.20
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Este artigo visa a responder a tal questão, tra-
tando primeiramente da história das ONGs desde o
paradigma do desenvolvimentismo, principal respon-
sável pelo seu aparecimento como opção aos Estados
liberais. Esse paradigma, sua evolução e a conseqüen-
te multiplicação da pobreza no Terceiro Mundo são a
base para a compreensão do vácuo deixado pelos
Estados nacionais. É a partir desse vácuo que se
estruturam os movimentos sociais, com sua gama de
possibilidades, e que se delineia o papel das ONGs
como fortalecedoras desses movimentos. A evolução
dos movimentos sociais e a organização das ONGs
em redes de ajuda mútua indicam o nascimento de
uma nova sociedade, mais pluralista e menos depen-
dente do Estado.

É preciso compreender esse fenômeno não
só para separar o joio do trigo mas também para
colaborar com o fortalecimento da sociedade civil
organizada e assim ampliar as possibilidades de
mudança radical dos nossos parâmetros políticos,
econômicos e sociais.

A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO
DESENVOLVIMENTISTA

As origens do discurso do desenvolvimento, ou
desenvolvimentismo, remontam ao nascimento do
próprio pensamento moderno. As bases institucionais
e culturais do pensamento moderno, por sua vez, fo-
ram inicialmente lançadas no século XVI, época em
que a Europa entrou em contato com o chamado
"Novo Mundo" e o caracterizou como "não civiliza-
do". Na segunda metade do século XVIII, quando a
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Revolução Industrial tomou forma, o conceito de
modernidade foi cunhado para representar o apogeu
do potencial evolutivo do homem em geral, cujas se-
mentes podiam ser encontradas em qualquer socieda-
de civilizada (Ake, 1993) 1 . Tal conceito de
modernidade engendrou um ideal de progresso rumo
à sociedade européia semi-industrializada, que seria
não apenas inevitável mas também necessário e bom.
Já em fins do século XIX, quando a Europa havia
perdido muitas de suas colônias, especialmente na
América Latina, o ideal de modernidade passou a en-
globar também a necessidade de desenvolver as ex-
colônias, de trazê-las para o caminho do "progresso",
possibilitando ao Velho Mundo a expansão de seus
mercados. Assim, os países europeus procuraram di-
fundir em suas ex-colônias a "necessidade" de mo-
dernização. O século XX viu os novos países
adotarem a modernidade como uma necessidade bá-
sica, sendo o desenvolvimento econômico o principal
meio para atingi-Ia. O desenvolvimento econômico
seria a forma de se livrar do colonialismo e de avan-
çar rumo ao modelo europeu. Segundo esse modelo,
baseado na industrialização e no livre mercado, o de-
senvolvimento traria ainda altas taxas de importação-
exportação, de investimentos estruturais, maior renda
per capita e melhoria das condições de vida em geral
(Frank, 1967)2. A modernidade e o desenvolvi-
mentismo foram, assim, as ideologias que embasaram
os objetivos sociais, econômicos e políticos das ex-
colônias até os anos 40.

Com o fim da Segunda Guerra, as relações in-
ternacionais ditaram uma nova ordem mundial, basea-
da na divisão do mundo em três grandes blocos: o
Primeiro Mundo, composto pela Europa Ocidental,

1AKE,Claude. (1993)
"Development and
Underdevelopment".
In Joel Krieger (ed.).
fle Oxford Campa-
planto Po!itics of the
World. New Vork:
Oxford University
Press.

2 FRANK, Andre
Gunder.	(1969)
Latin Amorica:
Undordevelopment
ar Revolution. New
Vo rk: Mc n t h 1 y
Review Press.
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pelos Estados Unidos e pelo Canadá e, posterior-
mente, também pelo Japão; o Segundo Mundo, com-
posto pelos países socialistas-comunistas; e o
Terceiro Mundo, integrado pelos pelos países restan-
tes. A Europa Ocidental, dilacerada pela guerra, foi
então socorrida pelos Estados Unidos com um pro-
grama que ficou conhecido como Plano Marshall,
uma ação coordenada cujo objetivo era a expansão
da produção por meio de pesados investimentos tanto
na agricultura como na indústria. Os empréstimos
estadunidenses eram vinculados à sua supervisão, a
projetos integrados visando à maior independência
econômica, à cooperação entre nações e a um recei-
tuário administrativo que incluía desde cortes de des-
pesas até achatamento de salários. O sucesso obtido
pelo Plano Marshall e a conseqüente união do Primei-
ro Mundo inspiraram o jovem Banco Mundial, junta-
mente com outras agências multilaterais, a tomar para
si a tarefa de desenvolver o Terceiro Mundo de acor-
do com os mesmos princípios. Foi somente nessa
época que o desenvolvímentismo (ou discurso do de-
senvolvimento) tomou suas formas definitivas, com
países de Primeiro e de Terceiro Mundos, adotando
o crescimento econômico como seu objetivo primeiro
(Arndt, 1987). Inicialmente, os projetos inspirados

'ARNDT, lleir,z W. pelo Plano Marshall foram adotados somente por
7°Ç?	agências multilaterais, mas já nos anos 50 várias orga-

history of an idea. nizações não-governamentais internacionais e locais
Chicago, IL: Univer- haviam sido incorporadas ao processo.
sity ot Chicago
Press. O desenvolvimento era, antes de tudo, uma

questão humanitária e uma necessidade de melhor uti-
lização dos recursos mundiais, que seriam acrescidos
de valor e desfrutados por todos. Seu significado
econômico baseava-se na neutralidade de valores e
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apontava as qualidades naturais do livre mercado: a
competição, a vantagem comparativa e a compensa-
ção financeira a investidores. A idéia de que o subde-
senvolvimento era passageiro e que seria superado
mediante uma maior interação com o mundo desen-
volvido estava implícita no desenvol-vimentismo. Pré-
modernidade e subdesenvolvimento eram realmente
males a serem curados. Rostow (1960) ,4 represen-
tando o ápice desse discurso e baseando-se nas ex-
periências da Inglaterra e dos Estados Unidos, chega
a propor os estágios necessários a todas as economi-
as para atingir o desenvolvimento.

OS DESCAMINHOS DO
DESENVOLVIMENTISMO E AS REAÇÕES

DO TERCEIRO MUNDO

O discurso desenvolvimentista, porém, relevou
importantes aspectos históricos e estruturais. Descon-
siderou-se que: 1) a experiência européia de industri-
alização não foi repassada ao Terceiro Mundo; 2) os
países pobres não tinham colônias para explorar; 3) a
estrutura de classes nesses países era completamente
diversa daquela encontrada no Primeiro Mundo, prin-
cipalmente naqueles adeptos do modelo escravo-
crata; 4) havia uma enorme diversidade cultural e
política entre os países pobres (dos Santos, 1973).
Apesar desses entraves, havia um consenso em tomo
da possibilidade de repassar a experiência desenvol-
vimentista a outras partes do mundo.

O paradigma desenvolvimentista imposto ao
Terceiro Mundo trouxe pelo menos duas conseqüên-
cias desagradáveis. Em primeiro lugar, a estratégia de
modernização e industrialização dos países pobres in-

4ROSTOW,WterW.
(1960). lhe Stages
ofEconomic Growth:
A Non-Communist
Man/fest New York:
Cambridge Univer-
sy Press.

Dos SANTOS,
Theotônio (1973).
Dependencia
Economica y Cam-
bio Revolucionar/o
en America Latina.
Caracas, Venezue-
la: Editorial La Ense-
anza Viva.
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°ANDERSON, Peny.
(1995) Balance
Sheet of Neo-Libe-
ralisrn." In Pôs-neo-
liberalismo: as pol(-
ticas sociais e o Es-
tadodemoc,tco. São
Paulo: Paz e Tona.

cluía a concentração de benefícios nas elites mais afi-
nadas com os valores europeus em detrimento das
camadas mais pobres. Essa concentração do capital
disponível visava a aumentar o consumo de bens in-
dustrializados nacionais e importados. Foi também
por meio desses benefícios setorizados que o novo
sistema econômico mundial cooptou as elites locais
para que impusessem o paradigma do desenvolvimen-
to às classes inferiores. Naturalmente, essa estratégia
acabou gerando grandes concentrações de renda e
desigualdades sociais. A distribuição de benefícios
para toda a sociedade por meio do efeito cascata fi-
caria para o futuro (Anderson, 1995)6. Em segundo
lugar, a industrialização se concentrou nas regiões
mais "desenvolvidas" de cada país, gerando conflitos
entre regiões essencialmente agrícolas e regiões
proto-industrializadas. A assimilação de tecnologias
exógenas imposta a estes países e a mecanização de
algumas áreas de produção agrícola converteram
camponeses de todas as regiões em mão-de-obra ex-
cedente e os expulsaram do campo para as periferias
urbanas. Bolsões de miséria se instalaram nas regiões
mais pobres, gerando grandes ondas migratórias para
os centros industrializados. A incapacidade desses
centros de absorver a mão-de-obra excedente criou
uma subclasse* permanente nas grandes cidades do
Terceiro Mundo, como Rio de Janeiro, São Paulo,
Caracas, Delhi e Lagos. Assim, para a manutenção
do sistema, um crescente distanciamento se deu entre
as elites e as classes mais pobres, e entre regiões de
um mesmo país (Horowitz, 1966). Completando o
quadro de desigualdades, enquanto o Banco Mundial
e outras agências multilaterais encorajavam o Terceiro
Mundo a buscar incessantemente as benesses do pro-

Do inglês wdealass,
termo cunhado por
Gunnar Myrdal em
1962. In Myrdal,
Gurw.TeChaJOx
to Affluence. New
Yorlc Pateon, 1962.

7 HOROWITZ, living
Louis (1966). Throe
Wodds of Develop-
ment: The Theory
and Pra ctice of Inter-
national Stratifi-
caton. New York:
Qxford University
Press.
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gresso e do desenvolvimento, a grande maioria dos
países desenvolvidos, maiores colaboradores de tais
agências, adotava altas tarifas alfandegárias para pro-
teção de suas indústrias, subsídios aos setores mais
frágeis e políticas de preços mínimos.

Quando o desenvolvimentismo não conseguiu
cumprir suas promessas de melhores condições de
vida e tampouco de equiparação aos parâmetros eco-
nômicos do Primeiro Mundo, surgiu uma variedade
de argumentos para explicar as causas de tais falhas e
propor novos caminhos. Os monetaristas da Escola
de Chicago e os economistas neoclássicos, liberais e
até keynesianos indicavam como causas do sub-de-
senvolvimento a falta de disciplina fiscal, o mau
gerenciamento do Estado, a falta de uma ética da
produção e do trabalho e um atraso geral de costu-
mes nos países pobres e defendiam maior inserção
desses países na ordem econômica mundial, junta-
mente com medidas de austeridade prescritas pelo
Fundo Monetário Internacional.

Já as escolas latino-americanas de estudos eco-
nômicos, como a ECLA**, indicavam as causas es-
truturais, incluindo os fatores históricos e a própria
divisão da produção mundial. O argumento latino-
americano tomou sua forma definitiva na Análise da
Dependência, primeiramente advogada por Andre
Gunder Frank, em 1967, ganhando fôlego e corpo te-
órico, em 1970, nos trabalhos de Fernando Henrique
Cardoso e Andrea Faletto. Os dependentistas e os
teóricos latino-americanos, excetuando-se aí raras
opiniões, propunham mudanças radicais na ordem
mundial. De acordo com eles, não havia estágios
econômicos progressivos que levassem ao desen-

Economic Cornrnis-
sion for Latin America,
comissão econômica
criada peIaONU para
a região.
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volvimento. Na verdade, o que havia eram funções
econômicas específicas a diferentes regiões de um
país ou a diferentes países dentro do mercado in-
ternacional, o que não podia ser alterado por ne-
nhum país individualmente.

Ao trazer uma industrialização parcial ao Ter-
ceiro Mundo, o desenvolvimentismo teria criado uma
dependência dos países pobres em relação à
tecnologia e à informação controladas pelo Primeiro
Mundo, bem como em relação aos financiamentos
para implementação de programas de "necessidade
básica" definidos pelos padrões do Primeiro Mundo.
Outras conseqüências do processo de desenvolvi-
mento teriam sido: a criação de Estados fortes e
intervencionistas baseados na centralização das deci-
sões, no autoritarismo e na burocracia (Cardoso &
Faletto, 1970)8; o aprofundamento das relações soci-
ais baseadas em desigualdades regionais e de classe;
a prevalência dos sistemas de conhecimento domina-
dos pelo Primeiro Mundo sobre os sistemas de co-
nhecimento locais, desqualificando e marginalizando
estes últimos (Escobar, 1995). Já nos fins dos anos
70 e começo dos anos 80, o entendimento comum na
América Latina era o de que a adoção do modelo
desenvolvimentista havia causado a crise das dívidas
externas, forçando Estados inadimplentes a adotar
medidas austeras e a efetuar grandes cortes em pro-
gramas sociais e educacionais.

Os estratos de baixa renda nos países do Ter-
ceiro Mundo foram, portanto, quadruplamente
punidos pelo desenvolvimentismo e seu ideal de mo-
dernização: primeiramente, o processo de "moderni-
zação rural" desconsiderou suas necessidades, seus
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conhecimentos e modos de produção, excluindo os
mais pobres do mercado formal de produção e renda;
em segunda instância, suas economias de subsistência
foram destruídas pela sua expulsão da terra; em ter-
ceira instância, os problemas econômicos dos países
empobrecidos causaram a redução de empregos e de
oportunidades no campo e na cidade; finalmente, em
quarta instância, quando o modelo desenvolvimentista
não espalhou os prometidos frutos do progresso pelo
mundo, os governos endividados foram obrigados a
cortar programas sociais de toda espécie.

Alguns autores, como Teotônio dos Santos, de-
fendiam uma revolução dos oprimidos do Terceiro
Mundo e chegaram a apontar novos caminhos para
os países subdesenvolvidos, mas as análises da de-
pendência em geral não chegaram a oferecer cami-
nhos inovadores e bem elaborados para contrapor ao
modelo desenvolvimentista. Embora argumentassem
que o modelo desenvolvimentista havia agravado os
problemas regionais, os teóricos latino-americanos
ainda acreditavam nos conceitos básicos da
modernidade e, assim, ofereciam poucas concepções
alternativas de mundo (Escobar, 1988)10. Na maior
parte das vezes, as prescrições seguiam o caminho
do socialismo, em que o Estado ainda seria o ator
principal, deixando a sociedade civil à margem dos
processos decisórios. As análises da dependência fa-
lharam tão-somente ao menosprezar a capacidade da
sociedade civil de se engajar em ações políticas
transformativas. Assim sendo, deixaram de vislumbrar
escolhas significativas às políticas convencionais no
nível mundial (Sheth, 1987)11.

Até os anos 80, o Primeiro Mundo e as elites
dos países pobres continuavam a defender o desen-

ID ESCOBAR, Aitjro
(1988). "Power and
Visibility:Thelnvenbon
and Management of
Development ín me
Third-World.' In Cultu-
ml Arithropology vol.
3, no, 4.
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volvimento e o progresso como processos lineares e
universais, persuadindo as classes média e baixa a
continuar vivendo sob esse paradigma. A dissemina-
ção desse discurso foi um entrave ao reconhecimento
do subdesenvolvimento em todo o Terceiro Mundo,
impedindo a conscientização popular da necessidade
de uma nova ordem mundial. No entanto, setores
da sociedade civil, como os grupos comunitários,
religiosos, étnicos, femininos ou de profissionais li-
berais, acadêmicos e ambientalistas, começavam a
conscientizar as classes menos favorecidas dos
descaminhos do desenvolvimentismo e da necessi-
dade de se criar novas opções de gerenciamento
do Estado. Alguns estudos e análises dessa época,
como a Teologia da Libertação, documentaram e
encorajaram esse fenômeno social.

OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO
RESPOSTA ÀS FALHAS DO
DESENVOLVIMENTISMO

12 ESCOBAR, Arturo,
op. cit..

13 ESCQBAR, Arturo,
Ibidem.

A partir de meados dos anos 80, alguns teóri-
cos começaram a compreender o discurso desen-
volvimentista como um fruto do paradigma capitalista
(que, de acordo com Escobar [19881 12 , está na base
de ambas as formas de governo, capitalista e comu-
nista). Eles propõem mudanças maiores na estrutura
das sociedades e defendem a idéia de que os canais
políticos opcionais, como os movimentos comunitári-
os, são um importante caminho para a criação de uma
nova ordem social em nível global. Escobar (1988)',
um dos proponentes desse argumento, sustenta que a
melhor maneira de criar uma alternativa ao desen-
volvimentismo é repensar as noções de "desenvolvi-
mento", de "democracia", e de "sociedade", de
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acordo com o enfoque econômico que elas têm e
usar da "imaginação coletiva e radical de alternativas
para o futuro" que já existe nos movimentos sociais
do Terceiro Mundo. Como Escobar evidencia, um
grande número de pensadores já não acredita que o
abandono do paradigma desenvolvimentista em favor
de um novo paradigma democrático e inclusivo possa
ser dirigido por intelectuais, mas sim por práticas co-
letivas que envolvam todos os elementos da socieda-
de e que incluam a cultura popular. Esses pensadores
vêem essa reformulação histórica já em curso nos tra-
balhos dos movimentos comunitários. Entre tais pen-
sadores está Fais-Borda, que, baseado em sua
experiência na Colômbia e em relatos de países como
Brasil, Peru, Venezuela e México, argumenta que os
movimentos sociais "estabeleceram canais de mão-
dupla, da base para cima, e de cima para baixo até a
base, em novas e mais simétricas formas de intercâm-
bio" em níveis regionais e nacionais (Fals-Borda,
1990, p. 118) 14 . Ainda de acordo com Fals-Borda,
esse fenômeno é de longo e importante alcance para
as populações marginalizadas e suas reivindicações.
Além disso, o autor afirma, esses movimentos sociais
têm mantido sua identidade, integridade e capacidade
de liderança, enquanto tomam posições firmes na
cena política e ocupam um vácuo deixado pelas agên-
cias de desenvolvimento e pelas instituições existen-
tes. Exemplos desses grupos seriam o Partido dos
Trabalhadores dos anos 80, no Brasil, a Jzquierda
Unida, no Peru, e os Movimientos Inconformes e
Peflolita, na Colômbia. Esses movimentos eram ba-
sicamente de natureza cívica, não violenta e pluralista,
dedicados à descentralização, à participação cidadã,
à autonomia e à diversidade cultural. Ao escolher o
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caminho da não-violência, esses grupos se diferencia-
ram dos canais de ação política militaristas e revoluci-
onários, escolhidos por grupos como os Sandinistas
e o Sendero Luminoso.

A maioria dos movimentos sociais de base, bem
como uma série de organizações não-governamentais
que agora ocupam lugar de destaque na América La-
tina, têm raízes exatamente nas desigualdades sociais
atribuídas à adoção do paradigma desenvolvimentista
nos anos 60 e 70. Em toda a América Latina, fatores
como as intervenções estrangeiras, o papel do Estado
e das elites locais, a concentração de renda, a ausên-
cia de políticas públicas sociais, a proletarização das
comunidades rurais e o crescimento da subclasse ur-
bana demandavam organização e luta por melhores
condições de vida, tanto na cidade como no campo.
Mais ainda, durante aquele período, ditaduras milita-
res e Estados repressivos fecharam os canais tradici-
onais de expressão e participação política, como os
partidos políticos e os sindicatos, em vários países la-
tino-americanos. No Brasil, por exemplo, as possibili-
dades de organização política eram quase nulas.
Movimentos populares se organizavam por meio de
ONUs como associações profissionais (OAB, IAB,
ABI, etc.) e grupos religiosos locais (CEBs, pasto-
rais, etc.). Movimentos liderados por mulheres ou as-
sociações de bairro também eram vistos com mais
tolerância pelo aparelho repressivo. Por isso, muitos
dos movimentos e entidades que têm agora de quinze
a trinta anos de existência embasaram-se em preocu-
pações locais e tradicionalmente femininas, como ha-
bitação, educação e saúde infantis e custo de vida.
Os movimentos liderados por mulheres têm sido reco-
nhecidos como fortalecedores da participação demo-
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crática e da justiça, pois a solidariedade de gênero
nas atividades locais é básica na busca de formas de
desenvolvimento participativo (DAWN, 1995)1.
Includentes e abrangentes, eles representam um canal
político alternativo que busca mudar a natureza do Es-
tado e dos contratos sociais que o sustentam.

Os movimentos sociais, de maneira geral, po-
dem ser entendidos como a semente de uma nova
identidade para as classes menos favorecidas, como
símbolos de resistência à opressão, seja ela política,
econômica ou social. Eles apoiam e valorizam o
questionamento em relação ao Estado centralizador e
hierárquico e em relação à legitimidade do status das
elites (Cardoso, 1983)16. A psicologia comunitária
nos ensina que a estima pessoal só é legitimada nas
instâncias coletivas quando o cidadão consegue trans-
formar em ação seu desejo de evolução, de melhoria
das suas condições de vida (Katz, 1984) 1 . E, pois,
nos movimentos sociais que ele encontra seu primeiro
nicho de atuação. Também é ali que ele encontra seu
igual, para questionar e reafirmar sua posição na so-
ciedade. E exatamente por ser primeira instância de
ação coletiva, reunindo indivíduos que ainda testam
suas próprias capacidades, que os movimentos sociais
das classes menos favorecidas são, em sua maioria,
despreparados para o jogo político e para a atuação
nas arenas do poder. Eles necessitam, em suas fases
incipientes, do suporte de entidades mais experientes,
que possam guiá-los até a auto-suficiência.

As ONGs, como as percebemos, têm nesse
contexto a função de apoiar e estruturar os movimen-
tos sociais. Entidades já familiarizadas com a logística
organizacional, com a legislação, com as estruturas de poder
local podem e devem passar seus conhecimentos aos movi-
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mentos de base, fortalecendo-os, e, conseqüentemente,
também à sociedade civil como um todo.

AS ORQANIZAÇÕES
NÃO-QOVERNAMENTAIS

Entidades sem qualquer participação do Estado e
que não visam ao acúmulo de lucros existem desde os
primórdios da humanidade. Grupos voluntários, comuni-
tários, entidades de classe e até associações de intelec-
tuais são exemplos desse fenômeno na história. A
multiplicação quase exponencial e a conotação que se dá
atualmente às ONGs - grupos não governamentais es-
pecificamente direcionados à melhoria das condições de
vida da população -, porém, são um fenômeno recen-
te. Esse fenômeno surgiu justamente a partir das ações
do Banco Mundial no Terceiro Mundo, quando este
acoplou à idéia do voluntarismo seus objetivos
socioeconômicos, dando início a um processo
globalizante de ações com os governos e a sociedade
civil. Foram assim criadas ONGs de alcance interna-
cional que serviriam como canais de apoio, investi-
mento ou troca, que seriam financiadas por agências
multilaterais e por grandes corporações. Enquanto es-
sas primeiras ONGs tinham a total anuência e, muitas
vezes, a supervisão de seus governos, entidades simi-
lares foram surgindo a partir de iniciativas indepen-
dentes da sociedade civil. A grande maioria das
ONGs, como as percebemos hoje, foram, não só no
Brasil mas em todo o mundo, uma resposta da socie-
dade civil ao vácuo criado pelo desenvolvimentismo.

O fenômeno das "ONGs", das "entidades sem
fins lucrativos, ou do "terceiro setor" é hoje discutido e
pensado em todo o mundo. A apropriação desses e de
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outros termos indistinta e despretensiosamente pela soci-
edade, porém, tem apresentado alguns problemas,
como, por exemplo, a sua definição na atual legislação
brasileira* . Semanticamente, todos os três termos mais
usados são falhos: ONG é abrangente em demasia, já
que encerra toda e qualquer atividade não governamen-
tal, as empresariais inclusive. Além disso, alija, de certa
forma, suas filiadas dos conceitos de governo e
governança. Ora, se a organização é não governamental,
então como pode pretender ser uma alternativa de go-
verno, no sentido primeiro da palavra? Como poderá
propor modelos de autogovernança? "Terceiro setor"
tem uma conotação essencialmente econômica e diferen-
cia suas filiadas do primeiro setor, o governo que regula-
menta, e do segundo, o empresariado que produz. E
também muito abrangente e nos parece excluir quase
subliminarmente as entidades desse "setor", do mer-
cado, da produção, da demanda e até mesmo da ne-
cessidade de retorno financeiro. Finalmente,
"entidades sem fins lucrativos" torna-se uma expres-
são limitada por não abranger, por exemplo, as coo-
perativas de âmbito comunitário. Como recentemente
o termo ONG vem prevalecendo, é com ele que
aprofundaremos nossa discussão.

Não há ainda um consenso entre autores ou en-
tidades sobre os tipos de organização que compõem
exatamente o universo das ONGs. Na tentativa de
ser o mais includente e abrangente possível, propo-
mos, a partir da compilação de várias definições, o
seguinte conceito: ONGs são organizações autôno-
mas, sem participação governamental, geralmente sem
fins lucrativos, dedicadas à melhoria da qualidade de
vida das populações desfavorecidas. Dentro desse
largo universo, porém, há que se distinguir organiza-
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ções com diferentes objetivos, funções, atividades e
escalas de atuação- Essas distinções delineiam al-
guns tipos de ONGs. Se considerarmos a função da
entidade como o maior fator de diferenciação entre
as ONGs, podemos distinguir quatro grandes gru-
pos de organizações: as doadoras, como a Funda-
ção Ford estadunidense, a Novib holandesa e a
Oxfam inglesa; as "guarda-chuva", como o "Save
the Children" estadunidense, e a Fundação Fé e
Alegria venezuelana; as intermediárias, como a
CUT, a CPT e a Visão Mundial; e as organizações
de base, como as associações de bairro, os sindi-
catos e as comunidades eclesiais de base (CEBs).

As entidades doadoras e as entidades "guarda-
chuva" não lidam diretamente com as comunidades,
e sim com governos e ONGs intermediárias. Elas
influenciam as políticas nacionais e globais, promo-
vem o desenvolvimento humano de maneira geral,
enfocam regiões inteiras, como a América Latina
ou os países de uma região. Enquanto as entidades
doadoras são geralmente financiadas por governos do
Primeiro Mundo ou por grandes corporações, as
"guarda-chuva" são financiadas por doações particu-
lares e mantêm escritórios regionais.

As ONGs intermediárias funcionam como ele-
mento de ligação entre as comunidades locais e as
agências doadoras ou "guarda-chuva" internacio-
nais, trazendo também as preocupações e priorida-
des comunitárias à atenção das autoridades. Têm
contato freqüente com as comunidades beneficia-
das por seus programas, seus funcionários e dire-
tores são geralmente remunerados e não são
beneficiados por tais programas. Sua atuação
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pode-se dar nas mais diversas áreas, como, por
exemplo, na da educação, da agricultura, dos di-
reitos humanos, e como agentes fortalecedores dos
contatos entre entidades atendidas, possibilitando a
formação de redes de interesses comuns.

As organizações de base são aquelas que agre-
gam os indivíduos no nível comunitário. Como não
possuem os meios, a força política ou a experiência
para lidar com agências governamentais e com
grandes ONGs em condições de igualdade, elas
contam com as intermediárias para esses contatos.
Os membros, geralmente não remunerados, dessas
entidades são os próprios beneficiários de suas
ações, o que acarreta um contato cotidiano com as
necessidades definidas pela comunidade.

O entendimento geral que se tem das ONGs é
em grande parte limitado ao que classificamos aqui de
ONGs intermediárias. Embora essas entidades inter-
mediárias cumpram com a porção mais visível do tra-
balho das ONGs, é importante ressaltar que existe
uma profunda interdependência entre as intermediárias
e os outros três tipos de ONGs. É o universo com-
posto por todas elas o responsável pela "via alternati-
va" de que falam Fals-Borda e Escobar.

Autores de várias partes do mundo têm escrito
sobre o importante papel que as ONCis intermediárias
podem exercer na construção de uma nova ordem
mundial. Julie Fisher (1998)' vê as ONGs intermedi-
árias desempenhando um papel de vanguarda no Ter-
ceiro Mundo de seis maneiras diferentes. Elas
pavimentam o caminho para o pluralismo
organizacional, já que fortalecem as instituições de
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base e atuam como organizações independentes, elas
mesmas em grande número. Ajudam a criar interesses
econômicos entre os mais pobres, que daí promove-
rão sustentação institucional para suas
microempresas, cooperativas e associações. As
ONGs também promovem direitos políticos e liberda-
des civis e valorizam a democratização de baixo para
cima, desafiando superestruturas autoritárias com a
ajuda das ONOs de base. Influenciam e contactam
outras organizações voluntárias, como igrejas, hospi-
tais e universidades, para considerar os interesses dos
mais necessitados. Finalmente, fazem uma ponte en-
tre os interesses dos marginalizados e os dos grupos
de interesses privados por meio de microempresas de
desenvolvimento, formadas pela sociedade civil, que
podem levar à democratização do capital.

Brown (1998, p. 239) 19 percebe sete papéis
importantes que as ONGs intermediárias estão de-
sempenhando no Terceiro Mundo. Primeiramente, re-
forçam os trabalhos de base como facilitadoras de
reflexões coletivas que produzem novas perspectivas,
ajudando a organizar e gerenciar atividades conjuntas,
e como educadoras dos líderes de atividades. Num
segundo plano, agem como mediadoras e tradutoras
para grupos comunitários, atuando também como fis-
cais para assegurar que as regras acordadas sejam
seguidas. Permitem, enfim, o acesso a recursos con-
trolados por grupos desconhecidos ou antagonistas,
aproximando-os e conformando redes de ajuda mú-
tua, exercendo também o papel de articuladoras de
ações inovadoras e de cooperação.

Em resumo, e compilando o pensamento de au-
tores como Escobar, FaIs-Borda, Paulo Freire, Julie
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Fisher e David Brown, as ONGs intermediárias ofe-
recem uma nova visão de mundo:

1. ao propor um modelo decisório inclusivo e
de baixo para cima, que contrapõe as fórmulas pron-
tas e padronizadas apresentadas pelas agências de
desenvolvimento;

2. ao privilegiar os conhecimentos e as tecno-
logias locais em relação às tecnologias importadas, in-
tegrando sistemas tradicionais e de vanguarda para
fortalecer as tecnologias de nível intermediário e de
mão-de-obra intensiva;

3. ao considerar o ser humano como sujeito, e
não como objeto do saber e da ação, respeitando
suas experiências e incorporando-o ao planejamento
de seu próprio desenvolvimento;

4. ao acatar padrões culturais mais pluralistas,
em oposição à massificação das culturas mundiais em
tomo de valores e necessidades do Primeiro Mundo;

5. ao problematizar os aspectos do cotidiano,
relacionando-os com os processos socioeconômicos
e políticos, permitindo novas leituras e criando novos
paradigmas para a reestruturação da sociedade;

6. ao deslocar o centro de decisões de institui-
ções e corporações para as comunidades, que deve-
rão ser as novas produtoras de normas e discursos a
partir das leituras e dos paradigmas já citados;

7. ao crer no avanço da sociedade por meio da
cooperação entre grupos e intragrupos, em vez de
crer na mão invisível do mercado, na competição e na
vantagem comparativa, propondo a reestruração do
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mercado, de modo a refletir relações mais igualitárias
coordenadas por redes de ONGs em nível mundial;

8. ao re-interpretar as necessidades básicas da
população com base nas suas experiências cotidianas,
em vez de adotar os padrões de necessidades básicas
propostos por agências internacionais;

9. ao rejeitar a imposição de modelos
positivistas (como a modernização e o desenvolvi-
mento) em favor de transformações graduais e dura-
douras das identidades institucionais, dos modelos de
governança e de ideais e ações;

10. ao rejeitar tanto o Estado autoritário e bu-
rocrático como a hegemonia das elites, sugerindo
maior independência das comunidades de base em re-
lação ao Estado e propondo o diálogo e a negociação
nos conflitos de interesse;

11. ao favorecer formas de governo mais efi-
cientes e descentralizadas, que considerem as
especificidades culturais e ambientais inerentes a
cada região.

Esses onze pontos definem as bases para uma
sociedade radicalmente diferente, questionando o dis-
curso do desenvolvimento e suas nefastas conseqüên-
cias na sociedade industrial-capitalista. As ONGs
intermediárias têm um grande papel no sucesso dos
movimentos sociais, pois elas são a ponte necessária
entre as pequenas entidades sem recursos e o Estado
ou o capital voluntário. Essas ONGs trazem também
o suporte político e organizacional para que as pe-
quenas entidades se apoderem de seu destino e bus-
quem mudanças por si mesmas. O avanço dos
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movimentos sociais e das ONGs no Terceiro Mundo
será assim um fator determinante na demissão do
desen-volvimentismo como paradigma predominante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: BALANÇO E
PERSPECTIVAS

O otimismo deste artigo, porém, deve ser mo-
mentaneamente quebrado na forma de um alerta. Os
anos 90 representaram mais um retrocesso que um
avanço para o universo das ONGs. A abertura de ca-
nais de participação e manifestação decorrente da de-
mocratização política da América Latina na década
anterior causou um esvaziamento dos quadros de
membros e principalmente de lideres, que se transferi-
ram para partidos políticos ou foram cooptados por
órgãos governamentais. A situação financeira cada
vez mais séria dos países pobres continua a forçar
cortes nas áreas sociais, estrangulando os finan-
ciamentos e repasses às instituições intermediárias.
No caso dos governos de opção neoliberal, tão em
voga na América Latina dos anos 90, os cortes foram
ainda mais brutais, mantendo a estratégia de concen-
tração de renda nas mãos da elite e nos sistemas pro-
dutivo e financeiro. Mais recentemente, no Brasil, os
órgãos federais ligados à área social, totalmente à
míngua e com seu poder de persuasão, disputam com
as ONGs as verbas voluntárias das corporações,
emagrecendo ainda mais o orçamento destas últimas.
No cenário internacional, a América Latina deixou de
ser um foco de interesse para as agências multilaterais
e para as ONGs financiadoras: a redemocratização
dos países do Segundo Mundo e a abertura dos mer-
cados do sudeste asiático transformaram países como
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Polônia, Letônia, China e Indonésia na coqueluche
do voluntariado mundial. Já no microcosmo das
ONGs intermediárias e das pequenas associações,
é necessário lembrar que a participação não remu-
nerada só é compensadora quando há frutos.
Quando a participação cidadã se torna apenas um
exercício sem conquistas, o trabalhador opta, com
razão, pelo menor esforço, esvaziando sua asso-
ciação de bairro e os movimentos sociais; ainda,
quando o trabalhador passa a não ter condições de
contribuir com R$5,00 ao mês (valores de 1999)
para a manutenção de sua associação, esta perde
toda a sua capacidade organizativa.

Nesses casos, a ação das ONGs intermediárias
para capacitar as organizações de base toma-se ex-
tremamente difícil.

Se, por um lado, assistimos a uma parcial des-
construção dos movimentos sociais por fatores
exógenos à sua atuação, por outro, percebemos tam-
bém que a luta pela sobrevivência tem induzido o uni-
verso das ONGs intermediárias a novas buscas,
como por exemplo, maior eficiência na conquista de
recursos, maior eficácia na sua disposição e maior
interação com entidades similares. Assim é que um
dos fenômenos positivos dos anos 90 na América La-
tina foi a formação de redes de movimentos sociais
para pressionar organismos internacionais e governos
de Primeiro Mundo a reconhecer o valor dos recursos
naturais existentes na região. Outras redes também se
formaram no combate a males universais como a fome
e a AIDS. No Brasil, mais especificamente a partir
da ECO-92, essas redes ganharam força e visibili-
dade. Recentemente, temos tido demonstrações lo-
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cais da força dessas redes de ONGs, haja vista os
movimentos pela paz em várias cidades brasileiras
e as mobilizações de caráter emergencial, como foi
o caso do "levante" contra a verticalização da
Pampuiiia, em Belo Horizonte.

A incipiente onda de desconfiança em rela-
ção ao universo das ONGs nos parece baseada na
falta de compreensão do termo em si, e na não-di-
ferenciação dos diversos tipos de entidades e de
seus propósitos. O destaque dado por órgãos da
imprensa aos maus exemplos, em sua maioria
protagonizados por entidades que não se filiam ao
nosso conceito de "ONGs intermediárias", é preju-
dicial, pois inibe a participação de setores impor-
tantes da sociedade no processo de renovação dos
nossos preceitos sociais e econômicos.

Estando hoje diante do fracasso do paradig-
ma desenvolvimentista, como recentemente admiti-
ram seus idealizadores, e assistindo à falência tanto
dos Estados centralizadores quanto dos Estados
neoliberais, o que se propõe é um novo paradigma,
baseado em Estados pequenos e socialmente com-
petentes, que dêem lugar a uma real terceira via,
criada e gerida pela sociedade civil organizada
mundialmente por meio das ONOs.
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ntes de mais nada, agradeço o con-
vite e a oportunidade de discutir um
tema de trabalho que me tem ocu-
pado durante os dois últimos anos,
isto é, a tentativa de refletir sobre o
quanto o surgimento dos novos
meios de comunicação e as novas
tecnologias afetam, formatam, orga-
nizam, otimizam, prejudicam, atra-
palham aquilo que conhecemos

como política, como um conjunto de atividades que
constituem a formação de consensos deliberativos no
seio da sociedade.

Minha exposição é constituída de duas partes.
Num primeiro momento, discutirei problemas teóricos
relativos à maneira de se interpretar uma relação en-
tre um meio de comunicação e a política. Num segun-
do momento, farei uma exposição um pouco mais
prática sobre os tipos de desafios - relacionados
com a formulação de políticas públicas - que surgem
com a introdução de novos meios de comunicação.

Cad. Esc. Legisi., Belo Horizonte, Vi, n. Ifi, p. 63-106, jan.1jul.2O
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A Internet exerce um grande fascínio sobre as
pessoas e, obviamente, sobre os cientistas sociais,
preocupados em entender a maneira como esse meio de
comunicação transformará a vida das sociedades con-
temporâneas. No entanto, até o momento, a maior parte
dessas preocupações têm sido relativas à regulamenta-
ção do meio de comunicação, ao modo como esse meio
introduz novos problemas jurídicos, como, por exemplo,
a questão do anonimato da pessoa que está "surfando"
na Internet, ou seja, problemas que as políticas públicas
devem enfrentar para regulamentar o meio. Durante a
minha exposição, vou tratar da questão inversa: o impac-
to da Internet na política, e não a forma como a política
organiza e regulamenta o meio.

As análises que temos até hoje sobre essa
questão - que procuram, de alguma forma, explicar
o impacto do meio sobre a política ou sobre as so-
ciedades em geral - mostram-se, na sua grande
maioria, extremamente otimistas em relação ao que
esse meio poderá fazer para transformar as nossas
sociedades. Alguns chegam a dizer que permitirá
uma verdadeira revolução jeffersoniana, fazendo
uma referência ao ícone da revolução americana e
ao seu caráter democrático, ou seja, julgam tratar-
se de um instrumento com características inerente-
mente democráticas, que possibilitará uma revolução
na maneira como as pessoas se relacionam, na dire-
ção de uma sociedade mais democrática.

Outros procuram especificar um pouco melhor
esse otimismo e falam na capacidade que a Internet
teria, supostamente, de resolver alguns problemas, al-
gumas crises contemporâneas relativas ao nosso sis-
tema político, como a apatia eleitoral. A Internet se
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apresentaria como uma solução para esses proble-
mas, na medida em que é possível conceber, por
exemplo, que os eleitores não mais tenham de se
afastar de casa, de ir até uma uma, num determinado
dia do ano, a fim de votar, mas que votem em suas
casas, por meio de seus computadores, invocando,
dessa maneira, uma categoria muito utilizada na litera-
tura, que, em português, normalmente traduzo como
"democracia eletrônica", ou seja, a idéia de que o
meio eletrônico se toma o meio do exercício da de-
mocracia. Em inglês, a expressão que temos para de-
signar isso é cyber democracy, que faz referência à
idéia do meio cibernético, à "ciberdemocracia", tra-
duzindo diretamente para o português.

Os mais otimistas acreditam que a Internet á o
prenúncio de uma nova grande época da democracia:
a terceira onda democrática. A primeira teria sido a
onda da ágora grega, do período de Atenas, na
Grécia antiga, com a participação direta dos cidadãos
na praça pública e na vida pública da cidade. A se-
gunda grande onda seria representada pelo
surgimento da democracia representativa no século
XIX e pelo mecanismo do voto como solução para o
fato de que as unidades soberanas são cada vez mai-
ores em termos de números populacionais.

A Internet seria a terceira onda, em que o cida-
dão não mais precisa participar das decisões direta-
mente, na praça pública, votar em assembléias para
deliberar sobre seus assuntos. Não precisa também
eleger representantes, indo até uma urna eleitoral e
delegando poderes de decisão política a alguém, mas
participaria diretamente das decisões de governo, de
sua casa, por meio do computador.
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Todas as três formas de otimismo parecem-me
precipitadas. Não estamos diante de nenhuma grande
revolução, do prenúncio de uma nova era e, muito
menos, de uma solução para a crise contemporânea,
ou seja, para aquilo que se chama de crise da repre-
sentação do sistema eleitoral.

Independentemente, porém, do grau de otimis-
mo que temos com relação à Internet e ao seu papel
na vida política, sabemos que haverá algum impacto.
O nosso problema - como cientistas sociais - é
tentar compreender que impacto é esse, o que acon-
tecerá com a política, procurar entender o impacto
desse meio, como meio de comunicação, a maneira
como as relações políticas são formadas, de que
modo as interações políticas acontecem, e como são
institucionalizadas em mecanismos formais de resolu-
ção de conflitos e formação de consenso.

Devemos estar atentos para uma questão.
Quando apresentamos o problema do impacto da
Internet sobre a política, estamos falando sobre duas
dinâmicas simultâneas. A primeira diz respeito à
questão da inovação tecnológica. A Internet não é
igual aos outros meios de comunicação conhecidos,
como a televisão, o rádio, a imprensa escrita.

Portanto, devemos encarar esse problema sob
o ponto de vista do impacto dessa inovação
tecnológica específica e de como as características
técnicas desse novo meio de comunicação influenci-
am, transformam, e dos potenciais que essas inova-
ções técnicas abrem para uma reestruturação, para
uma reorganização das relações políticas.
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Outro problema - diferente, e ao qual preci-
samos prestar atenção - é o fato de que não é so-
mente a inovação tecnológica que determina como a
Internet vem impactando a vida política das socieda-
des. Outra questão se refere aos embates econômicos
e políticos acarretados pela apropriação do meio, à
formação do mercado da Internet, a formação dos
agentes econômicos que se articulam ao redor desse
meio, e à maneira como as políticas públicas regula-
mentam o mercado para a Internet. Esse conjunto de
problemas mais sociológicos, menos técnicos, nesse
sentido, também são determinantes na formulação de
uma teoria sobre a forma como a Internet virá
impactar a vida política das sociedades.

Vamos começar com algumas considera-
ções preliminares sobre o modo de encarar, do
ponto de vista da teoria política, o conjunto de
relações sociais que a Internet pode ou não vir a
impactar, positiva ou negativamente.

Parto do pressuposto de que a política é mais
bem entendida como um conjunto de relações de ad-
judicação de conflito em sociedade e de formação de
consensos, consensos que possam ser convertidos
depois em decisões, em deliberações, que se conver-
tem, subseqüentemente, em políticas públicas ma-
neiras pelas quais o Estado, nas suas diversas
dimensões, age sobre a sociedade, intervém na socie-
dade, reorganiza relações sociais. Se olharmos para a
política, portanto, como uma atividade que tem um
vínculo necessário com o processo de formação de
consensos, diria que podemos construir uma tipologia
ou dividir o problema da formação do consenso em
pelo menos quatro grandes áreas, quatro tipos de
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consensos diferentes em sua natureza e que, portanto,
resultam em formas políticas distintas.

Aqueles que têm familiaridade com a obra de
Thomas Hobbes - Levialhan -, do começo do sé-
culo XVII, lembram que esse autor diz que a socie-
dade política, o soberano como tal, a autoridade
política surge de um contrato entre as pessoas que
saem do estágio de natureza, e acabam optando por
entregar todos os seus direitos para esse soberano,
porque elas têm medo de um estado de natureza que
se caracteriza pela guerra de todos contra todos. E
esse medo que gera o desejo de se submeter a essa
autoridade, porque ela proverá proteção, segurança,
instaurará a paz. Caracterizo o tipo de consenso com
o qual Hobbes está trabalhando no Leviathan como
um tipo de consenso autoritário. Explico por quê: a
posição inicial dos agentes na formação desse con-
senso é a de medo. Um tem medo do outro. Por-
tanto, as interações entre as pessoas que estão
constituindo esse consenso são verticais. O indiví-
duo tem medo de alguém que, de alguma maneira,
considera estar em uma posição superior à sua,
pela capacidade de essa pessoa, de alguma manei-
ra, causar-lhe esse medo.

Mais do que isso, essas interações são estra-
tégicas, ou seja, quando se vai negociar a formação
desse consenso para construir o soberano por cau-
sa do seu medo, agirá estrategicamente: vai pensar
quais são os meios eficazes para se obter o fim que
deseja, qual seja, o de suprimir o medo e instaurar
uma situação de paz.

O que surge, portanto, de consensos autoritári-
os desse tipo é uma afirmação da autoridade do so-
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berano como tal e uma relação de obediência, ne-
cessária, entre aqueles que se tornam súditos de-
pois do contrato com o soberano. E a instituição
que se cria dessa forma é uma instituição dotada de
autoridade, e em grande medida autoritária, no sen-
tido do absolutismo da própria concepção
hobbesiana, centrada na figura do Governo, daque-
le que de fato manda e tem autoridade.

Um segundo tipo de consenso, diferente desse,
é o que chamaria de consenso comunitário. Qual é a
diferença entre esse consenso e o primeiro? Numa si-
tuação de formação de um consenso comunitário, a
posição inicial dos agentes não é de medo, de um em
relação ao outro, mas sim daquilo que chamo de uma
convergência moral. Há um conjunto de tradições co-
muns na nossa comunidade, um conjunto de valores
que nos permite produzir um consenso com base nes-
sas referências comuns, que têm como pano de fundo
valores e tradições que constituem nossa comunidade.
Nesse sentido, a interação na formação de um con-
senso comunitário não é vertical, mas horizontal. To-
dos estamos em uma mesma posição em relação a
essas tradições, a esses valores. Essa forma de
interação, no entanto, ainda é estratégica, porque, na
formação do nosso consenso, vamos buscar os
meios para um fim também, qual seja, a manuten-
ção, a reprodução dos valores e tradições que te-
mos. Portanto, se no consenso autoritário temos
uma interação que é vertical e estratégica, no con-
senso comunitário temos um consenso que é hori-
zontal, porém ainda estratégico.

Em vez de se afirmar a autoridade do soberano
na construção desse consenso, afirma-se a identidade
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da comunidade: quem nós somos. Portanto, o momento
institucional fundamental não é o do Governo, daquele
que efetivamente manda, mas sim o dos costumes, da-
quelas normas que somos obrigados a seguir, porque
derivadas dos nossos valores, das nossas tradições.

O terceiro tipo de consenso seria o consenso li-
beral. A posição inicial dos agentes no consenso libe-.
ral não é nem de medo, um em relação ao outro, nem
pressupõe a convergência moral. As teorias liberais
que surgem no século XVII, como as de Locke, são
fruto fundamentalmente de uma situação de cisão reli-
giosa na Europa entre protestantes e católicos. As na-
ções estão divididas em relação àquilo que constitui a
referência aos valores, às tradições. Portanto, o pro-
blema central, a posição inicial dos agentes na produ-
ção de um consenso liberal, é uma posição de
tolerância mútua.

Não queremos dividir-nos em duas comunida-
des, logo, precisamos encontrar um consenso, encon-
trar maneiras de conviver em situações nas quais
vamos tolerar-nos mutuamente e aceitar nossas dife-
renças. A interação, nesse caso, entre os agentes,
produzindo consenso, é vertical, porque todos estão
dispostos, de alguma maneira, a tratar o outro como
alguém inferior ou superior a quem se deve tolerar. O
protestante em relação ao católico, no século XVII,
não é igual, é melhor ou pior, dependendo da pers-
pectiva de que se olha. Portanto, as interações são
verticais nesse sentido. A interação, no entanto, não é
mais estratégica, porque não existe mais um conjunto
de meios que se possa estabelecer, em comum com
as outras pessoas, para os mesmos fins. Temos fins
diferentes, afinal de contas, e vivemos em universos
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morais completamente distintos. A interação, por-
tanto, nesse caso, tem de ser vertical, por causa da
relação de assimetria, mas tem de ser comunicativa:
tem de tratar o que o outro está dizendo pelo valor
do que ele diz, e não simplesmente instrumentalizar
o outro para seus fins.

Em vez de se ter uma atitude de afirmação de
autoridade, como no caso do consenso autoritário, ou
de se ter uma afirmação da identidade, como se tem
no caso do consenso comunitário, nesse contexto
não se tem afirmação de nada, não existe algo co-
mum que possa ser afirmado. O que se tem é uma
negociação efetiva. E o princípio fundamental que
regulamenta essa negociação é a não-interferência,
o princípio liberal por excelência. Vamos negociar
normas que, de alguma maneira, façam com que
uma pessoa não possa interferir na vida de outra, e
esta não possa interferir na daquela. Assim, a própria
idéia central da moralidade do liberalismo é a idéia da
liberdade como aquele conjunto de coisas que se
pode fazer sem que ninguém interfira.

Portanto, nem governo e nem costumes são
afirmados como instituições. A instituição fundamen-
tal, produzida pela construção de um consenso li-
beral, é a lei, perante a qual somos todos iguais,
que cria, na medida em que silencia sobre determi-
nadas coisas, o espaço daquilo que podemos fazer
sem interferência alheia, criando direitos que tenho
perante os demais.

O quarto tipo de consenso é o deliberativo. A
posição inicial dos agentes está mais associada às so-
ciedades complexas contemporâneas. Não estamos
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divididos entre valores e costumes determinados por
paradigmas religiosos. As nossas cisões e divisões
são bem mais profundas. As sociedades são diferen-
tes culturalmente. As pessoas têm raízes e tradições
étnicas distintas, vêm de países diferentes, como
migrantes de várias regiões, conglomerando-se nos
grandes centros urbanos. Esse contexto de complexi-
dade extrema - característica das sociedades con-
temporâneas - faz com que a posição inicial dos
agentes não seja de tolerância, de convergência moral
ou de medo, mas de divergência política substantiva.
Divergimos sobre a forma como a vida política da so-
ciedade deve ser conduzida.

Como se dá a intenção, nesse caso, na tentativa de
produção de um consenso? A exemplo do que ocorre no
consenso comunitário, a interação precisa ser horizontal.
Não posso tratar os outros de maneira assimétrica, mas
como pessoas diferentes de quem sou. Não posso assumir
nada, com exceção do fato de que alguém é diferente de
mim. Na medida em que somos diferentes, as nossas rela-
ções precisam ser construídas de maneira horizontal.

Essas relações precisam ser também comunica-
tivas, e não estratégicas. Se alguém tratar o outro
como um meio para o seu fim, agindo estrategicamen-
te, essa diferença será eliminada. Para construir um
consenso em que a diferença é mantida, é necessário
considerar tudo o que a outra pessoa diz, não como
um instrumento para os seus objetivos, mas como
algo que tem um valor em si mesmo. Portanto, temos
entre nós uma interação comunicativa na construção
desse consenso. E, aí, a instituição resultante desse
processo é sutilmente diferente da lei. Enquanto a lei
produz a esfera dos direitos, aquelas coisas que, de
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alguma forma, tenho garantidas pelas instituições pú-
blicas e que produzem a esfera das minhas liberda-
des, no caso do consenso deliberativo, a instituição
central é aquilo que chamamos de procedimento. O
que se estabelece são certos procedimentos
discursivos, por meio dos quais podemos buscar a
formação de um consenso: como se deve falar em pú-
blico, como se deve pronunciar e enunciar suas posi-
ções, quais são as regras que irão reger a forma de se
apresentar certas opiniões em público.

Assim como no consenso liberal, fazemos
uma negociação - existe uma diferença fundamen-
tal: não existe uma afirmação de alguma coisa, seja
da autoridade ou da entidade, mas sim uma negoci-
ação. O pressuposto central, no entanto, a questão
central não é a não-interferência, como no contexto
do consenso liberal. Aqui, nós estamos buscando
maneiras de efetivamente intervir na sociedade,
com o objetivo de construir os espaços necessários
à preservação e à afirmação das nossas diferenças
e à construção de simetrias.

Temos uma longa história política que explica,
sociologicamente, como se desenvolvem esses três
primeiros tipos de consenso a que me referi, isto é, o
autoritário, o comunitário e o liberal. O quarto já é
uma categoria menos transitiva sob o ponto de vista
empírico. Não há casos concretos ou teóricos em que
se tenha discutido a formação dos consensos
deliberativos sob o aspecto histórico. Portanto, esse
quarto tipo de consenso funciona no contexto dessa
tipologia que lhes estou propondo como um horizonte
normativo. Seria maravilhoso se tivéssemos a capa-
cidade de construir sociedades políticas a partir de
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consensos deliberativos. Evidentemente, esse não é o
caso empírico em questão.

Fomos lá atrás, na teoria política, construindo
essa teoria de consensos. Para quê? Agora, vamos
jogar a mídia nessa brincadeira. Vamos jogar os mei-
os de comunicação, os instrumentos utilizados pelas
pessoas para a construção dos consensos. A primeira
mídia a ser lembrada é a própria oralidade, pois
construímos consensos conversando uns com os ou-
tros. Essa é a forma menos "midiática" de interação.
Existem outros níveis de mediação, introduzidos por
diversos e diferentes meios de comunicação na cons-
trução desses consensos. Estamos partindo do pres-
suposto de que a mídia não é neutra nesse processo.
Um consenso será diferente - se o instrumento de
mediação para a sua formação for a imprensa escrita
- de um consenso formado por pessoas assentadas
numa sala, discutindo oralmente o problema. Será di-
ferente também se o meio de comunicação for o r:i-
dio. E, obviamente, se o meio for a Internet, a
formação desses consensos também mudará.

O problema não é simplesmente e arar a
mídia como distorção. Não é que ela atrapalhe, crie
ruídos no contexto da produção de consensos, mas
sim que transforma estruturalmente a produção desses
consensos. Quero partir desse pressuposto, ou seja,
podemos pensar numa certa politicidade da mídia, do
meio de comunicação em questão, determinando al-
guns filtros, que estruturam e determinam que tipos de
consensos são possíveis, são prováveis no contexto
da sua introdução. O problema central é determinar o
papel político na etapa da recepção da comunicação.
Se pensarmos numa relação de comunicação entre o
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emissor, a mensagem e o receptor, é justamente no
nível do receptor, na chegada da mensagem, que essa
politicidade se vai colocar.

Existem algumas perguntas, para as quais, neces-
sariamente, não tenho respostas. No entanto, levam-nos
a pensar que esse quadro teórico seja útil numa reflexão
entre mídia e política. Se os agentes têm medo um do
outro, a presença de uma determinada mídia ou de outra
diminui esse medo mútuo? Tenho mais medo de uma
pessoa na sala de aula, que me ameaça, ou de uma pes-
soa que faz uma ameaça pública pelo rádio? Não sei.
Parece-me, no entanto, que o medo entre as pessoas
está, de alguma forma, determinado pelo contexto
midiático em que essa comunicação é feita. Se existe
uma convergência moral entre os agentes, no caso do
consenso comunitário, a presença da mídia enfraqueceria
o consenso moral, essa convergência de valores e costu-
mes, ou o fortaleceria? Como a mídia altera processos
pelos quais as pessoas constroem aquilo que chamam de
valores e tradições comuns?

Se existe tolerância mútua, como no caso do
consenso liberal, a mídia aumenta a tolerância ou gera
mais intolerância? Os cidadãos, assistindo à televisão
e vendo a polícia, num gesto racista, como no caso
americano, bater em um negro indiscriminadamente,
sentirão alguma diferença assistindo isso ao vivo, ou
pela televisão? Faz alguma diferença, do ponto de
vista do quanto se tolera a atitude do policial e de
quanto o policial tolera ou não aquele que é o sujeito
da sua violência?

Existe um conjunto de problemas que precisa
ser investigado. Não é nosso propósito, aqui, cobrir a
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investigação em todos esses meios de comunicação
ou saber como eles surgiram na história e, de alguma
forma, afetaram esses processos de formação de
consenso. O nosso interesse aqui é a Internet, exclu-
sivamente.

Mas é desse ponto de vista que estou sugerindo
que temos de olhar essa questão. Qual é a caracterís-
tica da Internet, então, como meio de comunicação?
Diria que a sua principal característica é o fato de ela
simular uma simultaneidade entre oralidade - a con-
versa oral, face a face - e a escrita - a relação me-
diada pelo papel. Não existe nada mais paradoxal e,
ao mesmo tempo, mais verdadeiro, do que a idéia de
que se "conversa" pela Internet. Não se fala com nin-
guém, escreve-se para a pessoa. No entanto, os re-
cursos lingüísticos de que a pessoa se apropria, as
formas da linguagem de que se utiliza para produzir o
diálogo, são as formas orais. E, nesse sentido, a ca-
racterística fundamental da Internet, como meio de
comunicação, é a de introduzir uma simultaneidade
entre o momento oral, não mediado, e o momento es-
crito, mediado, da comunicação.

A Internet faz outras coisas também: uma home
page não é igual a uma troca de e-mail. Uma home
page simula, em grande medida, o que a imprensa es-
crita faz. É um jornal, é um panfleto, é um boletim que
está lá postado. A sutil diferença é que comprar uma
máquina off-set e publicar um jornal custa muito,
construir uma home page custa pouco. E, de novo,
poderíamos pensar em outras maneiras de que a
Internet se apropria. Gostaria, no entanto, de sugerir
que o que a Internet tem como meio de comunicação
é um certo caráter sintético. Ela se apropria das ca-
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racterísticas inerentes aos outros meios e as reproduz,
de maneira simulada, porque não possui as caracterís-
ticas próprias daqueles meios. O caso da televisão é
um pouco mais complicado, evidentemente, porque
não estamos numa era de tecnologia de informática
que permita ainda, efetivamente, ao cidadão comum,
acessando a Internet, assistir a eventos ao vivo.
Estamos chegando lá. É uma questão de tempo do
ponto de vista técnico.

Portanto, teremos também um momento em que
a kternet simulará a televisão. Ela já simulou o rádio.
Com certeza, é possível ouvir transmissão de rádio ao
vivo pela Internet, hoje.

Uma vez entendida essa característica específi-
ca da Internet, e esclarecido o ponto de vista teórico
a partir do qual temos de encarar a relação da
Internet com a política e a politicidade do meio, esta-
remos em condições de olhar, de cima, para o plano
da interação mediada, ou seja, para uma interação
que tem um meio de comunicação interposto entre os
agentes. Que tipo de rede de relações se constrói
quando as interações são mediadas pelos diversos
meios, em particular, pela Internet?

O conceito de rede tem uma história antiga, e
acho que vale a pena nos apropriarmos desse termo,
de alguma maneira, para designar qualquer estrutura
social na qual as relações se consolidam, se se-
dimentam e em que, portanto, se torna possível cons-
truir uma representação cartográfica, se se quiser,
que mostre como essas relações estão construídas. É
possível imaginar um público que está organizado de
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uma determinada maneira, numa certa rede. Que tipo
de rede os diferentes tipos de consenso tendem a
produzir? É a primeira questão. Que tipo de rede
produz o consenso autoritário? Qual seria a situação
social pública mais típica de uma situação em que o
consenso formado é autoritário? Isso aqui é um con-
senso autoritário: vocês não me escolheram para que
eu viesse falar aqui. Vim porque a Ruth me convi-
dou. Ela decide. Essa rede aqui é típica de um con-
senso autoritário. Vocês aceitam vir aqui assistir a
essa palestra. Nesse sentido, a audiência, como fi-
gura, seja audiência do político no palanque, seja a
audiência numa sala de aula, a audiência como tal é
o símbolo de uma situação consensual. As pessoas
que assistem a algum evento consentem naquela si-
tuação, mas não participam do processo delibe-
rativo, que, portanto, é autoritário.

Que tipo de rede produz o consenso comunitá-
rio? O nome, por si, já "entrega". Produz uma comu-
nidade, a idéia de um conjunto de relações
concêntricas, que começam na família, que vão à vizi-
nhança, ao bairro, e criam, portanto, essa idéia de
comunidade, alguma coisa que tem uma vida, no sen-
tido orgânico, porque ela está imersa nessas relações
concêntricas. O consenso liberal produz um tipo de
rede que hoje chamo de sociedade. Uma sociedade
não é uma comunidade, e não é uma audiência evi-
dentemente. Uma sociedade, para supor uma
pluralidade de agentes, não tem a necessidade sequer
de uma integração orgânica deles. A própria idéia do
Estado-nação, como cristalização e materialização do
aspecto político da sociedade, denota o aspecto libe-
ral dessa rede.

78



INTERNET E POUTIcA

Por fim, que tipo de rede forma o consenso
deliberativo? E aí que a rede da Internet talvez nos
sirva, pelo menos, como uma inspiração, para pensar
se há um outro tipo de rede que esteja associada a
esse horizonte normativo a que fiz referência, que é a
idéia do consenso deliberativo.

Quem sabe a Internet, na medida em que cons-
trói relações mais horizontais e comunicativas, não se
presta à formação de redes que constituiriam um novo
tipo de estrutura, de articulação das interações asso-
ciadas ao ressurgimento daquilo que uma determinada
literatura resolveu denominar esfera pública? Quem
sabe se a Internet não cria um espaço público, um lu-
gar onde as pessoas possam debater, de maneira ho-
rizontal e aberta, o problema da formação de
consensos? Até aqui, parece-me que estamos com-
prando a conversa otimista a que fiz referência no iní-
cio da palestra. Não é isso, necessariamente. No
entanto, existe algo com relação ao meio, que já su-
gere, pelo menos, um potencial nesse sentido. Não
sabemos se esse potencial será realizado. Essa é uma
questão que teremos de abordar em breve.

Percebam como os meios de comunicação es-
tão associados a esse tipo de rede. A idéia de audi-
ência está associada à idéia do rádio. A televisão,
obviamente, reproduz esse aspecto da audiência. O
rádio, como a televisão, é um meio autoritário por ex-
celência, do ponto de vista da construção da relação
de comunicação, porque o receptor de uma determi-
nada mensagem nunca pode manifestar-se de volta,
ou seja, ele silencia.

No caso da comunidade, a imprensa escrita
parece ser um órgão que, de alguma maneira, cristali-
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za esse aspecto da comunidade como uma rede.
Nela, opiniões são expressas, e as pessoas se manifes-
tam, e os editoriais, supostamente, incorporam os valo-
res, as normas e as tradições de uma comunidade.

A idéia de sociedade está colada à idéia da te-
levisão, se pensarmos em relações unívocas. Estou fa-
zendo uma brincadeira teórica para tentarmos criar
algumas intuições que, não necessariamente, implicam
uma relação unívoca. Não quero dizer que as socie-
dades têm televisão, e que a televisão implica forma-
ção de sociedades, de imprensa e de comunidade. De
alguma maneira, a partir dessa tipologia de consenso,
a idéia de sociedade é a própria idéia da televisão,
que constrói, na verdade, uma diversidade de progra-
mas e canais, em que as diferentes pessoas que olham
para o mundo, por perspectivas diferentes, em um
mundo plural, escolhem o que querem e optam pelo
que desejam. Todos se toleram mutuamente. Nin-
guém pode reclamar quedeterminado canal transmite
um programa de que não gosta, se pode, sempre que
quiser, mudar de canal.

O desafio teórico é: a Internet é efetivamente o
meio por excelência para a formação de redes em que
o consenso é deliberativo, ou não? O otimismo em
relação à Internet é justificável, ou não? A Internet faz
uma coisa engraçada: apropria-se da idéia de televi-
são, na medida em que utiliza a idéia dos canais, por-
que se pode optar por onde navegar, o que reproduz
o aspecto da escolha que a televisão contém. Simula
a interação face a face da comunidade, em relação à
própria idéia das trocas de e-mail entre pessoas pri-
vadas, na Internet. Agiliza o panfleto da imprensa,
porque podemos produzir a nossa liame page e es-
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crever o nosso panfleto. Potencializa o aspecto da
autoridade da informação do rádio, uma vez que não
se consegue mais estabelecer quem tem, efetivamente,
a autoridade de informação ali.

Olha-se para duas home pages na Internet e
vê-se como é difícil saber qual delas é o resultado de
um movimento ecológico de que 400 mil pessoas
participam ativamente, e qual é a que resulta do tra-
balho de duas pessoas que, em sua casa, escreveram
o panfleto. Não se tem um modo de determinar qual é
a autoridade que cada evento comunicativo carrega
na Internet. De alguma maneira, portanto, ainda está
indeterminado em que a Internet se transformará, sob
o ponto de vista da organização das relações
interativas. Com certeza, ela tem esse momento sinté-
tico, absorvendo o que os outros meios de comunica-
ção fazem. Mas não sabemos em que isso se
transformará, e se o fato de se construir um horizonte
formativo, democrático e baseado na idéia da delibe-
ração entre iguais, é válido. A questão, sob o ponto
de vista prático e central, além dos problemas das lu-
tas políticas que precisamos enfrentar para alcançar
esse objetivo, que é prático sob o aspecto da enge-
nharia institucional, é saber como criar mecanismos
participativos institucionalizados e como construir, a
partir dessa interação deliberativa consensual, ins-
tituições que facilitem isso e coíbam ações em di-
reção contrária.

Antes de se resolver a maneira como produzir
mecanismos institucionais dessa natureza para a
Internet, tem-se de solucionar uma questão anterior.
A política da Internet é a da cidade, do Estado, da
Nação, do globo? De alguma maneira, é preciso decidir
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se a Internet é um instrumento capaz ou não de
potencializar e otimizar esse aspecto democrático da
vida da sociedade contemporânea. Isso se dará em um
nível local ou global? A motivação desse momento ante-
rior à análise, antes de olharmos a questão especifica e
mais concreta dos mecanismos institucionais, resulta da
própria terminologia que vem sendo usada para se falar
sobre a Internet, que estaria traduzindo a expressão do
inglês e que, infelizmente, no português, estaria expres-
sando a propaganda de emissora de televisão. No en-
tanto, a expressão, no inglês, é global viliage. No
português, é "aldeia global". É triste pensar que essa ex-
pressão está associada, em nosso caso, a uma empresa.
A idéia da "aldeia global" procura sintetizar dois mo-
mentos ou duas instâncias que estariam presentes na
construção da Internet.

Primeiro, ela conecta, mais do que nunca, pes-
soas do globo inteiro, muito distantes umas das ou-
tras, e, por outro lado, aparentemente, diminui as
distâncias entre essas pessoas, dando-lhes, pelo cará-
ter informal da comunicação, a sensação de que es-
tão numa aldeia, onde vivem juntas, numa
comunidade pequena na qual interagem. Daí essa
idéia meio paradoxal de "aldeia global". Interagimos
na Internet como se fosse uma aldeia, como se esti-
véssemos muito próximos. Somos extremamente in-
formais, mas ao mesmo tempo estamos, em qualquer
lugar do globo, muito distantes uns dos outros. Duas
pessoas vizinhas, que moram em Belo Horizonte, na
mesma rua, quando trocam e-maUs estão tão distan-
tes quanto uma pessoa que está aqui e outra na Chi-
na, do ponto de vista da maneira como se
comunicam. Nesse contexto, esse é o sentido da ex-
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pressão "aldeia global". Não há grandes regras, há al-
gumas características inerentes ao meio que a levam a
formar esse tipo de interação expandida e ao mesmo
tempo retraída no contexto da aldeia.

A agilidade, o custo reduzido, os recursos que
a Internet cria - essa combinação de impessoa-
lidade, custo reduzido e agilidade - quando aliados
ao caráter impessoal da relação, porque a pessoa
está escondida atrás de uma tela de computador, na
qual inventa um nome se quiser, incentivam as pesso-
as a expandir as suas redes de interação cotidiana
para além do círculo de pessoas com as quais se co-
municavam por meio de contatos ao vivo.

É freqüente encontrar pessoas que estão gradu-
almente substituindo em suas vidas as interações face
a face com as pessoas com quem elas coabitam em
determinado ambiente físico por interações amorosas
e amizade via Internet. A Internet estimula isso,
otimiza esse tipo de tendência de procurar expandir
ou buscar relações de interação cotidiana entre pes-
soas extremamente distantes, as quais, talvez, nunca
se encontrem fisicamente.

Por outro lado, as relações tendem a ser mais
horizontais na Internet, porque ela ainda passa por um
momento em que não existem laços institucionais que
medeiem essas relações. Não há grandes regras, não
são necessários grandes cadastros para participar de
alguma interação via Internet. É razoavelmente pouco
burocrático, pois são instantâneos o acesso à Internet
e a participação nesse círculo de interação.

Diria, no entanto, que a expressão "aldeia glo-
bal" é hiperbólica. Ela nem é tão global assim, por-
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que quem participa da Internet são os membros dos
países desenvolvidos e as elites dos países subdesen-
volvidos, ou seja, a grande massa da população hu-
mana do globo terrestre está absolutamente excluída
desse processo. E nem é tão aldeia assim, uma vez
que esses recursos horizontais de interação que ela
cria são efetivamente controlados por instituições pú-
blicas e privadas que impõem regras e hierarquias a
esse meio, as quais são bastante similares àquelas que
estruturam outras relações.

Não se entra num chat room criado na hora
em que se quiser. Fazer isso é bem mais complicado.
Entra-se nos chai rooms que a American on une e a
Universo on une disponibilizam. Os temas para essas
discussões já estão predeterminados. Muitas vezes,
há mediadores, e existe um conjunto de hierarquias
próprias à Internet, instituições que impõem essas hi-
erarquias, que não nos permitem falar que se trata de
uma aldeia simétrica onde nos sentamos e batemos
um papo. A Internet não é um boteco.

Ainda assim a expressão indica dois aspectos
importantes das transformações que o meio introduz:
o fato de que a localidade geográfica da pessoa no
globo perde importância, como ponto de referência, e
o fato de que as interações simulam a coloquialidade
nas interações face a face.

Sob o ponto de vista do alcance global, vale
lembrar que, desde o século XIX, temos tido avan-
ços na tecnologia dos meios de comunicação que
conduzem a essa situação. A primeira invenção desse
tipo foi o telégrafo, que já permitia a comunicação a
grandes distâncias, muito maiores do que aquelas que
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se conheciam. O telefone foi mais além ainda, ou seja,
a Internet não é uma revolução, um momento de rup-
tura. É o resultado de um processo gradual,
evolutivo, no qual existem antecedentes, existem pro-
cessos anteriores à Internet que fazem parte de uma
mesma dinâmica de transformação.

A pergunta mais interessante a respeito da idéia
de aldeia global não é decidir o quanto "aldeia" ou o
quanto "global" ela é, mas que efeito será preponde-
rante. A medida que a Internet se institucionalizar, ela
será um instrumento tendente a otimizar e a priorizar, na
construção das suas instituições, o aspecto global da
constituição de relações entre pessoas muito distantes e
a inclusão das pessoas no globo como um todo? Ou o
aspecto mais importante é o fato de que as relações se
tornarão cada vez mais cotidianas e coloquiais nesse
meio, de tal maneira que o meio resistirá a essa
institucionalização, a essa hierarquização associada a
relações de pessoas a distância?

A natureza retórica, meio hiperbólica, da ex-
pressão de certa maneira ofusca um problema central
importante. Trata-se de saber se o nosso projeto, se
o nosso horizonte normativo é pensar em como utili-
zar a Internet para otimizar, o que parece ser alguma
coisa que ela permite, a formação desses consen-
sos deliberativos. Se esse é nosso objetivo, deve-
mos buscar fazer isso na construção de redes
globais, ou na construção de redes locais? Em ou-
tras palavras, qual é a unidade político-territorial
concreta, no mundo contemporâneo, que deve ser
o ponto de partida para uma reflexão sobre o pa-
pel político da Internet: é a cidade ou é o globo, o
conjunto da população terrestre?
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Poderia tentar discutir isso teoricamente. Não
creio que haja tempo, nem acho que tenha um co-
mentário muito lúcido a fazer. Na minha opinião, as
experiências concretas dos últimos vinte anos de utili-
zação da Internet em contextos de política demons-
tram empiricamente que essa reflexão deve ter como
ponto de partida o local. Pensar a relação entre
Internet e política é pensar o papel da Internet na po-
lítica urbana dos grandes centros e das unidades polí-
ticas locais. Os experimentos mais interessantes estão
nesse plano, no mundo inteiro. Os tipos de atividade
e de políticas públicas desenvolvidos pelas autorida-
des municipais urbanas prestam-se melhor a esse tipo
de esforço democratizante a partir do uso da Internet.

Entramos na segunda parte da exposição com a
discussão sobre a maneira como isso se processa.
Tratarei, basicamente, de quatro áreas de atuação ou
quatro grandes campos nos quais esse tipo de inter-
venção é possível, é plausível de se imaginar, ainda
que não necessário. O primeiro grande campo é o de
prestação de serviços, via Internet, pela administra-
ção pública, e de circulação de informação pública. O
segundo grande campo é o das interações da socie-
dade civil, dos movimentos sociais. O terceiro seria o
que chamamos de democracia eletrônica, e o quarto,
a democratização do acesso à Internet.

O campo da administração pública, da presta-
ção de serviço de informações via Internet, talvez seja
a área na qual cidades, Estados e nações mais tenham
experimentado o uso da Internet. Durante a década
de 80, no início da expansão da Internet, este era o
seu principal uso. O primeiro esforço de toda cidade
ou do poder público confrontado com a Internet era
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colocar uma horne page no ar, na ficha técnica da
administração, com os endereços eletrônicos de
contato e, às vezes, a agenda cultural, a biografia
do Prefeito e a do Governante. Uma home page
com uma cara mais institucional. Obviamente, do
ponto de vista da democratização, o impacto des-
se tipo de inserção na Internet por parte do poder
público é bastante limitado. Amplia a quantidade
de informação disponível ao cidadão e, na melhor
das hipóteses, pode centralizar algum tipo de infor-
mação sobre atividade cultural na cidade, mas,
para isso, temos jornais e outros meios que fazem a
mesma coisa. Temos, pois, de pensar além disso. E,
se formos fazê-lo, encontraremos alguns experimen-
tos interessantes que podem ser utilizados pela
Internet para fins de administração pública.

Um exemplo disso é o caso das últimas elei-
ções, no Brasil, quando aquele que quisesse acompa-
nhar os resultados eleitorais ao vivo podia fazê-lo na
home page do TRE e do TSE. Situações como a que
aconteceu na eleição do Brizola, no Rio de Janeiro,
na brincadeira dos dados processados pela empresa
de informática, tomam-se impossíveis num contexto
em que o TSE coloca no ar, a cada hora, um novo
boletim, permitindo que as pessoas acompanhem a
apuração das eleições.

O acompanhamento da pauta de decisões do
Legislativo também se torna mais visível no contexto
da sua disponibilização via Internet. A própria As-
sembléia caminha nessa direção. Na esfera do Execu-
tivo, há milhões de maneiras de se resolverem
problemas burocráticos, rotineiros. Na Prefeitura, por
exemplo, o pagamento do IPTU, a requisição de se-
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gunda via de um requerimento poderiam ser feitos por
meio da Internet Da mesma forma, o acompanhamento de
obras: maior transparência na execução de obras, pelo Exe-
cutivo, pode ser obtida pela Internet Eventualmente, pode-
remos pensar em pagamento de tributos por meio da
Internet Tudo isso facilitaria o controle fiscal e também evi-
taria o deslocamento do próprio cidadão.

Os problemas jurídicos são inúmeros, mas o
problema central, no qual esbarra qualquer projeto de
política pública desse tipo, ainda é o elemento de se-
gurança. Ninguém confia na Internet. Com razão, nin-
guém quer colocar o número de seu cartão de crédito
ou uma informação pessoal financeira na Internet, à
disposição de qualquer inteligência que domine a área
da computação, e poderá usá-los sabe-se lá para
qual fim. O problema da segurança vem evoluindo, os
métodos têm avançado, e eu, pelo menos, já confio
na Internet para fazer compras. Parece-me menos ar-
riscado. Quando, porém, entramos no mérito das re-
lações do cidadão com o poder público, como
pagamento de tributos, matéria jurídica ou relações
com o Judiciário, fichas criminais, e outras dessa na-
tureza, essas informações requerem um nível de segu-
rança que talvez o comércio eletrônico ainda não
tenha. Não entrarei em detalhes no tocante a experi-
ências originais, mas o primeiro grande experimento
foi aquele realizado em Santa Mônica, na Califórnia,
nos Estados Unidos. Existem alguns outros, realizados
na Europa, no mesmo sentido.

No Brasil, a declaração de imposto de renda já
passou por uma reforma desse tipo. O contribuinte
pode fazer sua declaração via Internet. As Assembléi-
as Legislativas disponibilizam mais informações. Algu-
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mas cidades já têm sUes que contêm informações
completas sobre as atividades de suas Secretarias e
de seus órgãos. Alguns oferecem dados socioeco-
nômicos completos da região. Belém possui um ban-
co de dados muito interessante. Enfim, existe um
avanço nessa área, e ele depende, fundamentalmente,
da construção de mecanismos de segurança que per-
mitam que o cidadão substitua sua interação face a
face com os órgãos públicos por relações mediadas
pelo computador, o que, obviamente, está fora das
minhas mãos como cientista social.

Do ponto de vista da participação da socieda-
de civil, também é possível pensar na Internet como
uma fonte e um potencial de democratização das rela-
ções nessa sociedade. Ela pode contribuir para ampli-
ar a esfera de atuação dos movimentos, facilitar a
ação coletiva de, pelo menos, cinco maneiras. Primei-
ro, a Internet reduz o custo institucional e
organizacional da ação coletiva. Para se convocar
uma reunião, não se precisa ficar três horas ao telefo-
ne, tentando encontrar todos os membros de uma as-
sociação, de uma comunidade de bairro. É mais fácil
convocá-los, enviando-se um e-mail a todos. Tam-
bém fica mais fácil divulgar informações, boletins, no-
tícias sobre atividades que vêm sendo realizadas.
Facilita-se a coordenação de protestos simultâneos
em diversas localidades. Vários aspectos da Internet
potencialmente reduzem o custo institucional e
organizacional da ação coletiva.

Em segundo lugar, ela reduz o custo de partici-
pação. O agente que decide participar de alguma ati-
vidade coletiva no seio da sociedade civil tem um
custo, está sujeito a sacrifícios financeiros, e há um
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tempo que se perde. Esses custos, em alguma medi-
da, a Internet pode reduzi-los. Os dirigentes de um
movimento que querem passar uma lista, um abaixo-
assinado em apoio ou em repúdio a uma determinada
legislação, discutida no órgão legislativo, poderão
fazê-lo pela Internet, o que requer, do ponto de vista
do custo para os agentes que participam do movimen-
to, muito menos esforço, tempo e dinheiro, do que se
essas pessoas precisassem ir às ruas, parar nos semá-
foros e tentar contato com os transeuntes, convencen-
do-os a assinar o documento.

Terceiro, a comunicação eletrônica facilita a
formação de novas identidades coletivas, de novos
movimentos sociais que não se formariam fora desse
contexto. A Internet cria espaço para alguns tipos de
discussão temática, em que os interessados estão tão
longe uns dos outros, do ponto de vista físico, que ja-
mais se organizariam para formar um movimento soci-
al relativo àquela questão temática que exigisse
presença física.

A Internet, de alguma maneira, suavizaria, e, às
vezes, até eliminaria os tipos de hierarquia
interorganizacional que se teriam formado em movi-
mentos sociais. Quem já participou de movimentos
sociais sabe que aqueles que detêm informação, que
coordenam, que negociam com as outras partes,
aqueles que entram no processo institucional do mo-
vimento social de uma maneira mais integral acabam
por monopolizar a agenda do movimento, numa ten-
dência oligarquizante, digamos assim, de qualquer or-
ganização. A Internet, de alguma maneira, subverte
isso, cria possibilidade para que a informação circule
constantemente entre os membros do movimento, de
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tal forma que cria um elemento de resistência, talvez,
a essa tendência oligarquizante interativa de uma or-
ganização coletiva.

Por fim, a Internet contribuiria também para
que o movimento social avaliasse a repercussão da
situação, ofeedback: ouvir da sociedade o que ela
pensa, na medida em que acompanhar a discussão,
os comentários associados ao movimento, catalisa
essa informação de maneira muito mais ágil que
sair passando questionários, ou tentando, de algu-
ma maneira, saber pela imprensa como as coisas
repercutem.

Entretanto, não sejamos tão otimistas assim.
Essa diminuição de custos para participação na
Internet é acompanhada também de uma limitação
nas formas de ação possível. Não se pode fazer
uma passeata na Internet. Pode-se passar um abai-
xo-assinado, fazer um protesto por escrito, mas
não é possível fazer uma passeata nem saquear.
Não se pode jogar pedra nem fazer muitas coisas
que um movimento social faz.

O "Sem-Terra" é um movimento que, eviden-
temente, não pode "funcionar" na Internet, se uma
das suas bandeiras de luta é a ocupação de terras.
Esse potencial democratizante que funciona como ho-
rizonte normativo tem uma contrapartida muito gran-
de na limitação do que efetivamente se pode fazer
como ação coletiva ou ação política na Internet.

De novo, experimentos desse tipo abundam. A
cidade da Filadélfia, nos EUA, foi uma das primeiras
a realizar esse tipo de experiência. Vale apenas men-
cionar que, no caso de experiências no Brasil, existe
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um site chamado www.sindicato.com.br, que tem
uma lista de 160, 180 sindicatos, mas opera um mural
de informações, nada mais que isso.

A experiência mais significativa no Brasil, no
sentido de organização da sociedade civil, de cons-
trução de redes da sociedade civil na Internet, é o
que se conhece como Rede de Informações do Ter-
ceiro Setor - RITS -, sem fins lucrativos, com
apoio da UNESCO, do BID, organizada pelo Comu-
nidade Solidária, do Governo Federal, que, basica-
mente, conglomera e facilita a interação entre
movimentos sociais, mas com uma ressalva: a RITS é
direcionada para organizações não governamentais -
ONGs.

Convido a todos a ler a Lei n° 9.790, de 23 de
março deste ano, que regulamenta as entidades de in-
teresse público da sociedade civil, as ONGs. Sindica-
to não entra, nenhuma organização ideológica com
propósito de transformação social entra. Conside-
ram-se apenas as entidades de promoção da assistên-
cia social, promoção da cultura, defesa e conservação
do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita
da educação e da saúde nutricional e alimentar, meio
ambiente, voluntariado, combate à pobreza. Enfim, a
definição estreita de ONG, com a qual a RflTS trabalha,
significa que um corpo gigantesco daquilo que é movimento
social, atividade política no seio da sociedade no Brasil,
hoje, está excluído, evidentemente, desse projeto. Mas o
projeto não deixa de ser louvável na sua estrutura.

O terceiro campo é o da democracia eletrônica.
E aí temos de pensar basicamente o problema da de-
mocracia eletrônica sob duas perspectivas: a primeira,
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formal, e a segunda, informal. A formal diz respeito
ao voto e à deliberação sobre fatos, via Internet. Só
há um projeto no mundo, até hoje, financiado pela
Comunidade Européia, nesse sentido. É um projeto
chamado "Péricles", desenvolvido pela Universidade
Técnica de Atenas, que basicamente está fazendo ex-
perimentos em algumas Prefeituras na Grécia, para
produzir moções públicas, com uma coleta mínima de
assinaturas eletrônicas, projetos de lei que são obri-
gatoriamente introduzidos na pauta do Legislativo,
quando se obtém esse número de assinaturas; vota-
ções eletrônicas sobre projetos que são submetidos
ao Legislativo para referendum da população; vota-
ções eletrônicas para anular decisões governamentais
já tomadas, enfim, um conjunto de medidas formais
de democracia eletrônica.

Quase nenhuma Prefeitura na Grécia concor-
dou em participar desse projeto. Os receios são ób-
vios. O Legislativo e o Executivo, nesse contexto,
perdem algo que lhes é próprio em uma democracia
contemporânea, que é o poder associado à formula-
ção da pauta, à aprovação e à execução daquilo que
é legislado. Se pensarmos em um contexto como o
brasileiro, então, a idéia de democracia eletrônica for-
mal soa quase absurda. Como pensar que em um país
como o Brasil, onde metade da população é quase
analfabeta, e 99% da população nunca viram um
computador nem sabem como usá-lo, que as deci-
sões e deliberações efetivas relativas à vida do cida-
dão possam ser tomadas por aqueles que podem e
sabem acessar um computador? Obviamente, do
ponto de vista brasileiro, isso é um horizonte
normativo para o quarto milênio, talvez.
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No entanto, existem outros mecanismos da de-
mocracia eletrônica chamados informais. O que são
eles? A história mais paradigmática nesse sentido
aconteceu no Estado de Minnesotta, nos Esta-
dos Unidos, onde se criou um projeto chamado
"E-Democracy", que consiste basicamente em um
conjunto de informações sobre processo legislativo,
com lista e discussão para cada um deles. O cidadão
pode discutir aquele processo e participar dele junta-
mente com os legisladores, que têm uma atuação
compulsória nessas listas. Além disso, há um conjunto
de mecanismos para aferir a opinião pública, o qual
consiste em apresentar questionários e perguntas por
meio da Internet, para que o Legislativo e o Executivo
saibam a opinião da população a respeito de tais pro-
jetos. Enfim, é um conjunto de recursos informais que,
de alguma maneira, aprimoram os instrumentos demo-
cráticos, uma vez que dão um caráter de maior legiti-
midade, perante a sociedade, às deliberações
tomadas normalmente pelo Executivo e pelo
Legislativo.

Vale lembrar que o Estado de Minnesotta tem
cinco milhões de habitantes, todos eles, provavelmen-
te, com formação, no mínimo, universitária, o que,
evidentemente, facilita um projeto dessa natureza. E,
mais do que isso, vale lembrar que o último Governa-
dor eleito naquele Estado, um cidadão chamado
Jesse Ventura, ex-lutador, participante de programas
de luta livre na televisão, venceu a eleição usando a
Internet como principal instrumento. Ele organizou sua
campanha quase exclusivamente via Internet, levantando,
como uma de suas grandes bandeiras, o compromisso
de fazer discursos, informando a população, diariamente,
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sobre suas ações, por meio da Internet. Sendo assim, ao
mesmo tempo em que a Internet parece ter uma rede de
mecanismos informais capazes de produzir uma demo-
cracia eletrônica, facilmente se entrega a usos populistas,
cujo exemplo típico acabo de dar.

No caso brasileiro, em algumas localidades
- e Minas Gerais é um caso particular—, temos
instrumentos formais já instaurados de participação
da sociedade civil no processo de formação de po-
líticas públicas, como é o caso do orçamento
participativo, um projeto em curso em Belo Hori-
zonte, há quase uma década, que agora está sendo
implementado no plano estadual. Na medida em
que o orçamento participativo é um mecanismo for-
mal de participação política, é possível imaginar
maneiras de se utilizar a Internet para aprimorar
esse instrumento formal: acompanhamento das
obras executadas pelo OP, informações e dados
socioeconômicos georreferenciados, que contribu-
am para que a população e os que participarão do
OP possam deliberar sobre as melhores estratégias
e negociações para construir um consenso para a
aprovação de um projeto no orçamento par-
ticipativo. Pode-se, assim, pensar em mecanismos
informais de democracia eletrônica que venham
apoiar os meios de deliberação formal existentes,
dos quais a população participa.

O quarto bloco talvez seja o mais importante
para o nosso caso nacional: a democratização do
acesso à Internet. De que adianta falar da Internet
como meio de comunicação importante para a
construção da vida política da sociedade, se hoje,
no Brasil, existem apenas três milhões de usuários,
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e mais de 150 milhões de habitantes? De nada adi-
anta um meio democrático, se o acesso a ele não á
democrático. Sendo assim, o poder público precisa
pensar em estratégias para torná-lo mais democrá-
tico, caso espere, de alguma maneira, que seja uti-
lizado para a ampliação e institucionalização dos
instrumentos da democracia.

Esse problema apresenta dois aspectos. Demo-
cratizar o acesso, em primeiro lugar, significa ter o
computador, o hardware, a infra-estrutura física ne-
cessária para se acessar a Internet. Em segundo lugar,
precisamos do software, não no sentido da máquina,
mas no sentido do humano, ou seja, da capacidade
de se usar o conhecimento dos recursos técnicos
para se acessar a Internet. Resumindo, precisamos
do elemento educacional e da infra-estrutura física,
para a democratização. O fato de vivermos em um
País em que apenas três milhões de pessoas
acessam a Internet não deve ser motivo ou escusa
para abandonar a idéia de que a Internet pode de-
mocratizar as relações. Na verdade, se estivésse-
mos na década de 50 discutindo o papel da
televisão nesse contexto, provavelmente imaginaría-
mos que a população brasileira jamais teria acesso a
esse instrumento, que era domínio de gente rica.

Lembro os dados da FENASOFT da
SIMONSEN, divulgados na Exame do mês passa-
do, em um encarte especial. Em julho de 1998, havia
1,5 milhão de pessoas usando a Internet no Brasil.
Seis meses depois, havia mais um milhão. A Internet
cresce em velocidade explosiva, no País. Há dez
anos, havia milhares, não milhões. Se fôssemos dese-
nhar o gráfico de ampliação e expansão de um meio
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de comunicação como a Internet, essa curva seria
exponencial nesse momento, mas se amenizaria mais
adiante, diminuindo o número de novos usuários a
cada ano. Entretanto, estamos muito longe desse mo-
mento, especialmente se a tendência do preço da es-
trutura física é continuar a cair na velocidade em que
está caindo. A estratégia das empresas de informática
é criar computadores cada vez mais rápidos, pelo
mesmo preço do mais lento, com um software que
não será rodado, caso o computador não seja troca-
do. Existe, portanto, uma estratégia no mercado para
impedir que os preços caiam, mas o nível de
competitividade desse mercado, pelo menos fora do
Brasil, como é ocaso do americano, que é mais com-
petitivo, faz com que os preços continuem a despen-
car de maneira drástica.

Se formos, porém, continuar pensando em de-
mocratização do acesso, do ponto de vista da infra-
estrutura, a primeira questão que se apresenta é essa:
se sou estatístico e rodo programa de estatística, pre-
ciso, realmente, de um computador muito bom, muito
poderoso, que possa rodar a quantidade de dados de
que necessito; mas, se quero usar o computador para
acessar a Internet, pagar as minhas contas, conferir
uns livros, assistir a umjogo, ouvir uma música ou um
programa de rádio, não necessito de um computador
de ponta para isso. Provavelmente, no contexto atual,
a maior parte das aplicações na Internet são
viabilizadas por um computador 486, que, no merca-
do secundário, tem um valor irrisório, se comparado
ao preço de um computador novo. Todos somos le-
vados a comprar Netscape, Internet Explorer, en-
fim, esses grandes navegadores colocados no
mercado pelas grandes indústrias. Nesse mesmo
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mercado, no entanto, existe um navegador de Internet
chamado "Ópera" que cabe em um disquete e faz
tudo o que os outros fazem. Não nos devemos iludir
com o fato de que as estratégias do mercado de
informática visam a transformar, cada vez mais, o
acesso à informática em algo possível apenas à popu-
lação que possui os US$2,000 necessários a seu cus-
to. É possível imaginar meios de apropriar-se dessa
infra-estrutura física de maneira mais barata, no mer-
cado secundário de computadores velhos, ao qual a
população pode ter acesso.

Outra questão central, sob o ponto de vista físi-
co, refere-se ao fato de que não basta um computa-
dor para se ter acesso à Internet. É preciso que esse
computador esteja conectado a uma linha telefônica,
com uma conta no provedor de acesso privado, pa-
gando-se, por mês, cerca de R$25,00 ou R$30,00, o
que, no orçamento de alguém que ganha salário míni-
mo, não é pouco. Como democratizar isso? A
Comuna de Bolonha desenvolveu o seguinte projeto:
um provedor público de acesso. A Prefeitura montou
um provedor e colocou-o à disposição de seus mora-
dores, desde que provassem morar naquela localida-
de. Isso pode ser feito no Brasil? Não sei. A
Prefeitura de Porto Alegre tem um provedor operado
como um provedor privado com relação ao cidadão,
que pode comprar seu serviço a preço de mercado.
Na melhor das hipóteses, ela funciona como agente
regulador de mercado, impedindo que os preços es-
tourem. Mas é plausível que as cidades, no Brasil, co-
mecem a criar provedores públicos de acesso?

A tendência recente do mercado de provedores
privados no País mostra uma crescente oligopolização
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e nacionalização desse mercado. Se tomarmos por
base os provedores de Belo Horizonte, onde fize-
mos uma pesquisa recente, veremos que, no dia em
que iniciamos a pesquisa, havia 47 provedores na
cidade, e que, um mês e meio depois, esse número
tinha caído para 35.

Isso significa que os grandes provedores estão
começando a comprar, às vezes por meio do sistema
de franquias, os provedores menores, criando, por-
tanto, um mercado de provedores de acesso privado
nacionalizado, mais forte e difícil de resistir, como agente
do mercado, do ponto de vista de uma Prefeitura que
decidisse criar um provedor público de acesso.

Mesmo a Prefeitura de Bolonha, por exemplo,
tem inúmeros processos na Justiça contra ela, por estar,
de alguma maneira, criando um monopólio sobre deter-
minado mercado, que deveria ser privado. Portanto, não
é tão fácil assim, por mais tentador que pareça.

O custo de criar um provedor qualquer de
acesso à Internei é irrisório. Os dados levantados no
relatório setorial do BNDES, que saiu no semestre
passado, mostram que o capital necessário para inici-
ar o serviço de provedor de acesso privado para
1.750 usuários é de R$200.000,00, o que representa
um custo baixíssimo para o tamanho dessas empresas
e a sua velocidade de expansão, caso sigam a trajetó-
ria de expansão dos últimos cinco ou dez anos.

Sendo assim, o custo não é o problema. O pro-
blema, talvez, seja o fato de que a inserção do poder
público nesse mercado devia ter acontecido no come-
ço do processo, pois, agora, quando o mercado se
está oligopolizando e se nacionalizando, a capacidade
de resistência às idéias desse tipo é muito maior.
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Isso não significa que não podemos pensar em
outras opções. Uma das mais populares é o ponto
público de acesso, ou seja, a possibilidade de se criar
locais a que a população possa ir e acessar a
Internet de graça. Algumas tentativas com quios-
ques, como os Banco 24 horas, não deram certo.
Primeiro, porque quem acessa a Internet não o faz
em apenas dois minutos, mas em vinte; segundo,
porque o equipamento requer um tipo de manuten-
ção incompatível com o tipo de depredação sofrido
por esses quiosques, sendo difícil imaginar uma es-
trutura arquitetônica adequada; e, terceiro, porque
as pessoas querem assentar-se, ou o computador
trava, o que não acontece tão freqüentemente com
as máquinas de banco. Entretanto, ainda é possível
pensar uma estrutura de pontos públicos de acesso.
Uma delas é o uso de próprios públicos da Prefei-
tura, nas redes de escola, ou seja, utilizarem-se as es-
colas como uma estrutura para a introdução de
pontos públicos de acesso à Internet.

O segundo aspecto é o da educação: as pesso-
as têm de aprender a usar a Internet. Como o poder
público pode contribuir para isso? Nesse ponto, vale
a pena fazer uma distinção: para que navegar na
Internet? Muitos o fazem para se divertir. A maior
parte das pessoas hoje usa a Internet para fins de co-
mércio ou diversão. Se esse conjunto de propostas
das diversas áreas começa a ter alguma pungência e a
ser implementado pelos poderes públicos nas cida-
des, teremos demandas de uso da Internet diferentes
dessa navegação diletante. Poderíamos até mesmo
chamá-las de navegação cidadã, feita por pessoas
que usam a Internet não para visitar sites de mulheres
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nuas ou para saber resultados de jogos de futebol de
times da Europa, mas sim para viabilizar sua vida
concreta, no cotidiano da cidade, ou seja, uma nave-
gação vinculada ao exercício da cidadania.

É plausível, portanto, imaginar que possam ser
construídas interfaces e modelos gráficos para a
Internet, que facilitem e diminuam o número de requi-
sitos necessários para o seu acesso por aquele cida-
dão com nível educacional mais baixo. É evidente que
ensinar a um potencial usuário da Internet, com nível
educacional baixo, o que ele deve fazer - como
apertar Ctrl + Alt + Delete - quando seu computa-
dor trava; ou pegar um disquete que tem o Boot
Sistem; ou resolver um problema de vírus no compu-
tador, seria pedir demais, se queremos agilizar o seu
ingresso no sistema. Isso não quer dizer que essa
pessoa não tenha direito a esse conhecimento.

No entanto, experiências em outros lugares,
como Bolonha e Amsterdã, com a construção de
interfaces que, por meio de ícones gráficos, facilitem
o acesso da navegação cidadã, ou seja, aquela asso-
ciada às atividades da cidade e ao exercício da cida-
dania, mostram-nos que isso pode ajudar bastante.

Esses modelos gráficos são todos baseados na
idéia de construir o que chamamos de cidade virtual:
uma representação quase em cartoon da cidade, com
quarteirões que apresentam áreas de atuação, como o
quarteirão da cultura, o quarteirão do pagamento do
fisco, o quarteirão da saúde, de modo que a pessoa,
por meio de ícones gráficos razoavelmente intuitivos,
acessa as informações e os serviços que está buscan-
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do, sem saber usar um processador de texto, sem ter
de saber o que fazer ou não fazer com um computa-
dor, como instrumento que, evidentemente, presta-se
a outros usos também.

Parte desse processo de democratização do
acesso à Internet, pela educação, implica a
formatação e adaptação dos meios em si mesmos
para um tipo de uso designado específico, que é essa
navegação cidadã.

Por outro lado, tem-se um processo mais tradi-
cional, que, evidentemente, não pode ser excluído. É
preciso criar agentes que vão, como monitores, ensi-
nar as pessoas. Se se vai ter um ponto público de
acesso, é praticamente inconcebível pensar que esse
ponto não exija uma pessoa para dar instruções, ex-
plicar o que se precisa fazer para se conseguir aquilo
que se está buscando, ou resolver problemas que o
computador possa apresentar.

Enfim, seriam quatro áreas de atuação possí-
veis. No entanto, não desprezo o otimismo demons-
trado por aqueles que glorificam a Internet pelo seu
potencial democratizante nem argumentaria contra ele.
Esse potencial, de fato, existe, mas existe também na
televisão e em qualquer outro meio de comunicação.
Na medida em que o meio de comunicação privilegia
relações horizontais na construção dessas relações ou
dessas atividades comunicativas, não há por que não
pensar que esse meio se possa prestar a uma demo-
cratização da sociedade.

O que está em jogo, efetivamente, é a luta polí-
tica que existe pela apropriação desses meios. Se
são apropriados privadamente, como foi a tevê
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americana, que é o modelo que seguimos no Brasil,
ou se a televisão é apropriada publicamente, como
foi na Europa, onde a maior parte das redes de te-
levisão é estatal, isso evidentemente implica con-
teúdos bastante distintos, do ponto de vista da
informação, da televisão.

Portanto, repetindo, o que está em jogo é a luta
política e econômica por esses meios. Se o meio tem
um potencial democratizante, como qualquer outro o
tem, argumentaria com a simultaneidade da oralidade
e da escrita que ele permite, e com a horizontalidade
das relações, das interações, que cria. Esse meio tal-
vez se preste mais a uma democratização da socieda-
de do que outros, aos quais o receptor da mensagem
não pode reagir, como é o caso da televisão e do rá-
dio. Pela Internet, pode-se reagir a qualquer manifes-
tação. O receptor da mensagem pode interagir,
automaticamente converter-se num emissor de men-
sagem no momento seguinte. Se isso vai acontecer ou
não, não é uma luta política, mas histórica.

O nosso papel, como cientistas sociais, de algu-
ma maneira preocupados com o problema da demo-
cracia, é, em grande medida, pensar o problema
teoricamente, pensar as implicações práticas da ques-
tão teórica, para elaborar estratégias que permitam ao
poder público interessado democratizar e utilizar esse
instrumento para esses fins.

Retomo ao problema da elitização, no entanto,
como última questão a ser tratada aqui. O desafio
central que enfrentamos no Brasil, hoje pelo menos, é
o da democratização do acesso à Internet. E conside-
ro fundamental, para isso, que estabeleçamos uma ci-
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são conceitual, mas prática ao mesmo tempo, entre o
que é um computador como instrumento de trabalho
para os diversos fins a que se presta, desde fins esta-
tísticos até fins de redação de texto, ou aqueles relati-
vos à produção de apresentações em power point,
por exemplo, aos fins que se presta como instrumento
de comunicação entre pessoas e Internet. Para esses
fins, o preço do equipamento pode ser mais barato, o
preço do conhecimento necessário acumulado para
acessar a Internet para uso do computador pode ser
menor. Em outras palavras, de alguma maneira a es-
tratégia fundamental que precisamos trabalhar é aque-
la que constrói uma referência na Internet como um
bem público, e não como um serviço privado.

É quase irônico dizer isso nesse momento de
privatizações que vivemos em nosso País. Fundamental-
mente, porém, mesmo em lugares como os Estados Uni-
dos, serviços como eletricidade e telecomunicações são
privados. Lá o nome desses serviços é utilities, ou seja,
"serviços de utilidade pública". Há regras próprias para
eles. Também temos supostamente as nossas agências
de regulamentação desses serviços.

A Internet não pode ser encarada como um
bem de consumo. Se a encararmos assim, ela se tor-
nará um produto exclusivo da classe média, que brin-
cará com ela da mesma maneira que brinca com
televisões, com rádios e com os outros eletrodomésti-
cos que tem em sua casa.

A luta tem de ser travada encarando-se a
Internet pelo papel que pode exercer na interação po-
lítica nas sociedades contemporâneas, isto é, como
serviço de utilidade pública. As estratégias que devem
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ser adotadas para disponibilizar esse serviço de utili-
dade pública evidentemente são objeto de disputa
política. Há aqueles que entenderão que os serviços
de utilidade pública devem ser privatizados, e as
agências reguladoras do Estado devem assumir a sua
regulamentação. Há ainda aqueles que argumentarão,
numa visão ortodoxa nos dias de hoje, que esses ser-
viços públicos têm de ser exercidos pelo próprio Es-
tado, ou seja, é o Estado que tem de provê-los.

Não vou tomar posição nesse debate, porque
não tenho convicção nem por um lado nem pelo ou-
tro. Independentemente, porém, de como se encara a
gestão dos serviços de utilidade pública, a Internet
deve ser vista como serviço de utilidade pública. Só
assim poderá tomar-se efetivamente um meio pelo
qual se faz política, e não simplesmente um meio de
dominação política.
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RESULTADO DE PESQUISAS ENTRE MEMBROS DO
PARLAMENTO EUROPEU E MEMBROS DE ONZE

PARLAMENTOS NACIONAIS

1 INTRODUÇÃO

Â

integração européia está progre-
dindo em um ritmo cada vez mais
rápido. Acompanhando esse pro-
gresso, está o incremento do de-
bate sobre o formato institucional
e a legitimidade dessa nova or-
dem política. As posições dos
protagonistas variam do apoio eu-
fórico ao "Projeto Europeu" a um
cepticismo fortemente arraigado.
Esse debate é dirigido, em parte,

por valores conflitantes e, em parte, pela incerteza.
Não há precedente histórico para o emergente sis-
tema europeu, e as referências institucionais dos
observadores são limitadas e imprecisas (Schmitter,
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1996a: 131), deixando espaço para todo tipo de es-
peculação. Este artigo analisa as opiniões e as expec-
tativas de parlamentares europeus tanto do nível
nacional quanto do europeu a respeito da futura or-
dem política da União Européia - UE. Em particular,
são estudados o apoio parlamentar para o desloca-
mento da autoridade política e as preferências por de-
terminadas formas para a futura ordem política.
Enfatiza-se o grau que atingem e como podem ser
explicadas as tensões entre as nações, isto é, entre os
representantes de diferentes países. Dessa forma, o
artigo procura responder à seguinte questão: o esta-
belecimento de uma democracia no nível europeu
aproxima-se ou não de uma verdadeira "quadratura
do círculo"?

A União Européia já possui enorme poder
redistributivo e, ao exercer esse poder, tem suprema-
cia sobre as leis nacionais. De acordo com Schmitter,
em 1950, a competência estava no plano nacional em
todas as 28 áreas políticas que ele investigou e deslo-
cou-se para o âmbito europeu mais rapidamente na
área econômica. Em 1968, a competência era somen-
te do Estado-nação em dois terços das áreas da po-
lítica econômica; em 1992, em aproximadamente
50%, e, em 2001, não o será em mais que 7%. Na
área de políticas do Estado assistencialista, de assun-
tos constitucionais e de política externa, incluindo a
defesa, o processo de deslocamento da autoridade
foi muito mais lento e não avançou realmente antes
dos anos 90 (Schmitter, 1996a, calculado a partir da
Tabela 6. 1, p. 125). Esse desenvolvimento indica cla-
ramente o progresso na integração política, embora
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ele esteja ocorrendo principalmente na área econômi-
ca. A organização institucional na União Européia é
marcada por uma surpreendente autonomia de suas
instituições em relação ao controle democrático dire-
to. Ao contrário das organizações internacionais tra-
dicionais e dos sistemas confederados, as instituições
européias "que fazem parte do ciclo político são, de
direito, e a um alto grau, de fato, independentes dos
governos nacionais.., o que faz com que os estados
'soberanos' precisem lidar com atores políticos que
estão fora de seu controle imediato" (W. Wessels,
1996: 21). Isso suscita naturalmente a questão de-
mocrática sobre a maneira como deve ser controlado
e responsabilizado o sistema das instituições no exer-
cício desse poder. O sistema está ainda em constru-
ção, mas esta deve levar em conta os problemas de
legitimidade e democracia. Assim, um dos principais
desafios para o futuro da União Européia é resolver o
problema da representação política e do processo
democrático de tomada de decisões. A ordem
institucional atual é ainda insuficiente para atender às
demandas. Há insatisfação dos membros do Parla-
mento com a ordem política existente na União Euro-
péia, particularmente com relação ao desempenho
político da UE e à forma como é exercida essa demo-
cracia em geral. Representantes dos níveis europeu e
nacional compartilham esses pontos de vista (Tabela
1). Mesmo que não houvesse um debate público so-
bre a qualidade e a forma da democracia na União
Européia, essa situação exigiria uma mudança
institucional.
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Tabela 1

Satisfação dos Parlamentares com o Funcionamento
da Democracia na União Européia e em seus Países

Está em aberto o debate sobre a possibilidade
de a democracia do Estado-nação servir como um
modelo apropriado para a futura ordem política da
União Européia. É óbvio, no entanto, que, para que a
ordem política européia emergente possa ser qualifi-
cada de maneira significativa como democrática, os
parlamentos, como instituições representativas, terão
de desempenhar um papel central. Embora os princi-
pais passos para incrementar a ação do Parlamento
Europeu já tenham sido dados, aumentar a importân-
cia do Parlamento no processo político de tomada de
decisões na União Européia não significa aumentar
somente a importância do Parlamento Europeu.

Ainda que isso possa resolver alguns dos pro-
blemas do chamado déficit democrático da UE, tra-
ta-se apenas de um aspecto da questão da
democracia européia. Como Scharpf (1996a) desta-
cou, concentrar-se somente no nível europeu é insufi-
ciente, já que o aumento do poder nesse nível trouxe
também a questão da legitimidade democrática no

110



REPRESENTAÇÃO E INTEQRAÇÂO POLÍTICA NA EUROPA

âmbito do Estado-nação. Assim, o papel que os par-
lamentos nacionais devem, podem e querem exercer
no jogo político europeu é também de importância
central para o futuro da ordem européia.

A análise prossegue em duas etapas. A Seção
2 trata do apoio e da restrição ao deslocamento da
competência. Em particular, discute-se se o tipo de
problemas políticos, a globalização da economia, a
força de sistemas intermediários do Estado-nação e
os parlamentos nacionais têm um impacto nas atitudes
dos parlamentares em relação ao deslocamento da
competência. As hipóteses concernentes a cada um
desses fatores serão formuladas, testadas e combi-
nadas de acordo com um modelo elucidativo da
sustentação parlamentar para o deslocamento polí-
tico na União Européia. A Seção 3 analisa a visão
e as expectativas dos parlamentares com relação
aos avanços institucionais na UE e à concepção da
futura ordem política. Um modelo elucidativo das
preferências para a futura ordem política é testado,
levando-se em conta novamente a globalização e os
fatores institucionais. Na última seção, os resulta-
dos são sintetizados e algumas conclusões prelimi-
nares são traçadas.

2 DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA:
POSIÇÕES E EXPLICAÇÕES

A integração européia foi, por muito tempo,
principalmente a integração dos mercados. Esse pro-
cesso de integração econômica conduziu ao desem-
penho positivo das economias nacionais e contribuiu
consideravelmente para o bem-estar econômico e a
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relativa riqueza da população dos Estados-membros.
O Tratado da CEE, em 1957, havia fixado as regras
futuras para o comércio de modo bastante claro, mas
apenas os princípios norteadores foram estabelecidos
para a política social e agrícola (Nugent, 1989: 38).
Somente com a assinatura do Ato Único Europeu
(Single European Act - SEA), em fevereiro de
1986, foram dados formalmente os primeiros passos
para incorporar medidas constitucionais que previs-
sem competências políticas no nível europeu. As prin-
cipais inclusões foram cooperação política externa,
meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e regional. Desde então, a integração po-
lítica das comunidades européias tomou-se cada vez
mais relevante, à medida que decisões posteriores e
competências políticas se têm deslocado para o nível
europeu. Mas por que a integração econômica tem
sido seguida pela integração política, incluindo este
tremendo deslocamento da autoridade do Estado-na-
ção para o nível europeu? Quais são as forças
indutoras e as razões desse processo de deslocamen-
to de competências e quais são os fatores de resistên-
cia a ele?

AS EXPLICAÇÕES APRESENTADAS A
SEQUIR PARTEM DE UMA PERSPECTIVA
MAIS RACIONALISTA E INSTITUCIONAL
QUE IDEALISTA.

Desde o começo, as duas correntes envolvidas
na integração européia foram a dos realistas e a dos
idealistas. Embora os argumentos idealistas tenham
como objetivo principalmente os bens públicos que
uma Europa integrada pode fornecer, pode-se duvi-
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dar que ideais como a comunidade, a paz, a riqueza e
assemelhados sejam as forças motoras que motivam
os atores políticos no processo da integração. E mais
provável que duas características da globalização -
um termo impreciso, mas útil nesse contexto - sejam
a força motora por trás da integração política. Uma
está relacionada com a natureza dos problemas políti-
cos. A outra é o regime de competição, que é, de
uma certa forma, autoproduzido pelo processo da
integração econômica. Por outro lado, as forças de
resistência a um maior deslocamento da autoridade
podem ser encontradas nas variações dos arranjos
institucionais nacionais. Estes estão proximamente re-
lacionados ao problema da legitimidade e ao proble-
ma de se ser o vencedor ou o perdedor em uma
maior integração política.

A resposta a essas três perguntas somente po-
derá ser encontrada com o estabelecimento de hipó-
teses específicas. No que diz respeito às diferenças
na sustentação para o deslocamento de competências
entre políticas, será demonstrado que é de importân-
cia crucial determinar até que ponto os problemas po-
dem ser considerados globalizados (hipótese da
globalização dos problemas). As diferenças entre paí-
ses, por um lado, decorrem das variações no grau de
inserção desses países na economia globalizada e no
grau de sua dependência dessa economia (hipótese da
globalização da economia). Por outro lado, as dife-
renças se devem ao grau de restrição institucional à
flexibilidade política imposto pelos interesses estabe-
lecidos (hipótese dos interesses estabelecidos). Em
terceiro lugar, será apresentada a hipótese segundo a
qual as estruturas institucionais nacionais respondem
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pelas diferenças de sustentação para o deslocamento
de competências entre os membros dos parlamentos
nacionais (hipótese das estruturas institucionais nacio-
nais). Finalmente, as explicações são combinadas em
um modelo completo de sustentação para o desloca-
mento político.

2.1 DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
[NATUREZA DOS PROBLEMAS

O processo da integração européia, desde os
anos 80, é considerado freqüentemente como uma
resposta e um produto do processo de globalização
social e econômica iniciado em meados dos anos 70.
Alguns autores chegam a afirmar que os Estados se
estão dissolvendo continuamente, deixando suas so-
ciedades cada vez mais expostas à dinâmica cultural,
econômica e humana de todo o continente (Buzan,
1994: 13). Em outras palavras, os problemas estão-se
globalizando. Uma expressão da globalização é a
convergência do conjunto de problemas dos países.
Essa convergência é apontada como um dos resulta-
dos principais da globalização (por exemplo, Berger e
Dore, 1996). Uma segunda e mais direta expressão
da globalização surge da natureza de algumas ques-
tões, que atravessam ou transcendem as fronteiras na-
cionais. Sinnott as chama de um caso para a
internacionalização endógena das políticas
(Sinnott, 1995: 247f). Portanto, há duas característi-
cas da globalização: a convergência da carga de pro-
blemas dos países, isto é, os países enfrentam os
mesmos problemas em uma extensão similar, e o apa-
recimento de problemas, como a poluição ambiental,
que, por sua natureza, cruzam fronteiras.
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Uma solução para os problemas globalizados é
aumentar ou recuperar a capacidade de iniciativa e de
condução de políticas do Estado, estabelecendo-se
instituições internacionais e supranacionais adequadas
(Zürn, 1995). Mas há claramente uma diferença entre
áreas de problemas onde a sua carga convergiu, e
aquelas onde os problemas em si mesmos são de um
escopo que ultrapassa as fronteiras. Sinnott (1995:
248) distingue medidas supranacionais tomadas para
lidar com as dificuldades como a interna-
cionalização endógena do controle, no último caso,
e a internacionalização exógena, no anterior. A ra-
zão é óbia: uma carga de problemas convergida não
significa necessariamente que o Estado-nação não
consiga administrá-la. Pode apenas ser mais eficaz
fazê-lo por meio de um esforço conjunto. Um proble-
ma de escopo global, por definição, é aquele cuja re-
solução é impossível dentro de limites nacionais, uma
vez que ele os ultrapassa. Há duas razões para um
problema de escopo global. No primeiro caso, o pro-
blema extrapola naturalmente as fronteiras, como, por
exemplo, a poluição do ar ou da água. No segundo
caso, a diminuição ou a eliminação das barreiras de
entrada para o fluxo de transações econômicas e o
incentivo às forças de mercado pelos governos têm
minado inadvertidamente a eficácia das ferramentas
políticas do Estado-nação (Ruggie, 1994: 8), ou a
internacionalização do controle tem sido tão bem-su-
cedida que os problemas podem ser tratados somente
no âmbito supranacional (Zürn, 1995: 8). Como
Sinnott já observou em sua tentativa de classificar
problemas e políticas como endógenos ou exógenos,
uma operacionalização de tais conceitos não é fácil
(Sinnott 1995: 262). Entretanto, a fim de explicar por
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que as competências políticas deveriam ser deslo-
cadas para o nível europeu ou a autoridade deveria
permanecer com o Estado-nação, a seguinte aborda-
gem tem um papel central, ao menos em termos teóri-
cos. Tudo indica que a globalização dos problemas
seja a fonte principal da internacionalização do con-
trole na União Européia. As seguintes hipóteses
interrelacionadas podem ser estabelecidas a partir
dessa abordagem:

1. quanto maior o escopo do problema glo-
bal, isto é, quanto mais os problemas ultrapassam
fronteiras, por sua natureza (ou pelos níveis já al-
cançados de controle internacionalizado), mais
provavelmente os representantes eleitos queiram
deslocar a autoridade (ainda mais) para o plano
europeu;

2. quanto mais global a carga de problemas,
isto é, quanto mais convergida nos países, mais
provavelmente os representantes eleitos queiram
deslocar a autoridade para o plano europeu;

3. o escopo do problema global é mais
conducente à sustentação do controle internacio-
nalizado que a carga global de problemas.

A classificação de 17 áreas políticas pode ser
vista na Figura 1, feita a partir das considerações
apresentadas mais detalhadamente em Wesseis e
Kielhorn (1999). Essa classificação a priori é basea-
da em algum conhecimento empírico, apesar de ainda
restarem uns poucos elementos arbitrários. Um pri-
meiro exame dos resultados empíricos para membros
do Parlamento Europeu e de oito parlamentos nacionais
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não contradiz a hipótese geral de que a carga de proble-
mas e o escopo do problema tenham um impacto no
apoio ao controle internacionalizado (Fig. 2 e 3).

Figura 1

Classificação das Áreas Políticas de Acordo com a
Carga Transnacional do problema e Problema de
Escopo que Ultrapassa Fronteiras
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Para explorar mais detalhadamente a hipótese
estabelecida acima, fizeram-se análises de regressão,
introduzindo a carga de problemas e o escopo do
problema como determinantes separadas da sustenta-
ção média para o deslocamento da autoridade para o
nível europeu. Foi realizada uma análise da preferên-
cia média dos 26 grupos de MPEs (membros do Par-
lamento Europeu) ou de MPNs (membros de
parlamentos nacionais) dos países para cada uma das
17 áreas políticas, isto é, 442 casos. Tudo indica que
o escopo do problema e, em menor extensão, a carga
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de problemas tenham um impacto positivo nas prefe-
rências para o deslocamento da autoridade do nível
nacional para o europeu.

Figuras 2 e 3

Nível de Competência e Característica do Pro-
blema, MPEs
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Figura3

Nível de Competência e Característica do Pro-
blema, MPNs de 11 Parlamentos Nacionais
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O coeficiente médio dessas regressões (R2) é
bastante elevado (0.62), sendo em geral um tanto
mais alto para os grupos de MPEs que para os
grupos de MPNs de onze países (cf. 2). O coefici-
ente de regressão médio para a carga de problemas
é, aproximadamente, um terço daquele para o es-
copo do problema. O escopo é um tanto mais im-
portante no caso de MPEs. Os resultados são
bastante estáveis, o que é confirmado por regres-
sões individuais nos grupos.
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Tabela 2

Tabela Resumo de 23 Regressões da Atribuição de
Competências Políticas ao Nível europeu sobre a
Carga do problema e o Escopo do problema
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2.2 DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E
QLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA

De acordo com o que já foi mencionado, a
integração européia começou com a liberalização de
mercados econômicos, isto é, com a integração da
economia. No contexto dessa discussão, a ênfase es-
pecial encontra-se no relacionamento entre a
integração européia e a globalização econômica e as
interdependências crescentes entre economias. Acre-
dita-se que a internacionalização da economia foi de-
masiadamente bem-sucedida. Os Estados-nação
estão sentindo agora que sua capacidade de lidar com
o impacto da globalização econômica diminuiu em
quase todas as matérias de relevância, não só na
questão econômica mas também na social e na cultu-
ral. O fortalecimento do Estado seria a única possibi-
lidade para erguer defesas contra as conseqüências
indesejadas e reprovadas do mercado econômico em
todos os setores da sociedade. Em outras palavras, a
escala geográfica da autoridade do Estado deve equi-
parar-se à escala geográfica da economia (cf., por
exemplo, Zürn, 1995: 8fl. Isso significa obviamente a
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internacionalização do controle. Pode-se afirmar, en-
tretanto, que os Estados-nação e suas sociedades são
afetados pela globalização da economia em graus di-
ferentes. Para uma nação que possui um mercado in-
terno forte e uma escala de produção que lhe permite
não importar nem exportar bens, haveria pouco im-
pacto dos mercados globalizados. Por outro lado,
uma nação que tenha um mercado interno muito pe-
queno e cuja escala de produção seja demasiada-
mente reduzida para atender às suas demandas por
bens depende claramente de outras economias, já
que tem de importar os bens que não produz e pa-
gar por eles com exportações.

Há diferenças enormes entre as diversas escolas
do pensamento econômico a respeito do significado
da dependência econômica externa (cf. as contribui-
ções de Berger e Dore, 1996). E mais comum medir
a interdependência econômica por meio da taxa de
comércio exterior. Entretanto, este é um entendimen-
to muito mercantilista do papel do comércio. Um
economista clássico, como Ricardo ou John Stuart
Mili, argumentaria que a finalidade do comércio é im-
portar, e não, exportar. Segundo Krugman, as "ex-
portações são custos, algo que nós devemos produzir
porque nossos fornecedores de importados são rudes o
bastante para exigir o pagamento. Ou, para dizê-lo dife-
rentemente, uma exportação é uma maneira indireta de
produzir aquilo que importamos, o que vale a pena fazer
por ser mais eficiente que nós mesmos produzirmos
nossas importações." (Krugman, 1996: 18). Nesse sen-
tido, a discussão sobre a interdependência econômica
inicia-se com a questão a respeito da quantidade de
importação que é necessária para se ter uma alocação
eficiente e satisfatória de bens em um país incapaz ge-
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rar uma produção auto-suficiente. As importações
são então um fardo, já que devem ser pagas com ex-
portações. A dependência é, portanto, a força da
pressão para exportar, a fim de equilibrar as importa-
ções. Assim, uma medida que leve em consideração
esse fato deve relacionar as importações às exporta-
ções, avaliando o balanço de pagamentos em função
das importações, isto é, se à quantidade de importa-
ções corresponde a quantidade de exportações. Uma
medida padronizada para isso é a quantidade de im-
portações menos a quantidade de exportações como
uma porcentagem do PIB. Essa medida leva em conta
a extensão em que um país é dependente da divisão
internacional da produção dos bens e se é economi-
camente capaz de compensar tal dependência. Dessa
forma, a hipótese da globalização da economia supõe
que, quanto maior a dependência do comércio in-
ternacional, da divisão do trabalho e da competi-
ção global, mais os países são a favor do
deslocamento da autoridade política para o nível
europeu, a fim de terem as mesmas condições de
participação no mercado, no que diz respeito à es-
trutura de regulamentação, de incentivos, entre
outros. Os resultados empíricos sustentam a hipótese
da dependência econômica até um certo ponto.
Aqueles países que estão expostos à economia inter-
nacional de uma maneira negativa, isto é, aqueles
cujas exportações não se coadunam com sua necessi-
dade de importações, defendem a existência de com-
petências maiores no nível europeu. Em particular,
são eles Grécia, Bélgica, Portugal, Espanha e Áustria.
Os países que lucram com a estrutura da divisão in-
ternacional na produção de bens, no sentido de que a
demanda por seus produtos excede suas necessida-
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des próprias, são a favor da internacionalização do
controle em um grau menor.

Figura 4

Interdependência Econômica e Sustentação Total
para o Deslocamento de Competências Políticas
para o Nível Europeu
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Correlações para o escore da competência total: MPE and
MPN (24 casos; Luxemburgo ausente): 0.46*; apenas MPE (14
casos): 0.49; apenas MPN (10 casos): 0.48.
* sign. at .05.

Entretanto, as correlações não são fortes. As-
sim, outros fatores devem ser considerados para ex-
plicar as diferenças, entre os países, no apoio ao
controle internacionalizado.
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2.3 DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E
INTERESSES ESTABELECIDOS

Os interesses organizados desempenham um
papel importante na política em muitos ambientes na-
cionais. O debate sobre o corporativismo nas demo-
cracias ocidentais é uma indicação importante disso.
A pesquisa mostra muitos casos em que a integração
de interesses organizados no processo político produz
resultados positivos, particularmente nas áreas do de-
sempenho econômico e das políticas sociais, compa-
radas com nações onde o corporativismo não é tão
forte. Países corporativistas parecem controlar me-
lhor o desemprego, têm em média taxas de cresci-
mento mais elevadas, e assim por diante. Assim como
a integração de interesses organizados no processo
político exerce um papel significativo, também são
importantes a composição política dos governos e a
maneira como isso corresponde à institucionalização
da participação daqueles interesses (Alvarez, Garrett
e Lange, 1991). Mas a estrutura e a integração de
interesses organizados no processo político é de im-
portância crucial. Se grupos de interesse levam algu-
ma vantagem em ser inseridos na estrutura do jogo
político, eles hesitarão em desistir de tal arranjo. Em
outras palavras, grupos de interesse que se benefici-
am do formato nacional de intermediação de interes-
ses tenderão a se opor a mudanças nele. Assim,
pode-se supor que a existência de uma arena
corporativista forte constitui restrição institucional
para o deslocamento de competências políticas para
o nível europeu. Entretanto, essa suposição geral
deve ser diferenciada um pouco mais. Uma vez que
seus interesses particulares estão especificamente re-
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lacionados a áreas políticas no circuito corporativista,
pode-se supor que os interesses estabelecidos impo-
nham restrições nessas áreas e sejam bastante indife-
rentes a qualquer mudança de competência em
outras. A hipótese do interesse estabelecido pode,
então, ser entendida assim: quanto mais a interme-
diação do interesse é do tipo corporativista e os inte-
resses organizados são mais fortes, maior a
resistência de um país à mudança da estrutura nacio-
nal do processo político e de tomada de decisões; a
resistência existe particularmente no que diz respeito
ao deslocamento daquelas competências que afetam
diretamente a arena corporativista, como as políticas
econômicas e as de bem-estar social.

A fim de testar essas hipóteses, são necessárias
medidas do grau de corporativismo e da força dos
grupos de interesse nacionais na arena corporativista.
Os dados sobre a força do corporativismo são forne-
cidos por muitos especialistas. Lijphart e Crepaz cria-
ram uma medida sintética, bastante confiáve!, baseada
em considerações de muitos especialistas (Lijphart e
Crepaz, 1991). Entretanto, ela está disponível para
somente 11 dos 15 países ora analisados. A densida-
de dos sindicatos é usada, às vezes, como uma medi-
da substituta para o corporativismo, embora isso seja
obviamente problemático (cf. Golden 1993; B.
Wessels 1996). A densidade dos sindicatos é um in-
dicador da força somente de um partido no circuito
corporativista. Uma outra medida, que em determina-
da extensão é uma ponte entre o corporativismo e a
força dos sindicatos, é a da regulamentação legal e do
privilégio legal dos sindicatos desenvolvida por
Armingeon (1992). Essas três medidas servem como
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substitutas para o grau de institucionalização da parti-
cipação de interesses organizados na arena
corporativista. As correlações agregadas entre essas
três medidas e o escore médio da competência total
dos países são todas negativas, e também significati-
vas, no que se refere à densidade dos sindicatos,
mesmo com o pequeno número de casos investiga-
dos. A força e a inserção dos interesses estabelecidos
na arena política nacional certamente fazem a diferen-
ça. Os interesses estabelecidos são uma restrição
institucional à sustentação para o deslocamento da au-
toridade (Tabela 3).

Explorando a hipótese de que essa restrição
existe particularmente para políticas na arena
corporativista, as áreas políticas foram divididas en-
tre aquelas relacionadas ao corporativismo e as ou-
tras. As primeiras são políticas relativas à dimensão
social ou à igualdade, como política social, saúde,
desemprego, tributação e educação (cf. Rolier, 1991,
para uma classificação similar de políticas). Para não
perder muitos casos, o escore do corporativismo é
desconsiderado. Em seu lugar, a densidade dos sindi-
catos, a regulação legal e os privilégios dos sindicatos
são incluídos em duas regressões, uma relativa a to-
das as políticas não relacionadas ao social e à igual-
dade, e outra relacionada àqueles aspectos.
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Tabela 3

Interesses Estabelecidos e Resistência ao Deslo-
camento da Competência Política para o Nível
Europeu

Os resultados entre as áreas políticas e os paí-
ses mostram o seguinte: primeiramente, a resistência a
um deslocamento da autoridade para o nível europeu
demonstra uma covariância muito maior com a força
de interesses estabelecidos nas áreas de políticas so-
ciais e de igualdade que em outras. A proporção da
variância explicada é aproximadamente 50% mais
elevada, o que significa 25% para os temas sociais e
da igualdade, e 17% para todos os outros. Em segun-
do lugar, o efeito da regulamentação legal na regres-
são somente é significativo no caso dos temas de
política social e de igualdade (Tabela 4). Os resulta-
dos dessas análises sustentam claramente a hipótese
do interesse estabelecido. Nos países onde os inte-
resses estabelecidos são fortes, esse fato constitui uma
barreira institucional contra uma mudança na distribuição
de competências políticas entre o Estado-nação e o nível
europeu. Além disso, é particularmente na área de políti-
cas sociais e de igualdade que a força do corporativismo
limita a flexibilidade institucional em âmbito nacional.
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Tabela 4

Regressão do Deslocamento da Competência por
Áreas de Políticas Não-Sociais e Sociais sob a
Força de Interesse Estabelecidos
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Número de casos: tireis de políticas aao-sociais 288: Polfúca, Sociais oral igualdade Política social, salde.
desemprego, tribiataAo e eduacaçio) 120

2.4 DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E
OS PARLAMENTOS NACIONAIS

Já que estamos interessados em diferenças na-
cionais, é de se esperar que os fatores de resistência e
de sustentação devam ser encontrados principalmente
nos contextos institucionais dos sistemas políticos na-
cionais. Os diferentes arranjos institucionais nacionais
resultam em maior ou menor sustentação para a trans-
ferência de poder no nível europeu, e por quê?

Para encaminhar essa questão, analisamos o
papel e a força de parlamentos nacionais no estabele-
cimento de políticas. Tem sido salientado recentemen-
te que os "legislativos têm-se transformado de
instituições que editam leis em instituições que efeti-
vam leis...(Norton, 1996b: 3). A literatura relata um
deslocamento substancial do Poder Legislativo, em
relação ao domínio do Executivo, para estabelecer
políticas públicas (Norton, 1996b: 5). Embora isso
seja uma tendência geral, na verdade, uma variedade
grande de interação e confrontação entre os parlamen-
tos e os governos pode ser encontrada na Europa.
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A força dos parlamentos no processo le-
gislativo, então, poderia ser imaginada como uma va-
riável contínua que abrange desde o poder exclusivo
do governo até o poder exclusivo do parlamento. A
partir da teoria da organização, assim como da abor-
dagem dos atores racionais, sabe-se que, se possível,
organizações e atores tendem a aumentar seu poder,
abrangência e tamanho em vez de ceder. Essa tendên-
cia é mais forte quando as organizações e os atores já
são fortes, o que sugeriria que os parlamentos fortes
impõem alguma limitação ao deslocamento da autori-
dade. Essa hipótese é também plausível sob a pers-
pectiva da teoria democrática. Uma vez que o nível
europeu ainda sofre déficit institucional no que diz
respeito ao controle democrático da ação governa-
mental, é fácil compreender que legisladores com for-
te capacidade de controle democrático na esfera
nacional não queiram trocar essa situação por outra
em que o controle democrático é mais duvidoso. As-
sim, pode-se formular a seguinte hipótese: quanto
mais poderoso um parlamento nacional é, mais
seus membros resistem a um deslocamento de
competências políticas para o nível europeu. En-
tretanto, a excelente pesquisa de Dõring e associados
sobre parlamentos nacionais na Europa fornece indi-
cadores muito valiosos a esse respeito. Em uma análi-
se investigativa de fatores, Dõring encontrou três
dimensões do controle de agendas como indica-
tivo da força do parlamento vis-à -vis do governo
(Dõring, 199i1: 664). O primeiro fator indica o grau
em que o parlamento ou o governo tem o controle so-
bre as agendas (reuniões e pautas de plenário e das
comissões, etc.). O segundo fator poderia ser inter-
pretado como a força das comissões no processo

129



CADERNOS DA EscoLA DO LE(ISEATIVO

legislativo. O terceiro fator descreve o grau de poder
que o plenário tem, de inverter a ordem de votação, o
que lhe dá mais liberdade para determinar os resulta-
dos políticos. Dõring chama o primeiro de "priori-
dades de governo", o segundo, de " atuação das
comissões ", e o terceiro, de "poder dos líderes de
bancada". Os escores para todos os três fatores fo-
ram adicionados a essa análise para a construção de
uma medida total do poder do plenário. A evidência
mostrada na Figura  indica claramente uma forte sus-
tentação de nossa hipótese. Embora os dados tenham
de ser lidos com cuidado devido ao pequeno número
de casos, a correlação é bastante elevada (r de
Pearson = - 0,52). Como podemos ver, quanto mais
poderoso um parlamento em relação ao governo, me-
nor o apoio de MPNs para a transferência da autori-
dade para o nível europeu. Sem os dois extremos,
Suécia e Itália, a correlação seria quase perfeita (-
0,94), e deve haver algumas razões muito boas para
que Itália e Suécia difiram do padrão geral. O caso
sueco poderia ser explicado por uma atitude geral de
cepticismo para com o atual processo de integração
da União Européia. Para a Itália, uma boa explicação
pode ser mais difícil de se encontrar. Uma hipótese ad
hoc é que os MPs italianos estão, em grande parte,
insatisfeitos com os resultados dos sistemas políticos
nacionais. Em contradição com a nossa hipótese ge-
ral, isso pode conduzir um parlamento forte a ser
bastante favorável ao deslocamento de competências
para a UE, isto é, a ceder poder, a fim de produzir
resultados mais satisfatórios.
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Figura 5
Nível de Competência e Distribuição de Poder en-
tre Parlamentos Nacionais e Governos Nacionais
em 11 Estados Membros
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2.5 UM MODELO DE SUSTENTAÇÃO
PARA O DESLOCAMENTO POLÍTICO NA

UNIÃO EUROPÉIA

A fim de combinar os fatores investigados e de-
terminar seu impacto relativo na sustentação para o
deslocamento da autoridade para o nível europeu, um
modelo de regressão será testado, introduzindo-se to-
dos os fatores até então considerados. Pela Tabela 2,
sabemos que a carga de problemas e o escopo do
problema respondem por 34% da variação na sus-
tentação. Introduzindo-se a dependência de um país
do comércio exterior, adicionam-se aproximadamente
10%. Adicionando-se a densidade dos sindicatos e
os privilégios dos sistemas sindicais, acrescentam-se
outros 10% (Tabela 5). Infelizmente, não foi possível
incluir o poder parlamentar no mesmo modelo, devido
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à multicolinearidade com a dependência do comércio
exterior. Testamos, então, a mesma fórmula nos Mo-
delos 4 e 5, com a ressalva de que trocamos a de-
pendência do comércio exterior pelo poder dos
parlamentos nacionais. Obviamente, o poder parla-
mentar não tem um impacto tão forte na sustenta-
ção do deslocamento da autoridade como a
dependência do comércio exterior. Entretanto, sua
relevância não pode ser negligenciada, já que a
variância explicada aumenta também consideráveis
seis pontos percentuais, conforme pode ser visto no
Modelo básico 1.

Tabela 5
Modelo Completo da Explicação de Diferenças de
Sustentação do Deslocamento de Competências
Políticas para o Nível Europeu

Devido à multicolinearidade entre "A Depen-
dência do Comércio Exterior" e o "Poder dos Parla-
mentos Nacionais", não foi possível testar um modelo
que contivesse ambas as variáveis.

Resumindo esses resultados, duas forças, dan-
do sustentação em sentidos opostos, podem ser de-
tectadas: aquelas que estão relacionadas com a
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globalização, seja quanto aos problemas ou à econo-
mia, e aquelas que são indicativos de cenários nacio-
nais específicos. Os fatores da globalização conduzem
a uma sustentação mais elevada, com cenários nacio-
nais poderosos e uma menor sustentação. Estrutu-
ras fortes de intermediação de interesses e de
representação parlamentar obviamente impõem
maiores restrições à sustentação para o desloca-
mento de competências para o âmbito europeu, onde
elas realmente existem.

3 PROQRESSOS INSTITUCIONAIS E A
FiJTURA ORDEM POLÍTICA

Um dos problemas principais, se não o principal,
é a maneira de organizar o controle democrático, isto é,
representação e responsabilidade (accountability), di-
ante do aumento de competências no nível europeu, e
como ligar os dois níveis de decisões políticas na União
Européia. Por um lado, este é um problema puramente
técnico de coordenação. Por outro, é um problema de
ordem política em geral. Os problemas técnicos de
coordenação e os problemas de ordem institucional
política estão claramente relacionados. Em curto pra-
zo e para políticas do dia-a-dia, os problemas técni-
cos de coordenação são de maior relevância prática.
Para o futuro, o problema da ordem política é de
maior relevância. O que deveria ter ação coordenada
ou o que deveria ser controlado depende com certeza
da ordem política que se tem em mente. Devem os
parlamentos ou os governos desempenhar um papel
maior? Devem os parlamentos nacionais ter meios
melhores de controlar a ação dos seus governos no
nível europeu? Deve o controle ser organizado em ní-
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vel europeu ou nacional? A democracia deve resolver
tanto o problema da construção política eficiente
quanto o da representação democrática (Shepsle,
1988). O primeiro pode ser considerado como um
problema de coordenação; o segundo é um problema
de duas faces. Relaciona-se ao controle e à respon-
sabilidade (accountabilily), por um lado, e à ligação
entre representantes e representados, por outro.

A julgar pelo ponto de vista dos parlamenta-
res sobre esses três aspectos, isto é, sobre a me-
lhor coordenação, o melhor controle e o melhor
entrosamento, progressos institucionais podem ser
alcançados.

3.1 PROQRESSOS INSTITUCIONAIS
COORDENAÇÃO E CONTROLE

Levando-se em conta as demandas por me-
lhorias institucionais, a coordenação entre os níveis
parece ser o interesse central dos parlamentares. Nos
dois planos, quase dois terços são a favor de comis-
sões mistas para debater propostas da comunidade e
reuniões conjuntas de comissões. Não há basicamen-
te nenhuma diferença no entendimento a esse respeito
entre MPNs e MPEs. A proposta para se ter um ga-
binete ministerial nos governos nacionais, responsável
pelas questões européias, é fortemente apoiada por
parlamentares do nível europeu (82%), mas com me-
nos intensidade por membros de parlamentos nacio-
nais (63%). Contrariamente, ligações mais fortes
entre membros do Comitê Europeu e membros de
parlamentos nacionais são defendidas mais fortemente
por parlamentares nacionais. Por um lado, esses re-
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sultados indicam claramente que os representantes em
ambos os níveis percebem um problema principal de
coordenação. Por outro lado, revelam também dife-
renças a respeito das duas últimas propostas, que po-
dem derivar das visões diferentes sobre o papel das
instituições às quais eles pertencem. Um gabinete mi-
nisterial para assuntos europeus decerto fortaleceria o
nível europeu. Uma ligação mais forte entre membros
do comitê e parlamentares nacionais fortaleceria a in-
fluência nacional na política européia (Fig. 6).

A melhoria do controle democrático e da res-
ponsabilidade (accountability) parece também ser de
interesse central para os parlamentares na Europa.
Um meio institucional seria fazer dos debates sobre
propostas legislativas no Conselho de Ministros uma
matéria de registro público. Isso, sem dúvida, aumen-
taria a transparência desse processo, assim como a
possibilidade de se responsabilizarem os ministros.
Quase 90% dos membros do Parlamento Europeu
apóiam essa proposta; para membros de parlamentos
nacionais, a proporção é de 75%, um tanto inferior,
mas ainda muito alta. Uma outra possibilidade seria
haver "ministros instruídos", isto é, os ministros que
participam do Conselho devem seguir as instruções de
seus parlamentos nacionais. Dois terços dos MPNs e
aproximadamente 57% dos MPEs defendem essa
proposta. Um terceiro aspecto do controle é a com-
posição do Comitê Europeu. Mais de 60% dos mem-
bros do Parlamento Europeu querem que o Comitê
seja eleito pelo Parlamento Europeu, enquanto que
somente 42% dos MPNs são favoráveis a uma elei-
ção parlamentar do Comitê. Esses dados indicam que
os parlamentares na Europa entendem que há maior ne-
cessidade de mudança dos mecanismos de controle que
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de coordenação. Mas, novamente, são visíveis as dife-
renças na força das demandas entre os níveis. Elas se-
guem o mesmo padrão da coordenação: aquelas que
reforçam políticas no âmbito europeu têm mais apoio
de membros do Parlamento Europeu; aquelas que refor-
çam capacidades de controle no nível nacional têm a
preferência dos parlamentares nacionais (Fig. 6).

O último aspecto, o fortalecimento dos laços
entre eleitos e eleitores, é claramente crucial para a
representação política. Em um sentido institucional,
isso relaciona-se às eleições como o meio mais cen-
tral de os desejos dos representados se traduzirem
em distribuições de poder (Dahl, 1971, 1975; Held,
1996: 204). As eleições européias ainda não se com-
param realmente às eleições nacionais. As eleições
européias de 1999 serão as primeiras nas quais um
sistema proporcional será usado em todos os países,
mas elas ainda não se igualam, uma vez que o número
dos eleitores por assento difere fortemente entre os
países. Esta desproporcionalidade existe por um bom
motivo, que é ode permitir a representação justa dos
países menores no Parlamento Europeu. Não está
claro se os membros de parlamentos na Europa têm
esta questão em mente quando pedem o mesmo siste-
ma eleitoral para todos os Estados-membros, mas é
evidente que os parlamentares de ambos os níveis,
europeu e nacional, consideram necessário um único
sistema eleitoral para as eleições européias. Mais de
dois terços são a favor disso. Por outro lado, somente
um número pequeno de MPs considera o voto com-
pulsório um meio de melhorar os laços eleitorais.
Surpreendentemente, a proporção dos parlamentares
que apóiam a maneira européia de seleção de candi-
datos para as eleições européias é ainda menor do
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que aquela que prefere o voto compulsório. Selecio-
nar candidatos por partidos europeus em vez de por
partidos nacionais é considerado o meio mais eficaz
de superar a fraqueza do sistema partidário europeu
no debate (científico) (Franklin, Van der Eijk e
Marsh, 1996). Os dados indicam, entretanto, que os
parlamentares não vêem muita necessidade de mudar
o sistema de escolha de candidatos. A conseqüência
é que também não vêem muita necessidade de se for-
talecerem os partidos europeus (Fig. 6).

Uma vez que o apoio a essa medida é pequeno
em ambos os níveis, pode-se concluir que MPEs e
MPNs estão relativamente satisfeitos com os rumos
nacionais do Parlamento Europeu.

Figura 6

Avaliação de Propostas para Mudança Institucional

Julgamentos baseados juma escala de 7 pontos variando de 1
(muito a favor) a 7 (muito contra). Percentagens representam a
porção de respostas com escala de valores de 1, 2 e 3.
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questão da distribuição de poder ou de influência. A
esse respeito, os membros do Parlamento Europeu e
dos parlamentos nacionais têm claramente uma visão
comum. Primeiramente, suas avaliações sobre a real
distribuição de influência são muito similares. Ambos
os grupos consideram o Conselho de Ministros a ins-
tituição mais influente na política européia, seguido
pelo Comitê Europeu e pelos governos nacionais,
nessa ordem. Todos esses três atores são considera-
dos bastante ou muito influentes. O Parlamento Eu-
ropeu ocupa uma posição média, com mais para
"pouca" do que para "muita" influência, enquanto
os parlamentos nacionais são menos influentes, na
opinião dos parlamentares europeus. Não é surpre-
endente que essa distribuição de poder não
corresponda aos interesses dos parlamentares. To-
dos os grupos de parlamentares querem mais influ-
ência, tanto para o Parlamento Europeu como para
os parlamentos nacionais, sendo que os MPNs são
ainda mais favoráveis que os MPEs. Todos que-
rem também que as outras três instituições tenham
seu poder de algum modo reduzido (Fig.7). A es-
trutura de poder resultante não seria uma inversão
da existente. De certo modo, o resultado seria uma
distribuição de poder mais equilibrada, em que o Par-
lamento Europeu teria influência igual à do Conselho
de Ministros.
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Figura 7
Influência Percebida das Instituições da Constru-
ção Política Européia e Aumento ou Decréscimo
de Influência Demandados
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3-2 OPINIÕES SOBRE A FUTURA ORDEM
POLÍTICA DA UNIÃO EUROPÉIA

A respeito do possível futuro da ordem política
na União Européia, estão em discussão modelos que
variam de sistemas mais tecnocráticos e contro-
ladores a sistemas democráticos desenvolvidos. O
debate é complexo (Zürn, 1995) e inspirado basica-
mente nos modelos políticos existentes. As alternati-
vas principais podem ser descritas em termos
opostos: intergo-vernamentalismo versus parlamen-
tarismo ou confederação versus federação (W.
Wessels, 1996). Estes contrastes não são necessaria-
mente idênticos, já que o federalismo pode ter tanto a
forma parlamentarista quanto a presidencialista. Nas
discussões sobre a futura ordem política, entretanto,
eles coincidem freqüentemente. A razão é que o par-
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lamentarismo no nível europeu não pode ser concebi-
do sem algum tipo de ordem política federal, devido
ao fato de a União Européia ser composta de diferentes
nações e o princípio subsidiário da União. A caracte-
rística b. a dos dois modelos alternativos mais proe-
minentes ordem política pode ser resumida com
bastante parcimônia. O modelo intergovernamental é ba-
seado na soberania dos Estados-nação. É um tipo de
"pooi de soberanias" (W. Wessels, 1996: 23). O pool
da autoridade encontra sua representação no Conselho.
O parlamento não desempenha um papel nesse modelo,
pelo menos no âmbito europeu. Em nível nacional, ele é
a base de legitimação dos governos nacionais que
atuam no âmbito europeu. O modelo parlamentar,
igualado às vezes ao modelo federal, requereria um
rearranjo total do aparelho institucional existente. O
papel do Parlamento Europeu no plano europeu tor-
nar-se-ia similar àquele dos parlamentos nacionais
nos Estados-membros. Há uma grande variação no
que diz respeito às competências concretas dos parla-
mentos, ao seu papel na construção política, etc...
(Norton, 1996a). Entretanto, os parlamentos nacio-
nais são corpos legislativos e elegem governos. Há
muito mais implicações desses dois modelos gerais
em relação às divisões de poder e à forma do arranjo
institucional concreto, mas, basicamente, eles podem
ser distinguidos pelo locus de legitimação democráti-
ca. No modelo intergovernamental, o poder do nível
europeu vem de um pooi da autoridade de Estados
soberanos, em que os governos nacionais têm a pala-
vra final a respeito do escopo do poder do
nível europeu. No modelo parlamentar, pelo menos
se desenvolvido inteiramente, o poder no nível euro-
peu é elevado, e seu locus é o parlamento. Embora a
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questão da ordem política preferida não possa ser di-
retamente abordada com nossos levantamentos, ela
pode ser tratada indiretamente, empregando-se dois
indicadores relativos ao poder da União Européia, de
um lado, e à autoridade legislativa do Parlamento Eu-
ropeu, de outro. Combinando-se esses dois aspectos,
os modelos da ordem política podem ser diferencia-
dos, o que se aproxima muito da distinção entre o
intergovernamentalismo e o parlamentarismo. Conce-
bendo-se as duas dimensões em dicotomias simples e
combinando-se as duas, obtém-se uma tabela de quatro
colunas, apresentando as opções desse princípio.

Tabela 6
Modelos de Ordem Política
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ESTABELECIMENTO DE PREFERÊNCIAS

Se essa classificação for aplicada como um
conceito mais gradual, comparando opiniões de parla-
mentares de países diferentes, de acordo com as pro-
porções que apóiam ou não um sistema com poder
elevado e um Parlamento Europeu com muitas com-
petências legislativas, três das quatro células definidas
na Tabela 6 ilustram esses casos. Parlamentares da
Dinamarca, Suécia, Finlândia, França e Irlanda en-
tram na categoria de Estado fraco. Somente cerca de
aproximadamente 15% a 35% por cento apóiam um
Parlamento Europeu forte, e até 45% defendem uma
União Européia com responsabilidades ampliadas.
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Mas na França e na Irlanda, faltam somente poucos
pontos percentuais para tornar a maioria de seus
parlamentares defensores de uma ordem intergover-
namental forte. Os parlamentares de Luxemburgo e
de Portugal particularmente apóiam um intergover-
namentalismo forte, mas os da Grécia, da Holanda e
da Áustria também entram nessa categoria, embora
quase atinjam uma maioria para um sistema parlamen-
tar forte. Representantes da Grã-Bretanha, da Alema-
nha e, mais ainda, os da Bélgica, da Espanha e da
Itália apóiam um "parlamentarismo forte".

Figura 8
Preferências por Modelos de Ordem Política
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Baseado numa escala de sete pontos onde 1 indica muito a favor
de uma UE ou PE forte and 7 indica contra. Percentagem de
respostas a favor.
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As diferenças indicam que não há uma visão
comum dos parlamentares das diversas nacionalida-
des sobre a futura ordem política. Sem uma perspecti-
va comum, no entanto, é improvável que decisões
claras sobre a futura ordem política possam ser toma-
das facilmente. A situação é ainda mais complicada
quando se consideram as diferenças entre os níveis.
Em alguns países, as tensões potenciais entre as pers-
pectivas nos planos europeu e nacional são muito
fortes. Particularmente na França, em Luxemburgo e
na Holanda, a maioria dos membros de parlamentos
nacionais apóiam uma ordem política diferente daque-
la sustentada por seus pares no Parlamento Europeu.
O sentido da diferença é o mais óbvio nesses países:
os MPNs tendem a apoiar tanto um Estado fraco
como um intergovemamentalismo forte, e os MPEs
preferem o parlamentarismo forte (Tabela 7). É tam-
bém evidente que as classificações de grupo podem
ser instáveis onde existam somente posições de maio-
ria simples. Mais uma vez, essas constatações indi-
cam que não será fácil conseguir-se um consenso
sobre o desenvolvimento futuro da ordem política no
nível europeu, nem entre níveis ou dentro dos grupos.
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Tabela 7
Preferência da Maioria Plurality/Majority de
MPE and MPN

MPN Membros de Parlamentos Nacionais (sem o ( p 1 posição da maioria, do contiairio
posição da plumhity)

Assim como no entrecruzamento de diferenças
nacionais e de níveis, a ideologia influencia também as
preferências institucionais. De acordo com Hix e Lord
(1998: 209), as dimensões esquerda-direita e as ati-
tudes anti-integração ou pró-integração definem o sis-
tema de segmentação no Parlamento Europeu.
Hooghe e Marks (1999) argumentam explicitamente
que a contestação na União Européia é definida por
um espaço político bidimensional: social-democracia
versus liberalismo de mercado constitui uma dimen-
são; nacionalismo versus supranacionalismo, a outra.
Eles acreditam que o capitalismo regulado é apoiado
pela esquerda política, e o neoliberalismo, pela direita.

As definições do modelo neoliberal, de um lado,
e do modelo regulador, de outro, quase espelham a
distinção entre Estado fraco e parlamentarismo forte
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no plano europeu. O projeto neoliberal significa o iso-
lamento dos mercados da interferência política, impli-
cando a resistência a uma euro-política supranacional.
O modelo do capitalismo regulado procura 'criar uma
democracia liberal capaz de regular mercados e de
redistribuir recursos. O ponto central desse projeto é
o aprofundamento da democracia (Hooghe e Marks,
1999: 82-8).

ORDEM POLÍTICA, AVANÇOS
INSTITUCIONAIS E IDEOLOQIA(1)

Com relação à necessidade articulada de mu-
dança institucional nas áreas de melhor coordenação,
controle e responsabilidade (accountability) e vin-
culação eleitoral, resultados empíricos sustentam a hi-
pótese de que idéias sobre a ordem política e o seu
desenvolvimento relacionam-se à ideologia. Particu-
larmente, a esquerda política é mais favorável a me-
lhor controle do que a direita, corroborando a
afirmação de que um modelo do capitalismo regulado
está relacionado também com o aprofundamento da
democracia (Tabela 8). A questão da distribuição de
poder reflete também diferenças na ideologia. A es-
querda, mais que a direita política, defende claramen-
te um aumento do poder do Parlamento Europeu,
posicionando-se contra um aumento de poder do
Comitê Europeu e do Conselho de Ministros, o que
indica novamente o interesse por meios democráticos.
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Tabela 8

Posição Ideológica Direita-Esquerda, Mudança
Institucional e Ordem Política Preferida
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- Parlamento Ewoceu
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Essas constatações sugerem que o supranacio-
nalismo tem sua base política mais na esquerda que
na direita. Isso se reflete também no nível de susten-
tação para uma União Européia e um Parlamento Eu-
ropeu fortes. Enquanto aproximadamente 70% dos
mais esquerdistas defendem uma UIE e um Paramen-
to Europeu fortes, na direita apenas um terço é a fa-
vor de um PE forte, e quase a metade apóia uma UE
forte (Fig. 9).

Figura 9
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A ideologia é expressa também nas preferênci-
as relativas à futura ordem política. Dois terços dos
MPEs esquerdistas e uma pequena maioria de 52%
dos MPNs esquerdistas são favoráveis a um Estado
parlamentar forte. A proporção é de 25% para a direita,
em ambos os níveis. A maioria da direita defende um
Estado Europeu fraco (Tabela 9). A ideologia deter-
mina preferências por uma futura ordem política de
uma maneira similar, no nível europeu e no nacional.
Isso talvez seja um sinal de que a ideologia possa for-
mar um ponto de convergência no qual o consenso seja
alcançado entre os níveis. Mas as constatações mostram
também que as tensões dentro dos níveis podem persis-
tir, por serem fundadas em diferenças ideológicas.

Tabela 9
Modelo de Estadoa e Ideologia Política"

ofraco
hsuonso.00rl!mencarlstaro.te	 !	19	

I islado oarIamflrIa fraco	 -	 3	1
atado paflam.ta,1oa forte

a - Combinação das posturas em relação ao Parlamento Euro-
peu que tinha o poder de aprovar leis diretamente e posturas
em relação ao aumento do alcance da responsabilidade da IJE.
Ambas em escala de 7 pontos, primeiras três categorias mais al-
tas a favor contra o resto, combinadas como segue: não a favor
de forte PE ou forte UE: estado fraco; a favor de forta UE mas
não do PE: estado não-parlamentarista forte; a favor de um PE
forte mas não da UE: estado parlamentarista fraco; a favor de
PE forte e IJE forte: estado parlamentarista forte.

b —Auto posicionamento da direita-esquerda em uma escala del O
pontos, onde 1 é esquerda e 10 direita. 1,2,3 codificados como
esquerda; 4,5, 6,7 codificados como centro; 8,9, 10 (como direita).
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PREFERÊNCIAS DA ORDEM POLÍTICA E
SUAS DETERMINANTES
MACROESTRUT%JRAIS

Até aqui as análises mostram que há tensões ní-
tidas entre países, níveis e grupos ideológicos em re-
lação ao tipo de ordem futura da União Européia e às
mudanças institucionais que os membros do parla-
mento apóiam na Europa. Para a dimensão do deslo-
camento da autoridade, mostramos que as diferenças
entre representantes de países distintos podem ser
explicadas, ao menos parcialmente, pela variação da
dependência dos países, relativamente às suas expor-
tações, e da força de seus arranjos nacionais, tanto
dos grupos de interesse quanto dos parlamentos.

Nesse estudo, investigamos brevemente se
esse tipo de explicação se aplica também às atitu-
des em relação à futura ordem política na Europa.
Entretanto, como lidamos com grupos de mem-
bros de parlamentos nacionais e do Parlamento Eu-
ropeu, o número de casos é muito pequeno.
Conseqüentemente, em contraste com o estudo da
sustentação para o deslocamento da competência,
a análise da regressão não pode ser aplicada. Usa-
mos, então, a análise discriminante, um método
investigativo que permite testar até que ponto compo-
nentes de grupos com determinadas características
podem ser previstos por variáveis independentes. Em
nosso caso, a participação no grupo é definida pela
posição média de um grupo de parlamentares de um
país a respeito de sua preferência para a futura ordem
política, a saber, defensores de um Estado fraco, do
intergovernamentalismo e do parlamentarismo (cf. Ta-
bela 6e Fig. 8).
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As variáveis independentes incluem a depen-
dência da exportação, a estrutura do sistema sindical
e a força de parlamentos nacionais. Devido à
multicolinearidade, a dependência da exportação e a
força do parlamento não podem ser incluídas na mes-
ma análise. A fim de se ter algum parâmetro sobre a
qualidade da previsão, esta análise será aplicada tam-
bém à dimensão do deslocamento da competência.
Dessa forma, com a ajuda da análise discriminante,
testamos se a hipótese da globalização da econo-
mia, formulada na Seção 2.2, e a hipótese do inte-
resse estabelecido, formulada na Seção 2.3, ambas
aplicadas ao deslocamento da competência, também
podem explicar as preferências diferentes para a futu-
ra ordem política da UE.

Como pode ser visto na Tabela 10, o conheci-
mento das características dos sistemas sindicais e da
dependência da exportação de um país permite uma
classificação correta de 83% dos grupos de parla-
mentares. A dependência da exportação conduz a
uma sustentação maior do modelo parlamentar; a um
sistema sindical forte, a um maior apoio à solução
intergovernamental. Uma estrutura similar pode ser
encontrada no deslocamento da competência, como
vimos a partir das análises de regressão descritas, e
pode ser vista também na Tabela 10. Comparando a parce-
la de grupos corretamente classificados, o modelo de Esta-
do aparece mais definido, mas o mimem de casos é também
muito mais baixo. Levando-se em conta a foiça parlamentar
em vez da dependência da exportação, a análise
discriminante é insuficiente, mas mostra o sentido previsto do
efeito: MPs que vêm dos países com parlamentos fortes
apóiam preferencialmente um Estado fraco ou uma solução
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intergovernamental. Os resultados demonstram claramente
que, em relação às preferências para a ordem política. o
"país" faz a diferença. O grau de inserção de um país na
economia globalizada faz com que os parlamentares prefi-
ram um modelo parlamentarista a um Estado fico, arranjos
institucionais nacionais fortes caminham no sentido oposto.
Portanto, a dupla estrutura de forças encontradas no deslo-
camento da competência atuam aqui também. Mas as duas
forças dirigem a sustentação em sentidos opostos.

Tabela 10

Análise Discriminante do Deslocamento de Com-
petência e Preferências de Modelo de Estado
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4— CONCLUSÕES

É possível enquadrar o círculo? Esta questão foi
apresentada no subtítulo do artigo com a intenção de
averiguar as possibilidades e as dificuldades de se en-
contrar uma solução institucional para o problema
premente do estabelecimento de formas mais demo-
cráticas de representação e controle na União Euro-
péia. As análises de duas dimensões centrais da
integração política, como a atribuição da autoridade e
o controle democrático, mostram que não há consen-
so, entre os parlamentares na Europa, sobre qual
deve ser a forma da futura UE. Mostrou-se que o
apoio ao deslocamento da competência e as preferên-
cias para a futura ordem política são delimitados por
fatores econômicos e institucionais que diferem entre
os Estados-nação, e, no que diz respeito ao desloca-
mento da competência, são influenciados também
pela natureza dos problemas políticos, isto é, pelo es-
copo do problema e pela carga transnacional do
problema. A sustentação parlamentar para uma maior
integração européia quanto ao deslocamento da com-
petência para o nível da UE e o desenvolvimento de
um sistema político parlamentar na UE correla-
cionam-se, positivamente, com o grau a que uma na-
ção está exposta às condições da economia global e,
negativamente, com a força das instituições nacionais,
tanto do sistema intermediário quanto dos parlamen-
tos nacionais vis-a-vis dos governos nacionais. As-
sim, diversas dimensões do conflito se cruzam:
diferenças entre níveis, isto é, o nível europeu e o na-
cional; diferenças entre nações, não obstante o nível;
diferenças entre grupos ideológicos. As forças estão
atuando em sentidos opostos, mas segmentações
entrecruzadas não significam necessariamente que so-
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luções consensuais sejam fáceis de se alcançar. O
conjunto das idéias sobre as mudanças institucionais
na Europa parece estar totalmente confinado às men-
tes dos parlamentares. As avaliações das reformas
institucionais concretas e das preferências mais gerais
para a ordem política mostram o mesmo padrão. Por
um lado, esse pode ser um bom sinal, uma vez que, se
as idéias sobre medidas concretas combinam com
idéias mais gerais, há uma possibilidade maior de que
o resultado seja algo internamente consistente.

Por outro lado, as diferenças entre parlamenta-
res de países diferentes e em níveis distintos podem
resultar em opiniões muito variadas sobre as mudan-
ças necessárias. Essas diferenças podem ser
explicadas por fatores estruturais, os quais não po-
dem ser mudados assim tão facilmente: graus diferen-
tes de inserção no comércio internacional e arranjos
institucionais nacionais diferentes. Os parlamentos
fortes e os interesses locais fortemente estabelecidos
impõem claramente uma grande restrição à
implementação de uma solução institucional européia.
Ao mesmo tempo, a globalização dos problemas e a
economia parecem caminhar em sentido oposto. Mas
não há nenhuma posição majoritária óbvia que tenha
oportunidade de seguir adiante sem uma oposição sé-
ria. Além disso, há uma divisão de bases nitidamente
ideológica nas perspectivas previstas para a futura
União. A ideologia parece ser um escudo poderoso
nesse sentido. Tudo indica que as diferenças entre
países e entre níveis são eliminadas até certo ponto
por posições ideológicas. Mas as diferenças entre a
direita e a esquerda política são tão fortes que a ideo-
logia, por um lado, une, e, por outro, divide. Mesmo
se um dos grupos ideológicos pudesse alegar que ré-
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prescrita a maioria, seria duvidoso que ele pudesse
colocar em prática sua visão própria de ordem políti-
ca. A implementação de uma ordem política no nível
europeu necessita do consenso como base. As deci-
sões da maioria não seriam aceitas. Devido às dife-
renças e tensões nas atitudes entre países, níveis e
grupos ideológicos, parece que o consenso está longe
de se tornar viável. Se isso for verdade, o mesmo se
aplica à construção de uma ordem política européia.

APtNDICE
O ESTUDO MPE DE 1996 (MEP 96) E OS

ESTUDOS MPN (MNP 96)

O estudo sobre os membros do Parlamento Eu-
ropeu (MEP 96) foi coordenado por Bernhard
Wessels e financiado pelo Deutsche Forschungs-
geme inschaft. A pesquisa foi realizada por
INFRATEST BURKE, na primavera de 1996. O es-
tudo sobre os membros dos parlamentos nacionais
(MNP 96) foi coordenado por Bernhard Wessels e
Jacques Thomassen. Foram diretores do estudo naci-
onal Irene Delgado e Lourdes Lopez Nieto, na
Espanha; Louisa Gardella, na Itália; Sõren Holmberg,
Martin Brothen e Peter Esaiasson, na Suécia; Manina
Kakepati, na Grécia; Christina Leston Bandeira, em
Portugal; Michael Marsh e Mary Clare O'Sullivan, na
Irlanda; Bernhard Wessels e Achim Kielhorn, na Ale-
manha; Lieven de Winter e Patrick Dumont, na Bélgi-
ca e em Luxemburgo; e Colette Ysmal, na França. Os
fundos para despesas gerais desta parte do estudo
foram fornecidos pelas universidades de Mannheim e
de Twente e pelo Wissenschaftszentrum Berlin. A
tabela A. 1 informa sobre o período do trabalho de
campo, número de entrevistas, taxas de retorno e
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anônimos por seus
comentários úteis e
competentes. Ten-
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número possível de
aperfeiçoamentos,
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pude cuidar de to-
das as sugestões.
Algumas delas ne-
cessitam de mais
tempo para reflexão
e terão impacto nos
trabalhos futuros. O
estudo é baseado
nas constatações
apresentadas nos
capítulos 1, 9 e 11,
de minha autoria, ou
em co-autoria, do li-
vro The Evropean
Pa rilamen t,
Natio na!
Parliaments, ano
European
Integration, editado
por mim e Richard
Katz, pela Oxford
University Press
(maio de 1999). Ele
expande aquelas
constatações, am-
pliando o modelo
para o deslocamen-
to da competência
(Seção 2) e introdu-
zindo explicações
macroteóricas para
preferências para a
futura ordem políti-
ca na Europa (Se-
ção 3). Uma descri-
ção do estudo pode
ser encontrada no
apêndice.
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representatividade de ambos os estudos MPE e
MPN. Devido à grande variação nas taxas de retor-
no, a questão da representatividade dos estudos é da
maior importância. A representatividade foi testada
por partido e gênero e, onde os dados estavam dis-
poníveis, por idade (e para o estudo MPE, também
por nação). O índice de diferenciação de Duncan,
que mede os desvios entre o original e as distribuições
da amostra, demonstra que o total dos desvios das
amostras em relação às distribuições reais são
aceitavelmente baixos na maioria dos estudos. Para
ambos os estudos MPE e MPN, o desvio da compo-
sição partidária nas amostras de seus universos é de
aproximadamente oito pontos percentuais; aproxima-
damente um para as composições de gênero, e cerca
de três para a composição de idade. Para estudos
nacionais individuais, o índice de Duncan está abaixo
de dez na maioria dos casos, à exceção de partidos e
idade, para alguns países. Uma advertência
metodológica pode remanescer para aqueles países
com taxas de retomo extremamente baixas. Entretan-
to, já que a maioria das análises relatadas neste artigo
descrevem relações entre variáveis em vez de distri-
buições de variáveis individuais, esse problema poten-
cial deve ser minimizado. Os dados de ambos os
estudos estão disponíveis no Zentralarchiv für
Empirische Sozialforschung, Colônia, Alemanha,
(estudo número 3078 [MEP 961 e estudo número
3079 [MNP 96 1).
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Todas as referên-
cias bibliográficas
deste artigo estão
disponíveis no en-
dereço eletrônico
http://eiop.orat/
eiop/texte/1 999-
009a.htm
Artigos on 111w so-
bre a Integração
Européia (EI0P) Vol.
3(1999) N° 9; Data
de publicação:
29/9/1999

Tabela A.1
Tabela Resumo de Retornos para os IEstudos
MPE e MPN (MEP 96, MNP 96)

a O Índice de Diferenciação de Duncan mede as diferenças
em pontos percentuais entre distribuições, neste caso entre
a distribuição no universo e na amostra. Ele alcança de O (sem
diferença) a 100 (diferença de 100 %).

Tradução: Antônio Alves de Brito
Revista por Maria Beatriz Chagas Lucca

1 Surpreendente-
mente, a ideologia
não desempenha -
pelo menos não em
nível estatistica-
mente significativo—
um papel sistemáti-
co no que diz res-
peito ao desloca-
mento da competên-
cia. Conseqüente-
mente, falta a
subseção respecti-
va na Seção 2.
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INTRODUÇÃO

ÂNWIA R. DE VILI-JENA
SARAM. SCHIMIDT DE ANDRADE

Proclamação da República deu início Consultoras da
-	 -	Assembléiaa uma nova ordem política no pais. Legislativa de

Do unitarismo do Império e das lin'i- Minas Gerais
tações das Províncias passava-se
para o federalismo da República. No
âmbito federal, o Constituinte podia
adotar uma forma de plenitude
federalista ou uma forma restritiva,

5	moderada. Apesar de o modelo ser
o norte-americano, a segunda opção

prevaleceu. Assim, os Estados-membros não tiveram as
mesmas prerrogativas dos norte-americanos. A mo-
deração também foi a tônica predominante no Estado
de Minas Gerais.

Minas Gerais era a unidade mais povoada do
país, embora pouco expressiva demograficamente.
Tinha potencial econômico. Entretanto, o índice de
Cad. Esc. Legisi., B.J. Horizonte. V.5, o. lo. p. 157-189, jan./jul.2000

157



CADERNOS DA EscotA DO LEQISLATIVO

crescimento era menos intenso que o de outras unida-
des. Os analfabetos eram a maioria. Como nas de-
mais unidades do país, a condição de funcionário
público baseava-se no favor, na parentela, já que, no
Império, ele devia lealdade absoluta ao Governo e à
facção política que o colocara na função. O Estatuto
escravo fora extinto havia menos de três anos, de for-
ma que os ex-escravos não estavam incorporados à
sociedade de classes. A participação política dos
segmentos sociais médios era reduzida.

Proclamada a República, determinou-se, por
meio do Decreto n° 1, de 15 de novembro de 1889,
que, sendo a República Federativa a forma de gover-
no, nenhum governo local contrário à forma republi-
cana seria reconhecido pelo Governo Provisório. O
momento era de construção do federalismo. Os Esta-
dos-membros passaram a gozar da liberdade de
auto-organização.

O Governo Provisório nomeou o Governa-
dor de Minas, que tomou posse em 24 de no-
vembro de 1889.

Os Decretos Federais n° 802; de 4 de outubro
de 1890, e n°226, de 31 de outubro de 1890, con-
vocavam os Congressos Constituintes dos Estados-
membros. O primeiro dispunha que as Constituições
estaduais eram indispensáveis para a estabilidade po-
lítica do país. Determinava que os governadores dos
Estados convocariam as suas Assembléias -
gislativas até abril de 1891. As Assembléias recc
riam poderes especiais dos eleitores para aprovai
suas Constituições, eleger os governadores e vice-go-
vernadores. Aprovada a lei constitucional e eleitos os
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governadores e vice-governadores, as Assembléias
Legislativas passariam a deliberar como legislaturas
ordinárias. As eleições foram marcadas para 25 de
janeiro de 1891.

Seguindo a determinação federal, o Governa-
dor de Minas criou, em julho de 1890, uma comissão
de sete membros para elaborar o projeto da Consti-
tuição do Estado.

Em 31 de outubro de 1890,0 Governador do
Estado publicou o Anteprojeto da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que ficava na dependên-
cia da aprovação do Congresso, apesar de entrar
em vigor imediatamente. Os artigos referentes às
eleições, que se seguiriam ao sistema bicameral do
Congresso, à sua composição e função constituin-
te, entraram em vigor naquela data. Assim, o An-
teprojeto do Governo Provisório do Estado tinha o
caráter de Lei Magna ad referendum do futuro
Congresso Constituinte Estadual.

Para as eleições, o Anteprojeto estabelecia,
com vigência imediata, o voto qualificado para se-
nadores constituintes; eleição direta do novo go-
vernador pelo Congresso, e eleição indireta para
deputados. Os senadores constituintes eram esco-
lhidos pela aristocracia, um colégio eleitoral restrito
e qualificado segundo critérios de renda anual, títu-
los honoríficos ou intelectuais ou participação nos
Conselhos Municipais.

O Congresso do Estado de Minas Gerais foi
convocado para o dia 25 de março de 1891 para or-
ganizar o novo regime, bem diverso do pretérito.
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Em 7 de abril do mesmo ano, o Congresso
mineiro foi instalado em Ouro Preto, no prédio
onde atualmente funciona a Escola de Farmácia.
Uma Comissão Especial, composta de onze mem-
bros, foi eleita para emitir parecer sobre a Consti-
tuição. O parecer e a Constituição submeteram-se
a discussões. Aprovados, foram encaminhados à
Comissão Especial, junto com as emendas, para a
elaboração da redação do vencido. Essa redação
final foi submetida à aprovação do Congresso em
13 de junho de 1891. É importante observar que o
projeto apresentado pela comissão ao Plenário
Constituinte foi basicamente o Anteprojeto do Go-
verno Provisório. Foram retirados apenas os pon-
tos mais conservadores e centralizadores.

O Poder Legislativo, composto por duas câma-
ras, era competente para fazer leis, interpretá-las,
suspendê-las e revogá-las; legislar sobre o ensino se-
cundário e o superior, a dívida pública e a organiza-
ção judiciária do Estado; fixar os vencimentos dos
funcionários públicos e os subsídios e as ajudas de
custo dos membros do Congresso; promover, no Es-
tado, o desenvolvimento da educação pública, da
agricultura, da indústria, do comércio, da imigração e
das artes; legislar sobre a instrução primária; dar pos-
se ao Governador e ao Vice-Governador do Estado.

Inspirado no federalismo norte-americano, criou-
se o sistema bicameral. A opção por esse sistema não
foi da Assembléia Constituinte, já que a dualidade das
câmaras estava, a priori, estabelecida na parte do Ante-
projeto da Constituição do Governo Provisório, que
teve vigência imediata.
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A instituição do Senado ou Segunda Câmara é
justificada pela sua função de conciliador, que evitaria
conflitos perigosos entre o Chefe do Poder Executivo
e a Câmara, bem como a votação de leis sob a influ-
ência do arrebatamento, das paixões, já que teria fun-
ção de câmara revisora. O caráter aristocrático do
Senado decorria dos requisitos qualificadores para o
exercício da cidadania ativa e passiva adotados para
a sua composição. Funcionava como instância supe-
rior da esfera administrativa. Verifica-se que o cha-
mado "Senadinho" reproduziu, no Estado, o papel do
Senado da República, em nível federal. Enquanto os
deputados eram eleitos pelos distritos eleitorais, os
senadores eram votados em todo o Estado.

Para a corrente vencida, o Senado era um obs-
táculo ao novo conceito de representação política que
se buscava implementar.

Outorgou-se ampla competência legiferante ao
Legislativo bicameral: os projetos podiam ter origem
tanto na Câmara como no Senado, salvo algumas
atribuições privativas da Câmara, como, por exem-
plo, impostos e discussão de propostas feitas pelo
Poder Executivo.

Quanto à representatividade, prevaleceu a cor-
rente que defendia ser representante a pessoa que
possuísse condição econômica estável que lhe permi-
tisse dedicar-se à vida pública, sem se preocupar com
os meios necessários à sua subsistência. O corpo re-
presentativo deveria ser constituído por homens de
sabedoria e virtude, uma elite seleta. A visão aristo-
crática da representação política é corporificada na
hierarquia entre as duas câmaras. Os representantes
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da Câmara Baixa são mais diretamente vinculados
aos representados. Já os da Câmara Alta encarnam a
razão, a experiência, o apego à tradição e o medo do
novo. É interessante observar que o art. 22 da Carta
Mineira de 1891 estabelecia que os mandatos políti-
cos não eram imperativos. Consagrou-se, portanto,
o princípio do livre desempenho do mandato.

A definição dos critérios de cidadania e de ele-
gibilidade sofreu modificações no período constituinte.
O Anteprojeto estabelecia o voto censitário ou a
titulação para o Senado. No texto final da Constitui-
ção, previam-se as condições de elegibilidade para o
Congresso: posse dos direitos políticos, qualidade de
cidadão, idade mínima, domicílio eleitoral e residência
na circunscrição pelo período de três anos para a Câ-
mara, e seis para o Senado.

Na organização dos poderes, a idéia de con-
ciliar a necessidade de separação e de independên-
cia com harmonia foi predominante. A defesa dos
ideais republicanos e da independência dos Pode-
res foi manifestada nas discussões sobre as delega-
ções legislativas ao Poder Executivo e a sanção do
Presidente do Estado aos projetos de lei do
Legislativo. Criou-se o primeiro esboço de um Tri-
bunal de Contas.

O federalismo foi instituído no país por meio do
Decreto n° 1, de 15 de novembro de 1889, do Go-
verno Provisório, o qual foi o ato formal de Procla-
mação da República. As antigas províncias foram
então investidas de soberania para elaborar suas
Constituições definitivas, eleger seus órgãos represen-
tativos e organizar os governos locais. Em 1891, a

162



DOCUMENTA

doutrina do Estado Federal restringia-se à teoria da
dupla soberania ou da co-soberania da União e dos
Estados-membros. Ao tratar da descentralização po-
lítica e administrativa, o Decreto n° 1 seguiu essa cor-
rente. Entretanto, o Decreto n° 7, de 20 de novembro
de 1889, afirma o direito do Governo Provisório de
restringir, ampliar e suprimir qualquer das atribuições
delegadas aos governadores estaduais. Marca, então,
um federalismo diferenciado, O Anteprojeto da
Constituição mantinha a orientação teórica de se for-
jar um federalismo mais limitado. Estabelecia limita-
ções à auto-organização do Estado-membro e ao seu
poder de emitir normas jurídicas. Entretanto, a tese
da soberania dual é discutida e defendida amplamente
na Constituinte Mineira, O art. 1° da Constituição do
Estado de Minas Gerais caracteriza o Estado como
federado e parte integrante da República dos Estados
Unidos do Brasil.

A Constituinte estadual abriu espaço para as
discussões sobre o funcionalismo público, a adoção
do concurso público como forma de admissão aos
serviços do Estado e, ainda, a conveniência da apo-
sentadoria dos servidores públicos estaduais e as
condições para que isso ocorresse.

Foi intenso também o debate sobre a organiza-
ção do Estado e a organização municipal, com ênfase
no fortalecimento do poder local, O Município era
considerado uma das grandes forças de organização
interna. A autonomia constitucionalmente prevista
para o Município, no que respeita ao seu peculiar in-
teresse, gerou interpretações díspares quanto à
integração do ente municipal na Federação brasileira.
Discutia-se se ele se encontrava no mesmo nível da
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União e dos Estados-membros, como entidade políti-
ca integrante da Federação, ou se era uma divisão
administrativa. Prevaleceu o último entendimento. O
art. 74 configura expressamente a divisão administra-
tiva do Estado em Municípios e Distritos.

Outro ponto muito debatido na Constituinte mi-
neira de 1891 foi a mudança da Capital. Mais do que
uma simples questão regional, o tema contribuiu para
reforçar a existência do confronto latente entre os se-
tores que encarnavam um ideal republicano. A ques-
tão da mudança da sede do governo é apresentada
logo quando se reúne a Constituinte. Argumentava-se
que Ouro Preto representava o entrave, o passado e
não tinha condições de desenvolvimento. Na realida-
de, antes de se reunir a Constituinte, o Presidente do
Governo Provisório assinou um decreto transferindo a
sede do Poder para Belo Horizonte. Entretanto, em
razão da proximidade da Constituinte, resolveu não
publicá-lo. Já nos trabalhos de elaboração da Carta,
a Comissão dos Onze, incumbida de emitir parecer
sobre o Anteprojeto do Governador, só dispunha de
quarenta e cinco dias para opinar sobre a escolha lo-
cal. Após muita discussão, concluíram pela mudança
da Capital, sem demarcar o local. Foram assim, indi-
cados Paraúna, Barbacena, Várzea do Marçal, Belo
Horizonte e Juiz de Fora. Em sessão ordinária, o
Congresso deliberaria sobre a questão. Logo depois,
o Congresso aprovou a Lei Adicional à Constituição
n° 1, estabelecendo os locais a serem analisados por
uma Comissão Técnica, que foi eleita e proferiu seu
parecer sobre o local conveniente. Após muita discus-
são em Plenário, escolheu-se Belo Horizonte. A Lei
Adicional à Constituição n° 3 determinou que a Capi-
tal seria construída no Arraial de Belo Horizonte.
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Como no âmbito federal, havia forças novas
na Constituinte Mineira de 1891. Entretanto, elas
foram vencidas pelo sentimento conservador.
Digladiaram-se em Plenário correntes opostas,
sendo a maioria favorável à preservação do antigo
estatuto. Os debates constituintes foram amplos.
Demonstraram as forças em luta e seus interesses,
com seus projetos políticos distintos.

Seguindo a Constituição Federal de 1891, a
Carta Mineira não inovou com profundidade, a não
ser em aspectos formais e episódicos. Assim, a
primeira Constituinte Mineira realizou um trabalho
mediano, marcado pelo compromisso entre os gru-
pos dominantes.

Para melhor compreensão histórica, passe-
mos aos pronunciamentos dos Parlamentares, pro-
feridos à época das discussões da Constituinte
Mineira de 1891.
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PRONUNCIAMENTOS
DUALIDADE DAS CÂMARAS

70 Sessão, dia 6	 O Sr. Afonso Pena: - ( ... ) Entrarei agora na
de maio de 1891. apreciação dos argumentos que foram deduzidos

contra a criação de duas câmaras pelo Dr. David
Campista, no seu brilhante discurso, insistindo e re-
forçando a argumentação de outros ilustres oradores.

Os Senhores, Exa. e seus honrados colegas
compreenderam bem o valor de um argumento que ti-
nha sido geralmente apresentado, qual o de ser o sis-
tema das duas câmaras adotado por quase todos os
Estados que se governam pelo poder representativo.

O Sr. Deputado procurou diminuir o valor des-
te exemplo em relação aos Estados Unidos. Mas
pode-se compreender que um Estado onde a demo-
cracia tocou os últimos limites, como a União Ameri-
cana, se prenda a um assunto tão grave pela tradição
à monárquica Inglaterra?

O nobre Deputado declarou que a instituição
das duas câmaras é incompatível com o regime de-
mocrático, que é próprio dos governos onde impera a
tradição monárquica, filiando-se à existência de clas-
ses aristocráticas que não temos no Brasil.

Se o regime democrático nos Estados Unidos funcio-
na com mais brilhantismo, com o maior proveito para a cau-
sa pública, como é que eles consentem na existência de uma
instituição que é incompatível com esse regime?

Já vê o nobre congressista que esta incompati-
bilidade não pode ser real, visto como ela não emba-
raça a marcha triunfante da democracia.

166



DOCUMENTA

Onde esta instituição tem mais brilhado, senão
nos Estados Unidos?

Acresce ainda que a mesma instituição en-
contra-se na velha Europa, nas nações mais anti-
gas, naquelas que são governadas pelo regime
representativo.

O Sr. David Campista: - Não há exceção?

O Sr. Afonso Pena: - Creio que só na Europa
há uma exceção, é a Grécia, e não sei se também o
Egito, fora da Europa.

Está adotada a instituição da segunda câmara
em todos os povos sul-americanos, de origem da
raça latina.

O próprio México, cuja Constituição adotara
uma só câmara, em lei de 6 de novembro de (?)(sic),
criou uma segunda câmara, sendo Presidente da Re-
pública Lerdo de Tejada, que fez adotar uma medida
anteriormente lembrada, pelo imortal Juarez.

A Bolívia, que era exceção, também adotou a
instituição do Senado, por lei constitucional de 15 de
fevereiro de 1878.

Senhores, é matéria para graves ponderações o
fato de haver uma concordância tão completa, em se-
melhante assunto, entre povos de origens tão diversas
e em situações completamente diferentes, como são a
Europa e a América.

Todos têm concordado na necessidade dessas
instituições, e isso por quê? Porque elas correspondem
às necessidades reais do regime representativo.

167



CADERNOS DA EscoLA DO LEçlsuTIvo

O argumento de Sieyès, que serve para todos
aqueles que combatem a segunda câmara, isto é, que
a lei é resultante da vontade nacional, que a vontade é
uma só e que, portanto, se existirem duas câmaras, ou
uma delas se opõe à vontade nacional, e nesse caso é
inconveniente, ou ambas concordam com a vontade
nacional, e então a segunda câmara é inútil, não tem
precedência alguma. Não há dúvida, Senhores, que a
lei é resultante da vontade nacional, mas também é
necessário convir que na elaboração desta não existe,
nem pode existir, a uniformidade suposta por Sieyès:
a formação da opinião nacional está sujeita à manifes-
tação de idéias e opiniões de classes muitas vezes
contraditórias a índole e temperamento diversos, ani-
mados da prudência que caracteriza os velhos ou o
ardor e entusiasmo, apanágio da mocidade.

Este argumento, portanto, não é aceitável: o de
ser a fonte donde derivam as duas câmaras,
determinante da unidade da representação.

Se quiserdes um exemplo, eu vou buscar na
própria Constituição.

Assim, a soberania é uma, mas se exerce por
órgãos diversos, isto é, pelo Poder Legislativo, pelo
Executivo e pelo Judiciário?

Aí está a divisão.

O Sr. Xavier da Veiga: - E o Poder Legislativo
por numerosos representantes.

O Sr. Afonso Pena: - E, como muito bem ob-
serva o nobre Senador, o Poder Legislativo é exerci-
do por numerosos representantes.
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Se há absoluta necessidade de unidade neste
caso, seja-me lícito repetir o que disse um escritor -
nada encarnaria a unidade como a representação de
Napoleão ou de César.

Aí estava a unidade em toda a sua plenitude.
Era unicamente cesariana a representação. (Apartes).

As razões da criação da segunda câmara não
são aquelas expostas pelo honrado congressista, Sr.
David Campista.

Elas não são só representantes, como quer
Nailles, dos interesses feudais ou aristocráticos da
sociedade.

Este escritor, legitimista europeu, não compre-
ende uma segunda câmara, senão representando os
castelos feudais, que são a base da legitimidade.

As instituições, Senhores, têm-se de adaptar à
época, às sociedades para que são destinadas.

Não tínhamos aqui, como se disse no parecer,
estas tradições feudais, aristocráticas. Mas, sendo ne-
cessária uma segunda câmara revisora, devia-se re-
correr a elementos capazes de produzir uma
instituição digna de um povo de caráter e tradições
democráticas.

Eis o motivo por que a comissão entendeu que
devia esta instituição ter a mesma origem que a Câ-
mara dos Deputados. E isto é uma necessidade, não
só para cercá-la de todo prestígio, como também
para dar-lhe toda a força. Se a Câmara revisora fosse
de origem diversa, ela ficaria em segundo plano.
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A Câmara dos Senadores oferece uma condi-
ção importantíssima para a boa confecção das leis. E
a que faz revisão e, por conseguinte, faz com que o
estudo dos projetos seja mais detido, mais demorado,
oferecendo maiores garantias de acerto.

Ainda mais, Senhores, cumpre atender quanto
os legisladores têm sido acautelados, cercando a
confecção das leis de todas as garantias. Assim é que
exigem a cooperação do Chefe do Poder Executivo
que, tendo toda a responsabilidade na execução das
leis, conhecendo as necessidades da administração,
pode apreciar os inconvenientes e as dificuldades, di-
rei mesmo, os desastres que uma lei mal pensada
pode produzir na sociedade.

Esta feliz combinação honra muito a inteligência
dos legisladores modernos.

(O Sr. Gama Cerqueira dá um aparte.)

(Há outros apartes).

O Sr. Afonso Pena: - Assim como a Câmara
encontra corretivo no Senado, assim também este en-
contra na Câmara e no Poder Executivo.

Desta maneira, os três ramos do Poder
Legislativo harmonicamente resolvem as questões
mais elevadas em benefício da causa pública.

O Senado vota as leis que vão à Câmara e são
por ela corrigidas. O que não se quer é uma única Câ-
mara que, pela sua natureza, chegaria à onipotência.
Nos regimes democráticos, e mesmo nos monárquicos
representativos, ninguém há que desconheça que a mola
real do poder se acha na Câmara dos Deputados.
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Se ela não tiver contrapeso, como todo poder,
é inclinada a chamar a si a onipotência.

Um Sr. Congressista: - Temos a sanção.

O Sr. Afonso Pena: - Disse o nobre Deputado
que temos a sanção. Mas, esta é anulada pela própria
Constituição, porque a Câmara tem o direito de acei-
tar, ou não, as razões da sanção.

Se quiserdes uma só Câmara, então eu vos
aconselho: deveis dar ao Presidente do Estado o di-
reito de dissolução.

É este o recurso, sob pena de estabelecer-se a
onipotência no Estado, o que é perigoso, porque a oni-
potência exercida por muitos tem por si a segurança da
irresponsabilidade. (Apoiados e não apoiados).

O Sr. Monte Raso: - Ela é renovada
trienalmente.

O Sr. Afonso Pena: - Já vêm os nobres
Congressistas que a criação de uma segunda câma-
ra não se filia às necessidades de fazer-se repre-
sentar a aristocracia; ela tem em vista atender a
necessidades reais do Estado.

Ouço neste Congresso pronunciamentos mui-
to contrários a respeito do Senado e do Poder
Executivo; consideram ambos como inimigos, não
direi da causa pública, mas da liberdade. Senhores,
a origem de todos os poderes é a mesma - "a so-
berania popular".

As democracias não ficam dispensadas, em
quaisquer outras organizações políticas, de estabele-
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cer bases, medidas garantidoras da ordem e boa mar-
cha do governo na sociedade.

Para isso, é mister cercar o Poder Executivo
das necessárias faculdades para o bom desempenho
de suas árduas e elevadas funções, assim como é
preciso decretar medidas que obstem a que qualquer
dos Poderes do Estado, eletivos ou não, a chamar a
si a suprema resolução de tudo, a ditadura enfim.

As corporações eletivas podem abusar de
quaisquer outros depositários do Poder Público, e é
para evitar esse perigo que se tem criado duas câma-
ras, que mutuamente se limitam, tomando necessá-
ria uma ação harmônica, garantidora da liberdade
dos cidadãos.

Por que é que os interesses do povo não serão
consultados por uma segunda comissão eleita pelo
povo? (Apartes).

Senhores, a questão de tempo não é tão impor-
tante; oito anos não é um prazo tão longo que possa
criar essa oligarquia que os nobres colegas receiam.

Os nobres Congressistas deixam-se levar por
apreciações que se faziam contra a antiga instituição
do Senado; mas, a este respeito, apelarei para a me-
mória dos nobres Congressistas e do país; no Senado
é que se encastelavam as vozes que serviam de apoio
às minorias (apartes); quando por toda a parte o ele-
mento popular desfalecia a Câmara, os representantes
do povo na Câmara dissolvida eram derrotados pela
força do governo, onde é que as minorias oprimidas
achavam seus defensores? Era no Senado.
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Entretanto, os nobres Deputados referem-se ao
antigo Senado como uma das peças que grandes des-
graças fizeram desencadear sobre o país.

Eu não sou apologista da vitaliciedade do Sena-
do, mas não o fui depois do progresso da nossa soci-
edade; principalmente depois da lei eleitoral de
janeiro de 1881 que deu resultados mais ou menos
satisfatórios.

Mas, em grande lapso de nossa história, estu-
dem os acontecimentos e hão de concordar comigo: o
Senado foi uma garantia para as minorias oprimidas.

Não devemos trazer para instituições novas, de
origem completamente diversa, as mesmas aprecia-
ções que podiam ter cabimento em relação às antigas
instituições; a comissão procurou atender às necessi-
dades do novo regime, entregando a eleição do Sena-
do à totalidade do eleitorado; assim, dá-se ao povo
um representante direto em ambas as câmaras, como
dá-se ao Senado o prestígio e a força que lhe deve
advir de uma origem puramente popular.

Mas, nesse caso, disse o Sr. Dr. Campista,
neste caso, uma das duas câmaras será inútil, tendo
ambas a mesma origem.

Para este ponto é que chamo a vossa atenção:
estabeleceu o projeto de Constituição as condições
de maior duração de mandato e exigência de maior
idade; condições estas que alteram de modo impor-
tante a organização e índole da segunda câmara.

Os meus nobres colegas que tão brilhante-
mente têm-se pronunciado nesta Casa, moços

173



CADERNOS DA EscolA DO LEç!sIJTIvo

cheios de talento, de ardentes aspirações, quando
tocarem aos 35 anos ou mais, hão de ter deixado
no caminho muitas de suas ilusões; a prática da
vida há de ter-lhes ensinado que nem sempre se
governa, tendo em vista só a ciência, a execução
de princípios abstratos, mas sim guiando-se pela
experiência, pelas lições da prática.

É por isso que se exige condição da idade: já
fui sonhador como os nobres Deputados (risadas),
mas, infelizmente, uma série de acontecimentos, a ex-
periência da vida fez-me perder no caminho muitas
ilusões. (Apartes).

O nobre Deputado disse que o efeito há de ser
contrário; eu, pelas lições que tenho da história, pela ex-
periência de todos os povos regidos pelo mesmo sistema
que adotamos, espero que esta instituição há de produzir
aqui os mesmos resultados que tem produzido lá.

O Sr. Xavier da Veiga: - Seria inútil se passas-
se a idéia do Sr. Dr. A. Ferraz, da fusão obrigatória.

O Sr. Afonso Pena: - O aparte do nobre De-
putado chama-me para essa questão.

Disse o nobre colega que lembraria a conveni-
ência da fusão obrigatória, se porventura não vingas-
se a sua idéia radical de supressão do Senado.

Conforme acaba de ponderar em aparte o Sr.
Xavier da Veiga, a fusão obrigatória em um Senado
temporário como este, que renova-se de quatro em
quatro anos, seria a anulação da instituição, seria a
decretação da sua inutilidade.
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Se querem anular o Senado, tratem de conse-
guir a sua supressão ou não criação, mas não queiram
criar uma mola inútil e dispendiosa para o Estado.

Se porventura prevalecesse essa idéia de fusão
obrigatória em um Senado temporário renovado por
metade de quatro em quatro anos, então eu me colo-
caria ao lado dos que pugnam pela não criação do
Senado, não por entender que esta idéia seja salva-
dora, mas somente para poupar ao Estado pagar uma
instituição inútil, que não poderia prestar serviços que
correspondessem às despesas da sua manutenção.
Então eu entregaria a sorte do Estado aos arrebata-
mentos de uma só Câmara sem fazer despesas inúteis.
(Há diversos apartes).

Já disse que a câmara corrige o Senado, que as
duas câmaras colaboram na tarefa legislativa, que ne-
nhuma delas pode tomar-se onipotente; a Câmara
corrige o Senado; o Senado corrige a Câmara. É daí
que devem sair as leis que consultem os verdadeiros
interesses públicos.

Senhores, quando tratar-se de uma só câmara,
nunca deixem de lembrar-se da grande lição que a
história da França nos dá a respeito.

Ninguém ignora os resultados da existência de
uma só câmara de 1791 a 1792. Ninguém ignora os
desastres resultantes da fundação de uma só câmara
em 1848.

Viu-se que uma só câmara decretava em horas,
por aclamação, as medidas que levavam o ignoto a
desgraça, ao seio da grande nação francesa.
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Ninguém ignora que debaixo da pressão dos
acontecimentos os Deputados decretaram até a
extinção da própria imunidade parlamentar, sendo
eles guilhotinados pouco depois em virtude da própria
lei que decretaram. (Apartes).

Sr. Presidente, a lei é resultado da vonta-
de nacional, dizem os defensores de uma só câ-
mara, acompanhando a frase do célebre Sieyès.
Mas essa vontade nacional, no seu modo de ma-
nifestar-se, deve ser refletida, moderada,
deve fugir de arrebatamentos, porque ela tem de
reger negócios futuros, perdurar após o desapa-
recimento dos que a decretaram.

E é para se obter esse desideratum que se
lembra a conveniência de uma segunda câmara. É
para isto que se estabelece um todo harmônico de
uma Câmara que corrija a outra, que estude seus
projetos, que os refaça, e, depois de bem estuda-
dos por ambas, sejam submetidos à sanção do
Chefe do Estado

A eleição de uma assembléia, realizada em qua-
dra excepcional, sob o influxo de um acontecimento
de grande sensação, pode dar um resultado que, den-
tro de alguns meses, não corresponda às necessida-
des reais da situação.

Assim é que a França dá-nos mais um exemplo
dos desvarios da opinião, sob a impressão de aconte-
cimentos, às vezes os mais contraditórios.

Em 1870 corria plácido o império de Napo-
leão, e o plebiscito parecia firmar-lhe os alicerces
por longos anos. Entretanto, meses depois era dei-
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ta uma Câmara encarregada de confirmar a deposi-
ção do império.

É, portanto, de maior conveniência, senão de
absoluta necessidade, estabelecermos um meio
para que todas as opiniões e elementos sejam devi-
damente apreciados.

Eu já disse que as condições de elegibilidade
do Senado, duração de seu mandato, eleição por
Estado, alteram em ponto importante a organização
das duas câmaras para que não seja uma inutilidade
a instituição do Senado, como já disse o Sr. David
Campista.

Senhores, já tenho por demais abusado (nume-
rosos não apoiados) da vossa atenção. Vou pôr ter-
mo às minhas despretenciosas observações. Tereis
talvez notado o calor com que sustento a existência da
segunda câmara.

Um Sr. Deputado: - V. Exa. fala como um
convicto.

O Sr. Afonso Pena: - Sendo Senador, poder-
se-ia atribuir a este fato a defesa que faço do Senado
(numerosos não apoiados). Mas os meus nobres co-
legas sabem os termos em que fui eleito: leram natu-
ralmente o manifesto que dirigi ao Estado. Sabem que
eu não pretendo fazer, que eu não procuro fazer car-
reira política. Já passou o tempo da geração a que
pertenço, e que parece haver cumprido a sua missão.

Pois bem, se falo com este calor quando se tra-
ta da Constituição de Minas Gerais é pelo grande
amor que tenho à minha pátria, é porque prevejo que
o novo regimento irá produzir graves males na prática
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se não for convenientemente organizado, e acredito
que o Senado é uma peça essencial ao bom funciona-
mento do regime político adotado.

Já os Constituintes de 1831, no seu projeto
de reformas, determinavam que houvesse um Sena-
do provincial. Era uma geração cheia de patriotas
que procurava implantar no nosso país o sistema
americano, cujos traços característicos encontram-
se no ato adicional.

Neste Congresso, têm assento membros que
pertenceram às assembléias provinciais e S. Exas. po-
deriam dizer se, muitas vezes, atos mal pensados, saí-
dos dessa corporação precisavam ou não, da revisão
de uma segunda câmara (Apoiados). Ainda na última
Assembléia de 1889, quantas medidas foram decreta-
das que, seguramente, teriam paradeiro, se existisse
uma segunda Casa.

Falo com calor, porque penso que uma segun-
da câmara é o meio mais seguro de garantir a boa
marcha dos negócios de Minas.

Pessoalmente eu desejaria ver acabado o meu
mandato no dia em que fosse promulgada a Constitui-
ção. Saindo do Senado, entraria em minha casa, onde
iria cumprir outros deveres.

Acima desta aspiração de descanso, eu coloco
8 Sessão, 07 de	os interesses do grande Estado de Minas Gerais.
maio de 1891

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Expondo o me-
canismo do meu projeto a este ilustrado Congresso,
desejo ouvir a opinião dos doutores do nosso Direito
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Constitucional. Por isso mesmo, prestei ontem a mai-
or atenção à eloqüente oração do nosso ilustrado co-
lega, o Sr. Senador Afonso Pena, quando S. Exa.
discutiu o projeto de Constituição. S. Exa. mostrou-
se muito apologista do Senado. Ouvindo as opiniões
autorizadas daqueles que falam em nome da experiên-
cia e da idade, eu procuro sempre me convencer do
contrário das minhas idéias, quando estas são por eles
combatidas.

Entanto, Sr. Presidente, confesso que neste
assunto, apesar da brilhante erudição de S. Exa.,
nenhum de seus argumentos conseguiu abalar a mi-
nha convicção.

Eu já disse que, dentro do sistema do meu
projeto, eu não podia deixar de ser contrário à
existência do Senado; mas confesso que continuei
a sê-lo fora dele.

Embora diferentes, Sr. Presidente, são sempre
os mesmos os argumentos apelados em defesa da
dualidade das câmaras. Permita-me V. Exa. que eu
comece pelo mais importante, isto é, aquele que se
refere às tradições.

Diz-se que estamos organizando uma república
e que precisamos estabelecer o Poder Legislativo
com duas câmaras, sendo uma o conetivo da outra, e
apela-se para o fato de existir em alguns Estados da
grande República americana a instituição do Senado.

O Sr. Afonso Pena: - Em todos os Estados,
quer sejam repúblicas, quer não.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Ora, Sr. Pre-
sidente, este argumento refuta-se facilmente: a exis-
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tência do Senado da República americana repre-
senta uma tradição, que os patriotas daquele tem-
po procuraram respeitar com um espírito
eminentemente conservador.

Nós não podemos seguir o mesmo exemplo,
porque a organização dos Estados Americanos pas-
sou por uma fase muito diferente da nossa. Quando o
grande Washington procurou concentrar todos os
grandes elementos necessários para a América do
Norte constituir uma nação única, os Estados já exis-
tiam organizados e aparelhados para os gozos e pri-
vações da vida prática.

O imortal patriarca da independência política
dos Estados Unidos fez a revolução para conquistar a
união, que não existia. Aqui existia a união, e o que
procuramos conquistar é a organização dos Estados,
missão muito mais melindrosa e difícil, e convém não
aventurar agora em experiências perigosas.

Os diversos Estados americanos foram antigas
colônias da Inglaterra e suas colônias, bem como ain-
da hoje a Austrália e o Canadá, sempre gozaram do
regime da mais ampla liberdade.

Os americanos, portanto, conservam o regime
em que foram educados, e daí vem a existência do
Senado na união americana.

Tanto isso é verdade que vou apoiar-me em
uma autoridade notável e insuspeita, porque é um an-
tigo Senador, Chambrem, que assim se exprime:

"Se se recorda o que já foi dito sobre a condi-
ção geral das colônias, sobre esta espécie de igualda-
de de situação em que vivem os anglo-americanos,
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pode-se chegar a concluir que a idéia quase natural
que se devia imprimir no espírito público era o de
uma Câmara única, representando este povo sobera-
no". E depois acrescenta:

"Em 1787, quando a Convenção que adotou a
Constituição dos Estados Unidos se reuniu em Fila-
délfia, o princípio da divisão dos poderes estava en-
raizado; o pensamento que inspirava os Estados tinha
se fixado no espírito público, ele prevaleceu, pois, e
naturalmente na Convenção, de tal sorte que aforrna
inglesa entrou de uma maneira definitiva no sistema
político americano e o poder legislativo foi dividido
porque era o da Inglaterra".

Ora, Sr. Presidente, vê V. Exa. que foi a tradi-
ção inglesa que concorreu para que permanecesse na
organização nacional americana a instituição do Sena-
do, apesar da tenaz resistência que nesse sentido fez
o esclarecido patriota Benjamin Franklin.

Quando se deu a independência dos Estados
Unidos, a única modificação que se passou no regi-
me político daquele povo foi a seguinte: os gover-
nadores, em vez de serem nomeados pelo rei ou
pelo chefe da colônia, passaram a receber o man-
dato nas umas populares.

O Sr. Afonso Pena: - Todos os Estados adota-
ram o sistema das duas Câmaras.

O Sr. Camilo de Britto: - Notando-se que al-
guns adotaram-no ultimamente.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Não contes-
to. A Pensilvânia foi um destes. Mas eu desejava
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saber se V. Exa. poderia me fornecer as informa-
ções de que careço, isto é, se V. Exa. pode negar
que isto se deu em um período em que nesses Es-
tados o elemento popular estava seriamente enfra-
quecido, e que o triunfo do elemento aristocrata
foi, por conseguinte, fácil, mesmo sem o auxílio da
experiência dos acontecimentos.

Tem-se ainda argumentado com a Convenção
francesa. Acusa-se injustamente aquela grande As-
sembléia, que tanta luz derramou pelo universo intei-
ro, mostrando-se os inconvenientes da unidade de
câmara pelos crimes e desvarios que ela praticou.

Mas, diz-se, a Convenção francesa foi uma as-
sembléia tumultuada, foi uma assembléia, como afir-
ma a história, assassina!

Ninguém, entretanto, poderá provar que estes
desvarios fossem o resultado da unidade. Não, Se-
nhores: as causas desses desvarios foram diferentes.

Concorreu, de um lado, a influência do meio e
da época; e, de outro, a influência do temperamento
do povo francês, que é muito volúvel, muito excitável
(apoiados), ao passo que nós somos um povo de ín-
dole pacífica.

Demais, os crimes que foram então cometidos,
eu já disse, eram a conseqüência lógica do período
revolucionário.

Aquele povo, Sr. Presidente, que saía de uma
quadra da tirania para entrar noutra de liberdade, não
podia sofrer esta enorme transição sem provocar
grandes abalos sociais: os revolucionários de 1789 ti-
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veram receio da influência da tradição sobre as novas
camadas dirigentes e inutilizaram os elementos perigo-
sos à nova época.

O Sr. Gama Cerqueira: - Por isso fizeram nau-
fragar a República.

O Sr. Olynto de Magalhães: - Os crimes prati-
cados após os acontecimentos da Revolução France-
sa tiveram origem diversa da que lhes querem atribuir,
por isso não podemos recear hoje uma assembléia
única legislativa.

O que levou a Convenção francesa a abusar do
poder de que se achava investida foi o fato extraordi-
nário de aquela assembléia reunir em suas mãos a "di-
tadura dos Três Poderes"- o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário.

Esses crimes nasceram nesse último Poder,
quando a Convenção funcionava como Supremo Tri-
bunal de Justiça, e não do Poder Legislativo, que
procuramos organizar, pelo sistema de unidade.
(Apoiados. Muito bem! Muito bem!).

Sr. Presidente, o nobre Senador, Sr. Gama
Cerqueira, acaba de me honrar com seu aparte, dizendo
que isso não impediu que a República naufragasse.

Mas uma assembléia daquelas, que deu leis ao
mundo todo, que firmou os direitos do homem, que
tinha intuitos tão justos, tão patrióticos, se praticou
crimes, pode-se acreditar que o fizesse por índole as-
sassina? Não; foi a necessidade de um momento, de
ocasião, que a levou a assim proceder em bem da
salvação pública.
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Todos nós sabemos que mais tarde, depois
que a Convenção caiu e que a nação francesa se or-
ganizou de outro modo, nada impediu que novas co-
moções intestinas se realizassem.

Se assim é, podemos afirmar que não foi a uni-
dade do Poder Legislativo que ocasionou os desvari-
os da Convenção de 89, mas sim a influência da
época, da raça e do caráter do povo francês.

Precisamos encarar a questão em todos os seus
lados práticos. Vim pedir luzes ao Congresso, e por
isso mesmo quero que V. Exas. me esclareçam, com-
batendo os meus argumentos, para que a Casa possa
se pronunciar de modo seguro.

O Sr. Gama Cerqueira: - V. Exa. está argu-
mentando com muita erudição histórica.

O Sr. Olynto de Magalhães: - O honrado Se-
nador, Sr. Afonso Pena, apelou ainda há pouco para
a necessidade da criação do Senado nos Estados, ba-
seando-se nas reclamações da geração de 1831. Esta
geração pedia a criação do Senado para as provínci-
as, é exato, mas por que o fazia?

As reclamações dessa nova instituição nós de-
vemos aos abusos que as antigas assembléias provin-
ciais praticavam.

O Sr. Afonso Pena: - Era para acautelar os abusos.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Mas nós atual-
mente não podemos comparar a organização das as-
sembléias provinciais com a do nosso Congresso.

No regime do Império, o Senado fez tanto mal
a este país que, na minha opinião, se eu me visse
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obrigado a escolher, de um lado a coroa, de outro o
Senado, talvez eu abraçasse a coroa, porquê ela sem
o Senado imperial talvez não tivesse sido uma fonte
de tanta prepotência. (Apoiados e não apoiados).
Era uma meia dúzia de senadores de talento (nem ao
menos era o Senado em sua totalidade) que dirigia a
política nacional por meio de uma combinação mútua
que tornava aquela fração um sindicato de oligarquia
e de direção política em todas as províncias.

Assim, pois, não só a própria Câmara Geral
dos Deputados era influenciada pelo elemento do Se-
nado, que fazia as suas eleições, como também as as-
sembléias provinciais.

Se os próprios Deputados gerais do tempo da
monarquia não tinham certa independência, porque vi-
viam jungidos ao Senado, como admitir que a assem-
bléia provincial tivesse a necessária independência
para legislar sem praticar abusos que eram influencia-
dos por elementos da alta política.

O Sr. Afonso Pena: - V. Exa. não aprecia bem
os fatos.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Sr. Presidente,
vou mostrar que não sou tão "inimigo" do Senado.
(Riso) Ontem disse aqui um nobre Senador que tanto o
Senado era uma instituição republicana, que a própria
Constituição Federal, que é republicana, adotou-a.

Mas, Senhores, o Senado adotado pela Consti-
tuição Federal, organizado do modo por que foi, com
três Senadores para cada Estado, teve em vista a
igualdade de representação, sendo temporário, não
pode exercer sobre os Estados a mesma influência
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que o Senado do tempo do Império exercia sobre as
províncias, concentrando em si todas as forças políti-
cas, o que não se dá com o Senado Federal. Não
vejo, portanto, nesse, tanto perigo, como no Senado
do Império

Na Constituição Federal, ainda houve um erro,
um engano imperdoável, procurando copiar a organi-
zação do Senado americano.

Pela Constituição dos Estados Unidos, o Sena-
do é de seis anos e renovado pelo terço bienalmente.
O Brasil, querendo dar uma amostra dos seus senti-
mentos "democráticos" estabelece um Senado Fede-
ral de nove anos, copiando para pior uma lei de 100
anos atrás!

Além disso, noto, Sr. Presidente, que a diferen-
ça que se procurou estabelecer entre o Senado Mi-
neiro e a Câmara dos Deputados é insignificante,
tomando censurável o luxo de duas câmaras e odiosa
e perigosa a dupla duração da segunda. Uma outra
diferença consiste em dar origens diferentes a estas
câmaras, sendo a dos Deputados pelo voto popular
direto, e a do Senado, por listas.

O Sr. Afonso Pena: - Mas é pelo voto popu-
lar direto.

O Sr. Olynto de Magalhães: - Mas por listas.
De duas uma, Sr. Presidente: ou o sistema de eleição
por circunscrição é bom, ou não é; se é bom, se é
adotado para a organização de uma câmara popular,
neste caso, tratando-se de uma segunda câmara, de-
via ser o mesmo sistema adotado. (Apartes). Se o sis-
tema é mau, então devíamos organizar ambas as
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câmaras pelo sistema de listas, que, seja dito de pas-
sagem, é desastroso, pois havemos de ver sempre o
que se passou ainda nas últimas eleições, em que se
fez sentir o predomínio do centro. (Apartes).

O resultado será que, sendo o Senado eleito
por esta forma, quando se tratar do seu renovamento,
o governo fará triunfar facilmente os seus candidatos.
Demais, o Senado distingue-se da Câmara pelo tem-
po de duração que foi de nove anos, segundo o pro-
jeto primitivo, reduzido a oito anos. Mas nós, que
clamamos tanto pelas instituições americanas, ao or-
ganizar o Senado do Estado de Minas Gerais, por
que não copiamos a lei relativa ao Senado do Estado
de Nova lorque, que no seu primeiro período de or-
ganização fixou o mandato senatorial para quatro
anos e a Câmara dos representantes de um ano?

Já vê V. Exa. que há um século atrás procura-
va-se fazer leis mais democráticas do que hoje. O
que receio é exatamente a prepotência do Senado
dentro deste Estado. Um Senado de oito anos há de
presidir forçosamente a eleição do Chefe de Estado,
há de presidir forçosamente a eleição para a Câmara
dos Deputados, e é natural, por conseguinte, que
quando este Senado for às umas novamente, de acor-
do com o texto da nossa Constituição, tenha jus à
proteção dos elementos políticos que nessa época se
acharem nas graças oficiais.

(O Sr. Roquette dá um aparte)

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Lobo não come
lobo. (Hilaridade).
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O Sr. Presidente: - Previno ao nobre Deputado
que a hora está esgotada.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Atendendo a
advertência que me faz V. Exa. de que está quase es-
gotada a hora, passarei a resumir as minhas últimas
considerações; e ( ... )

( ... ) por isso, para terminar, eu declaro que
adoto o mandato de Deputado por três anos e bem
assim o do Presidente do Estado, conforme estava
prescrito no primitivo projeto do governo. E, se
por acaso sair triunfante dessa Casa a instituição
do Senado, eu acho plenamente razoável que se re-
duza o tempo de mandato, senão queremos que ele
se tome uma assembléia prepotente, acima da von-
tade popular.

(...)

FEDERALISMO

O Sr. Gomes Freire: - (Não temos o seu dis-
5e sessão, 4 de maio
de 1891	 curso).

O Sr. Idelfonso Alvim: - Sr. Presidente, não só
como representante do povo mineiro do Congresso
Constituinte do Estado, como ria qualidade de mem-
bro da comissão eleita para dar parecer sobre o pro-
jeto de Constituição, tenho absoluta necessidade de
explicar a minha posição, quer no seio desta mesma
comissão, quer em relação às posteriores delibera-
ções desta Casa.

Antes, porém, de passar a justificar detalha-
damente o meu procedimento em relação às teses ca-
pitais do projeto da comissão, cumpre-me explicar a
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minha posição em relação aos projetos que foram
oferecidos à consideração dessa mesma comissão.

Três foram estes: um, do Dr. Olyntho de Maga-
lhães, outro, do Dr. Augusto Clementino, e o terceiro,
do governo.

O do meu ilustrado colega e amigo Dr. Augusto
Clementino, como ele próprio o classifica, era, posso
assim dizer, uma sistematização de emendas, filiando-
se por este motivo ao sistema adotado no projeto do
governo, o que não acontece com o meu não menos
ilustrado colega Dr. Olyntho de Magalhães, cujo ta-
lento admiro em excesso. Filiando o seu projeto em
diverso sistema, demandava, por isso mesmo, estudo
muito mais minucioso.

Por ocasião de votar-se na comissão o sistema
a adotar-se, declarei desde logo que, em princípio,
preferia o projeto do Dr. Olyntho de Magalhães,
apesar de ser o primeiro a reconhecer a im-
praticabilidade entre nós de certas disposições no
mesmo contidas, visto como entendida que o seu au-
tor fora por demais influenciado pelos estudos de ga-
binete, pelos estudos das legislações dos povos cultos
e que nós, os legisladores constituintes mineiros, tí-
nhamos também que atender à diversidade de cir-
cunstâncias, não só do nosso Estado, como de suas
variadas zonas, escopo supremo das leis internas de
um povo que organiza a sua Constituição.

Aceito, em princípio, o projeto do Dr. Olyntho
de Magalhães, porque, para mim, mal de meu grado,
entendo que não pode ser duradoura a união dos Es-
tados constitutivos da República Brasileira.
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