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O Dep. Ande rson Adauto é
o atual Presidente da
Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais
nesta 14 Legislatura

edição número oito dos "Cadernos da
Escola do Legislativo" vem a público
quando estamos encerrando o primeiro
período da presente sessão legislativa,
dentro do calendário da 1 4 Legislatura.
Coincide com momento de significa-
ção para a vida nacional, ao se intensi-
ficarem as demandas populares para
reformulação do pacto federativo e da
política econômica.

As reformas institucionais,
ora em andamento no Congresso Naci-

onal, constituem processo irreversível, cuja conclusão é
aguardada com interesse por todo o povo brasileiro. Até
agora, a centralização de poderes na esfera da União levou-nos
a diretrizes distanciadas do projeto social. O resultado é que
se alargou o fosso existente entre a minoria dos privilegiados
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e a maioria dos excluídos. A injusta distribuição da riqueza
nacional, a dilapidação do patrimônio público, a subserviência
de Estados e municípios à vontade autocrática da matriz
presidencialista, eis aí alguns aspectos contra os quais os
brasileiros - Minas Gerais à frente - estão-se rebelando. Nesse
panorama, é positivo verificar que esta Assembléia marca
presença, ao apoiar e incentivar as transformações exigidas
por nossa sociedade.

Sem falsa modéstia, podemos afirmar que os
"Cadernos da Escola do Legislativo"já se tornaram referencial
para os que acompanham a evolução do processo político e o
avanço na realidade socioeconômica. A razão está na atualidade
de suas matérias e na autoridade dos que as assinam, como
podemos ver pela presente edição.

O Professor José Henrique Santos (ex-Reitor,
professor do Departamento de Filosofia, da UFMG) em
palestra na Escola do Legislativo, falou sobre "Ética e Políti-
ca", não no sentido jornalístico dos termos, mas buscando
suas origens no mundo grego, assunto mais pertinente à
filosofia política, quando procura uma leitura diferente das
tragédias, compreendendo que não se trata apenas da tragédia
da necessidade, nem da tragédia do destino, mas da tragédia
da liberdade.

O artigo do professor G. Scott Aikens, sobre a
democracia eletrônica está na ordem do dia, nos EUA, e em
breve deverá pautar as discussões por aqui. Resgatando
historicamente a trajetória da democracia naquele país, o autor
sublinha o papel e o peso da mídia na formação da opinião
pública.

Uma entrevista inédita com o magistrado italia-
no Cataldo Moita, nos revela os bastidores da luta contra a
Máfia, os limites da lei para aatuação dosjuízes e do Ministério
Público na Itália, bem como, a colaboração que houve entre
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário na busca de erradicar
a corrupção e a concussão.

GrantJordan, em artigo publicado originalmen-
te no Parliamentary Affairs, da Universidade de Oxford, na



EDITORIAL

Inglaterra, nos lança um desafio: "é possível uma política sem
partidos políticos? Será esta uma tendência mundial, neste
final de século?'.

Completando-o, a seção "Documenta" nos traz
o Regimento Interno de 1835, documento histórico que
representa o primeiro conjunto de regras pelas quais os
deputados mineiros de então conduziam seus trabalhos.
Como vemos, são todos assuntos de interesse e que merecem
leitura atenta.

Na qualidade de Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, temos a satisfação de
apresentar o oitavo número dos "Cadernos". Ao fazê-lo,
constatamos que sua validade se ratifica, na medida em que
sua orientação segue atual e em consonância com a dinâmica
dos tempos que correm.



ÉTICA E POLÍTICA
UMA TRAQÉDIA DO MUNDO ÉTICO

ntes de iniciar propriamente o assunto,
gostaria de fazer uma pequena distinção
que me desobrigaria de tratar de uma
questão que interessa muito aos jornalis-
tas, mas que quero excluir expressamente
da minha palestra.

Quando anuncio o tema ética e
política, sempre pensam que quero criti-
car, verberar os costumes do mundo
político, como se estivesse aqui para
julgar e fazer críticas à atuação deste ou

daquele político. Não pretendo fazer nada disso. Parece-me
que a tradução, em 1972, do livro de Cari Schmitt desenca-
deou ouso de um adjetivo, tomado como substantivo, para se
referir à política. Em vez de explicitar o conceito de política,
seu livro falava do que é o político. Como Norberto Bobbio
observa em seu último livro antobiográfíco sobre a velhice,

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, 5(8): 9-39. julídez. 1998.

José Henrique
Santos é professor
Titular do Departa-
mento de Filosofia e
ex-Reitor da UFMG
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talvez essa distinção possa ser útil, embora seja bem compli-
cada e esteja longe de ser clara e unânime para todos os
estudiosos das teorias do Estado, da política e do direito.

Digamos que o político se refira ao desempenho e à
atividade do mundo político e que a política se refira à teoria
do Estado, à teoria dajustiça e à organização do Estado como
um todo, um lugar por excelência do mundo político. Se essa
distinção me for concedida, diria que não pretendo tratar da
teoria do político, do comportamento político, das eleições,
das amizades e inimizades que se fazem, das disputas, todas
permitidas pelas regras eleitorais vigentes. Não quero me
pronunciar sobre a moralidade ou a ética desse desempenho
político. Não creio que seja de muita valia fazer a distinçãojá
célebre na filosofia entre ética e direito, porque ambos têm a
mesma origem e fundação. Apenas ficaria aqui a criticar tal
ou qual comportamento como antiético, imoral, e a mencionar
outros admissíveis do ponto de vista moral ou ético.

Creio que esse tipo de exame não nos levaria muito
longe, mesmo porque precisaria ter um padrão de medida
realmente universal, que me permitisse julgar os atos dos
atores políticos. Ora, estamos longe de possuir tal padrão.
Muito pragmaticamente, pretendo apenas dizer que os atos
políticos e o comportamento político são aqueles que a lei
permite. Se a lei não proíbe, é lícito. Se o comportamento se
enquadra nas regras dojogo que são admitidas, tudo bem, não
tenho nada no momento a comentar sobre isso.

Queria deixar de lado esse mundo do político ou da
política, se preferirem, no sentido do desempenho dos parti-
dos, da representação, das lutas políticas etc., como uma
questão mais pertinente aos nossos colegas da ciência políti-
ca. No meu caso, trata-se da filosofia política, ou seja, vou
permitir-me desenvolver algumas idéias especulativas, que
estão longe de ser idéias científicas, com aquele rigor que se
exige dos nossos colegas cientistas.

Feita essa preliminar, que me permitirá, portanto, isolar
esse assunto da filosofia política, ao qual pretendo dar um
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tratamento especulativo, a primeira observação é a seguinte.
Existe uma célebre conversação entre Napoleão e Goethe a
respeito da tragédia e da política. Napoleão observava ao
grande poeta alemão que a política desempenha no mundo
moderno o mesmo papel que a tragédia desempenhava no
mundo clássico, antigo, no mundo grego particularmente.
Ora, Napoleão sabia do que falava. De fato, quero ver se tomo
ao pé da letra essa observação de que a tragédia sai do palco
da representação e entra para o palco muito mais amplo da
representação política do Estado moderno. Mas é preciso
qualificar melhor essa observação.

Normalmente, quando falamos em tragédia, principal-
mente a grega, compreendemos que se trata da tragédia do
destino e da necessidade. Procuro uma leitura diferente, uma
leitura libertária da tragédia. Não se trata tanto da tragédia da
necessidade nem da tragédia do destino, mas da tragédia da
liberdade. O teatro grego, a meu ver, é o teatro da liberdade.
Vou tentar, então, conciliar essa concepção do teatro da
liberdade com a tragédia no mundo ético ou no mundo
político.

Na Poética, Aristóteles faz uma distinção interessante
entre três tipos de homem. Podemos imitar ou representar,
como hoje diríamos, os homens tais como são. Temos aí um
realismo. Descrevemos o que os homens fazem realmente.
Mas podemos imitar os homens melhores do que são ou como
aquilo que devem ser. E podemos também representar ou
imitar os homens piores do que devem ser, ou seja, fazer uma
caricatura.

A tragédia se ocuparia da representação dos homens,
considerando-os melhores do que realmente são. E a comédia
representaria os homens piores do que são, com seus vícios
e deficiências, que merecem censura. É um fato notável que
a tragédia diga respeito aos homens eminentes, aos príncipes,
aos reis, aos heróis, porque encarnam um ideal de comporta-
mento que vai se tornar padrão na educação grega. Na
comédia, quando Aristófanes representa os homens pelo
ridículo, exerce uma censura ou crítica social, sem dúvida
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uma crítica ética. Quanto aos trágicos gregos, apresentam os
homens melhores do que realmente são, e as grandes perso-
nagens livres conseguem impor a sua liberdade diante de um
destino extremamente cruel. Vou dar dois ou três exemplos,
sem me demorar muito, para esclarecer bem o que tenho em
mente.

Vou começar por Ésquilo. Primeiramente, a Oréstía,
em que temos três peças encadeadas. A primeira éAgamênmon,
a qual apresenta o grande chefe da esquadra e do exército
grego, que faz o cerco de Tróia durante dez anos e volta para
casa, onde é recebido com as devidas honras pela sua mulher,
Clitemnestra. Ela estende o tapete vermelho em sua honra e,
quando ele vai tomar banho, ela  envolve numa toalhaeo mata
a facadas. Ela já estava associada com Egisto e, com isso,
vinga-se de um antigo crime perpetrado por Agamêmnon. Na
verdade, quando este assumiu o comando do exército grego
para a expedição de Tróia, não havia vento capaz de impelir os
barcos a vela. Consultado o Oráculo, este diz que era neces-
sário sacrificar a filha mais jovem de Agamêmnon, Ifigênia.
Isso se faz mediante um engodo. Ele chama Ifigênia ao Porto
de Áulis para dizer-lhe que ela iria se casar com o grande
herói Aquiles, mas que não estava destinada ao casamento, e
sim ao sacrifício. Quando Clitemnestra percebe o horror
disso, jura vingança contra seu próprio marido. Dez anos
depois, ao voltar da expedição vitorioso, Agamêmnon é
assassinado.

A segunda peça é as Coáforas, ou seja, aquelas porta-
doras do sacrifício, do alimento sagrado para os defuntos.
Descreve como Orestes, filho de Agamêmnon e Clitemnestra,
depois de banido, volta a sua cidade natal, encontra-se diante
do túmulo do pai com sua irmã Electra, e ambos tramam a
morte da mãe em vingança do pai. As Erínias, as fúrias, os
gênios vingativos dos crimes de sangue, exigem que o
parricídio seja vingado. Então, Orestes penetra no palácio
disfarçado, dá-se a revelar à mãe e a mata. E uma cena
belíssima, de muita intensidade trágica. A mãe vai fazer toda
aquela súplica, dizendo do seio que o amamentou etc. Real-
mente, ele mata a mãe.

12
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Mais uma vez as Erínias, as divindades malfazejas,
entram em cena, exigindo a vingança do sangue. E agora
exigem que Orestes seja punido pelo crime de matricídio.

O que observamos até aqui é o seguinte. A história já
vem de muito antes. Em Homero, podemos ter mais informa-
ções sobre os antecedentes. Essa sucessão de crimes de
sangue vinha desde o tempo dos avós e bisavós das persona-
gens. Pélops e Atreu são dois irmãos que se desavêm por
causa de problemas de poder. Um convida o outro parajantar
e serve como iguaria o filho deste, cozido. Há uma certa
tentação, por parte dos gregos, ao canibalismo, que é um
pouco escondido, reprimido. Mas, de qualquer forma, Egisto,
que é descendente de um deles, jura vingança nos descenden-
tes do outro. Por isso é que tenta seduzirjustamente a mulher
de Aganiêmnon. Clitemnestra, e induzi-Ia a matar o marido.
Desculpa: vingar o marido por ter entregue a filha, Ifigênia,
para o sacrifício.

O que observamos é que ajustiça, aqui, é a da vingança.
É umajustiça primitiva: olho por olho, dente por dente, é a lei
de Talião. É ajustiça, mas é umajustiçaque ficaprisioneira do
singular. E mais, ela muda de lado. Ela estava, por exemplo,
do lado de Clitemnestra, que tinha sido ofendida com o
assassinato dafilhape)o próprio esposo. Quando Clitemnestra
mata o esposo, a justiça muda de lado, está agora contra ela,
que era a vítima e se torna a culpada. Quando Orestes mata a
mãe, ele, que era a vítima por ter sido seu pai assassinado,
agora vinga o pai e torna-se culpado. Portanto, isso não tem
fim, é um mal infinito, é infindável o crime de vingança, o
crime de sangue.

Podemos dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a
justiça não tem um equilíbrio, muda continuamente de lado,
está sempre, provisoriamente, do lado do ofendido, que se
torna imediatamente o ofensor, tão logo exerça a justiça. No
mesmo momento em que exerce a justiça de vingança, passa
a ser culpado. Em segundo lugar, essa justiça é prisioneira do
singular. A ação é sempre singular, é imposta pelo costume,
pela própria crença religiosa, pela crença nas divindades
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infernais e vingativas, que são as Erínias. Ajustiça designa um
indivíduo, no caso o filho, por exemplo, a quem incumbe de
vingar o pai. Então, é como se esse costume tivesse o dom de
transformar as pessoas boas imediatamente em más, no seu
oposto. As pessoas más nunca se tornam, aqui, boas, porque,
com a consumação do assassinato, não há mais reparação
possível.

A terceira peça da trilogia, Eumênides, é bem interes-
sante. Agora as Erínias, deusas infernais, pedem a punição de
Orestes pelo assassinato da mãe. Dizem que isso é insupor-
tável, inadmissível, que alguém terá que vingá-la. Mas Apoio,
que é uma divindade invocada por Orestes, pretende interce-
der por ele no tribunal dos deuses, e Atená, cujo nome romano
é Minerva, toma interesse na causa e resolve persuadir essas
Erínias, ou divindades do mal, a aceitarem julgamento pela
corte de justiça do Areópago. Em vez de designarmos um
indivíduo singular que vai vingar alguém e tomar-se um
criminoso, que vai carregar em si a culpa, vamos realizar um
julgamento com razões e contra-razões, com motivos avali-
ados racionalmente por um tribunal, e vamos respeitar a
decisão desse tribunal. É exatamente isso que ocorre. As
Erínias aceitam ojulgamento, tomam-se plácidas eEumênides,
ou seja, de divindades más passam a ser divindades boas. Elas
permitem, agora, instaurar um sistema em que a lei é universal
e que, portanto, não diz mais respeito ao domínio do singular.
O singular fica subsumido numa lei universal, eleva-se,
portanto, a um nível universal. Quando isso ocorre, o tribunal
vai julgar Orestes e aquela sucessão de crimes. Na votação
final, há um empate, e Atená, ou Minerva, dá o voto a favor
de Orestes, que é tornado livre. Apenas terá que fazer a
expiação, um ritual religioso, mas toma-se livre. Aqui cessa a
seqüência dos crimes de sangue e surge, pela primeira vez no
teatro grego, a representação da justiça como algo impessoal
e universal. O indivíduo, que é subsumido, é elevado ao nível
dauniversalidade. Agora, não temos mais a vingançaeo crime
de sangue. Em vez da vingança, temos a pena, que não é uma
vingança. Podemos dizer, utilizando uma expressão de 1-legel
na Filosofia do Direito, que o criminoso deseja a própria
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punição, porque saiu desse universal da lei, através da trans-
gressão. Ele transgrediu uma lei universal e quer ser reintegra-
do na universalidade do homem. Trata-se, para os gregos, de
pensar os homens universais, os homens tais como devem ser
e não como são realmente.

Os dois primeiros casos - os homens como devem
ser e os homens como são realmente - podem ser objeto da
tragédia. Quando são como são realmente, são bastante maus
e servem tanto para a tragédia quanto para a comédia. No caso
da comédia, temos uma espécie de dissolução de tudo que se
poderia tomar como racional. Por exemplo, a religião politeísta
grega termina dissolvendo-se na comédia. Os deuses são
postos como objeto de riso. Podemos dizer que os deuses
morrem, mas não morrem de tanto rir, morrem pelo ridículo.
Só depois disso é que o cristianismo começa a tomar a cena
no Mundo Antigo, depois de a comédia cumprir a tarefa de
dissolver a crença de deuses bastante inverossímeis e bem
pouco divinos.

Voltando ao caso da tragédia, o elemento que apuramos
até aqui, na minha narrativa, em primeiro lugar, é  universal.
A lei éuniversal, é a mesma paratodos. Quando a lei pune, não
exerce uma vingança, promulga uma pena, que é a reposição
do criminoso na ordem universal por ela criada. Então, aqui,
temos essaidéia de instituição dajustiça e retiramos alei desse
vaivém, dessa mudança de lado contínua, do que chamamos
de "o mal infinito", uma vingança que não tem fim. Temos que
por fim a isso, elevando e mergulhando tudo no universal, ou
seja, no homem universal, no homem tal como deve ser e não
como é realmente. Ele é viciado, mau, pratica atos de
insolência em relação aos deuses, atos criminosos em relação
aos outros homens, mas agora estamos pensando não no
homem real, mas num homem mais ideal do que real, que é
aquele que deve ter tal ou qual comportamento.

A segunda tragédia a que me referi é Antígona, de
Sófocles, na qual temos uma situação interessante: o direito do
Estado de manter-se e, portanto, exercer a sua razão de
Estado. As razões do Estado contra a substância ética é um
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fato imemorial, cujas origens se perdem no tempo. A história
começa com dois irmãos, cidadãos de Tebas. Um deles,
Polinice, refira-se de Tebas, alia-se como inimigo e volta para
usurpar o poder do irmão, Etéocles, rei de Tebas. Então, é
Etéocles que se põe à frente do exército, que vai repelir o
invasor, comandado pelo seu próprio irmão, e o destino quer
que os dois se encontrem na mesma porta e que um mate o
outro, na ferocidade do combate. Então, o novo rei proíbe que
Polinice, o traidor, seja enterrado. Seu cadáver vai ficar
insepulto, pasto para os animais selvagens e as aves de rapina,
que se alimentam de cadáveres, e isso, como uma regra que
o Estado impõe a todo traidor, é uma razão de Estado.
Acontece que uma irmã dos dois, Antígona, segue a lei do seu
coração, a lei do lar, a lei dos ancestrais, que ordena que
nenhum corpo seja deixado insepulto, que seja sepultado
piedosamente. Ela, então, desafia a ordem do tirano Creonte
e sepulta o irmão, sabendo que seria presa e emparedada viva.
É exatamente isso que ocorre.

A tragédia é essa necessidade cega que se abate sobre
as personagens, com uma violência muito forte. O grau de
sofrimento que essa necessidade cega, que o destino impõe é
muito alto para nós, homens. No entanto, um elemento para
o qual gostaria de chamar a atenção não é a necessidade, mas
aliberdade. É o elemento presente na consciênciade Amigona,
essa substância moral que lhe vem dos antepassados. Ela diz:
"Sei o que o destino fará comigo, o que me espera, mas desafio
o destino e afirmo a minha liberdade". Aqui representamos o
homem como ele deve ser, isto é, livre. Esse é o tom que
desejaria enfatizar.

Como terceiro exemplo, volto a Ésquilo, na sua tragé-
dia Os Persas. Esquilo foi combatente em Salamina, que
impôs ao exército e à marinha persa uma derrota terrível. Ele,
então, representa, na peça, a corte do rei Xerxes. A mãe de
Xerxes, a rainha Apofa, tem pressentimentos estranhos. Orei
Dano está morto, ela convoca o seu espectro, mas ele não
sabe de nada. Então, chega um mensageiro e diz: "O exército,
a fina flor de todos os habitantes da Pérsia, dos nobres, está
perdido, eles estão mortos". Ésquilo nana a história com
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maestria incrível, não existe nada supérfluo ou pitoresco,
somente o essencial. O teatro grego não representa propria-
mente, pois é uma narrativa. O autor narra, com muita
grandeza, o momento em que o rei Xerxes, assentado no
trono, numa montanha perto de Salamina, contemplava a
grande luta da esquadra persa com a esquadra grega. O
estreito de Salantina era muito raso, os gregos tinham barcos
pequenos, mas com grande capacidade de manobra. Assim,
causaram tal confusão que os barcos persas não conseguiram
manobrar. Eles, então, puseram fogo nos barcos persas. Os
guerreiros que se atiraram ao mar foram mortos a bordoadas
com os cabos dos remos. O rei Xerxes rasga as roupas em
sinal de desespero e luta, voltando, derrotado, para a Pérsia.
Então, ele narra somente isso.

A pergunta que fica é por que um exército tão podero-
so, tão glorioso, como o exército persa, perde para um
exército muito inferior, que foi reunido às pressas para fazer
frente a ele? A explicação é a de que os gregos defendiam a
pátria, os túmulos dos antepassados, as esposas e os filhos,
ou seja, cada soldado grego defendia a sua própria liberdade,
ao passo que os soldados persas não defendiam nenhuma
liberdade, pois defendiam unicamente o seu senhor, o grande
rei Xerxes.

Heródoto, que era também contemporâneo, nos ofere-
ce uma teoria sobre essa luta entre a Europa e a Ásia. A Europa
vence por causa do princípio da liberdade. Entre os persas,
somente o rei era livre. Como todos eram escravos, ninguém
lutava por si mesmo, mas por uma entidade que estava longe,
o rei. Os gregos, como eram livres, lutavam por seu pedaço
de terra, por si mesmos e por sua família.

Mais tarde, comentando esses fatos na sua História
Universal, Hegel disse que entre os orientais somente um é
livre, todos os outros são escravos. No mundo grego e no
mundo romano, alguns são livres, alguns são escravos. No
mundo germânico, que se iniciou com o império de Carlos
Magno - não necessariamente o mundo alemão, mas o
mundo de onde surgiu a Europa moderna -, todos são livres
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enquanto homens, isto é, por essência. Como os persas
desconheciam que não eram livres, não o eram. Como os
gregos sabiam que eram livres, tornaram-se livres.

Então, quero agregar esse outro elemento, o saber, à
idéia de liberdade, ou seja, saber-se livre. Ora, o estado da
liberdade é aquele que se sabe a si mesmo. Como? Sabe-se
livre.- Isso permite deixar um pouco a questão do teatro da
liberdade, pois os exemplos citados são suficientes para
refletirmos um pouco sobre alguns conceitos ligados a essa
questão. Em primeiro lugar, a distinção entre livre-arbítrio e
liberdade. O livre-arbítrio é uma condição necessária para a
liberdade, mas não é suficiente. É preciso que a liberdade se
dêleis. Quais leis? Leis universais, que dizem respeito atodos.
Existem leis da liberdade. Montesquieu, no Espírito das Leis,
diz: "A liberdade, mesmo no Estado moderno, não é a de cada
um fazer o que bem entende, cada um fazer o que quer. A
liberdade é cada um fazer o que deve". O Estado é o lugar em
que se encontram o éthos (o costume) e o cratos (a força, o
poder). Qual é o costume? Nesse Estado imaginado e desen-
volvido pelos gregos, o costume é a liberdade. Qual é a força?
É a força de coagir, é a força que a liberdade deve ter, através
do direito e dajustiça, de se impor, porque ela é a expressão
da própria razão. Não precisamos mencionar, ainda, os
Estados democrático, republicano ou autoritário. Basta, por
enquanto, falarmos sobre o Estado da razão, o Estado racio-
na!, que é  Estado ético. Por quê? É o lugar onde está a nossa
soberania, onde ela está representada, assimilada, organizada,
desenvolvida e capaz de se fazer prevalecer, se necessário,
contra qualquer arbítrio e arbitrariedade. Uso os termos
"arbítrio" e "arbitrariedade" num sentido muito próximo ao do
chamado livre-arbítrio. Gostaria de citar outro exemplo,
usando ainda a tragédia Os Persas, de Esquilo. O rei Xerxes
fez dois tipos de ataque ao mundo grego, à Ática. O exército
foi por terra, e a marinha, por mar. Como não podia navegar
em alto-mar, a esquadra foi costeando. Assim, foi um ataque
paralelo: o exército em terra e a esquadra perto da terra, pois
nunca enfrentavam o alto-mar. Quando o exército chegou ao
Helesponto, foi necessário construir uma ponte provisória de
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madeira, a fim de que os soldados pudessem atravessar com
seus cavalos. No entanto, uma tempestade destruiu a ponte e
boa parte do exército morreu afogada. O rei Xerxes ficou
furioso e mandou açoitar o mar, como castigo, pois o mar
ousou desobedecer ao seu desejo, à sua ordem. Isso é
arbitrariedade. O déspota tem o arbítrio, mas não tem a
liberdade. Poderíamos fazer essa distinção. Ao se pensar na
liberdade como um poder de mandar, é preciso acrescentar a
legitimidade de poder mandar, para que haja legitimidade em
obedecer. Liberdade inclui mandar e obedecer. Ora, o déspota
é arbitrário, não se fundamenta em nenhuma lei da liberdade,
em nenhuma lei universal, mas na sua vontade caprichosa, que
muda a cada momento, de acordo com a simpatia ou antipatia
da pessoa em questão.

Heródoto, grande ideólogo da liberdade grega, conta
que, quando Xenes decidiu convocar todos para a guerra, um
nobre, seu comensal, pediu-lhe que seu filho mais novo
ficasse para cuidar dele em sua velhice. O rei, então, convi-
dou-o para almoçar. No dia do almoço, o nobre, muito
satisfeito, observou que somente ele comia, pois o rei não se
alimentava. Então, terminado o banquete, o rei destampou o
caldeirão e dele retirou a cabeça do filho mais novo do nobre,
dizendo-lhe: "Você sabe, agora, qual foi o animal que acabou
de comer. A comida foi boa?" O nobre, seguindo a etiqueta da
corte, respondeu apenas: "O que agrada ao meu rei agrada
também a mim." Heródoto conta esse fato mostrando exata-
mente o que é o arbítrio, o que é o mando de um só, que tem
o arbítrio, mas não tem a liberdade. Aqui é o domínio do
singular, do capricho. Ele não gostou que o outro tivesse
pedido que o filho fosse poupado da guerra.

Voltamos, agora, à idéia de universalidade. Portanto,
faço a distinção entre arbítrio e liberdade. Arbítrio é uma
condição necessária, mas não é suficiente para a liberdade. É
preciso organizar o arbítrio. Como disse Montesquieu, é
preciso querer o que devo querer, não o que me passa pela
cabeça, pois isso é capricho. Essa universalidade, que venho
descrevendo com tais exemplos, é chamada de universalidade
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nomotética. É uma universalidade da lei. No mundo grego,
nem todos eram cidadãos. Em primeiro lugar, somente os
homens, pois as mulheres constituíam uma civilização notur-
na. Os negócios do Estado ocorriam na praça pública, nas
assembléias diurnas. As mulheres presidiam o lar, cuidavam
das divindades domésticas, noturnas. Geralmente, havia essa
contraposição entre o aspecto noturno e o diurno. Os escra-
vos também eram excluídos. Portanto, o número de cidadãos
era restrito. Não obstante, os pensadores, filósofos, políticos
e trágicos gregos foram capazes de colocar um ideal de
justiça, de lei e de Estado. Um Estado como o lugar próprio do
álhos, do comportamento. Qual comportamento? Não o
comportamento real dos homens, mas aquele tal como deve
ser. Alio a essa explicação a opinião de Montesquieu, isto é, a
liberdade é o comportamento do homem tal como deve se
comportar, não como ele quer se comportar. Isto é um desejo,
mas devo contrariá-lo e, freqüentemente, fazer coisas que não
desejo. Isto é liberdade. Satisfazer o desejo não é liberdade.
Pelo contrário, freqüentemente, liberdade é contrapor-se ao
desejo. Essa universalidade é nomotética, porque põe imedi-
atamente umalei, a lei do grupo, datradição. Euma substância
ética que existe antes do nascimento das pessoas. No mundo
grego, as pessoas eram educadas de acordo com tal lei, tanto
que um pai pergunta a um filósofo pitagórico o que deve fazer
para educar bem o seu filho. O filósofo responde que basta
fazê-lo cidadão de um Estado que tenha boas leis. O Estado é
o lugar próprio da liberdade, mas a liberdade é aquela que se
baseia na lei, na justiça, no universal, no dever, e não na
vontade desregulada, desligada do dever e, menos ainda, no
desejo ocasional e aleatório. Então, essa universalidade é
nomotética. A isso damos o nome de totalidade grega, porque
o indivíduo, por ser cidadão, é universal, encontra no Estado
a sua própria essência exposta diante dele, desenvolvida e
organizada. Agora, não existem mais crimes de sangue, existe
o tribunal, a lei. O Estado moderno coloca essa universalidade
nomotética em crise. Ele começa com o individualismo, a
subjetividade, coisaque os gregos não conheciam. Não há, em
grego, palavra para significar o que expressamos com "cons-
ciência subjetiva", com "sujeito".
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Em segundo lugar, os indivíduos vivem, agora, em
grandes espaços. A cidade grega, com dez mil habitantes, era
uma megalópole, onde todos se conheciam e não havia
representação política. Era uma representação direta - cada
qual representa a si mesmo. Nesse caso, não elejo meus
representantes; não há representantes do povo. Depois, no
mundo romano, é que começam os agitadores demagogos,
com seus comícios, e sua clientela, a falar em nome dos
outros. Mas, em princípio, na cidade grega - cidade pequena
-, só  cidadão representa a si mesmo; o cidadão é político.
Em princípio, todos podiam, ao menos por uma dia, chegar à
Suprema Magistratura, por sorteio, por exemplo. Não há
incoerência em termos aqui o sorteio e não o voto, pois, por
definição, todos são iguais, universais, todos são expressão
visível da lei e do dever. Então, há aqui uma união imediata
com esse ideal do Estado. Pergunto mais uma vez: qual é esse
ideal? Heródoto já respondeu, há muito tempo: é o ideal da
liberdade. Mas, insisto, da liberdade organizada, da liberdade
viva nas instituições, prevalecendo sobre qualquer recalci-
trante, qualquer criminoso que desafie a lei do grupo, a lei das
tribos, dos demos, das cidades.

No Estado moderno, começam a existir as grandes
extensões. As vezes, temos indivíduos que pertencem ao
mesmo Estado, mas que falam línguas diferentes e têm
culturas diferentes. A universalidade desse Estado não é mais
nomotética, não se põe a si mesma. Não é mais claro, à
primeira vista, que o Estado é o lugar da liberdade. Essa
liberdade não é mais dada; terá de ser construída por meio de
um pacto. É uma universalidade hipotética: passamos pela
hipótese do pacto. Em Hobbes, por exemplo, fazemos um
pacto para nos assegurarmos contra a violência. Como não
somos anjos, mas espíritos que possuem corpos (e o corpo
está aí no exterior, no espaço e no tempo, ao alcance da
violência alheia), é preciso garantir o direito do corpo e o da
propriedade - que é um prolongamento desse corpo, dessa
existência - contra a cobiça, o assalto, a violência alheia.
Então, fazemos um pacto e transmitimos a um terceiro - o
Príncipe - o monopólio da violência; com isso, ele vai
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exercer o poder em nosso nome, recebendo de nós essa
transferência. Esse pacto nos garante uma convivência razo-
avelmente pacífica. Vejam bem: o pacto aparece em Hobbes
como aquilo que deve por fim à violência, ao estado de
natureza.

Em segundo lugar, essa universalidade é hipotética: só
se alcança se o Estado se organizar de tal modo que haja uma
garantia por parte desse terceiro vindo de fora - o Príncipe
- de que os cidadãos que lhe delegaram, pelo pacto, o poder
do uso e do monopólio da força serão tratados igualmente.

Em Maquiavel, quase cem anos antes,já tínhamos essa
separação, também terrível, entre a ética e a política. No
mundo grego, no mundo clássico, a ética e a política fazem
um. O ethos é o comportamento, o costume. Pois bem, esse
ethos se organiza politicamente na forma da liberdade, da
universalidade livre. Essa é a universalidade nomotética, do
notnos, da lei. Aqui, não precisamos perguntar quem manda.
Podemos afirmar com segurança: a lei. Com a universalidade
hipotética, começamos a precisar perguntar quem manda. É
o Príncipe. E esse Príncipe recebe o poder de quem? Qual é
sua legitimidade? Essa legitimidade vem de um pacto presu-
mido -nunca acontecido, mas presumido -que vai garantir
o meu direito à existência, à propriedade etc. Em Locke, por
exemplo, temos essa idéia de um pacto que deva garantir a
propriedade. Então, a universalidade se constitui se a propri-
edade de todos estiver garantida. Vejam bem: auniversalidade
hipotética é sempre condicional: se esse sistema funcionar e
o Príncipe garantir as liberdades e, mais do que isso, garantir
as propriedades, então, estabelecemos uma universalidade.
Quase cem anos antes do Leviatã, que é de 1615 - O
Príncipe é de 1513 -, Maquiavel já havia dissociado a ética
da política, havia mostrado que podemos encerrar a ética na
subjetividade de cada um, que é um homem ético, que sabe o
que deve e o que não deve fazer. O que vamos exigir do
Príncipe é que tenha a virtude da força - virtude, aqui, no
sentido de força -, que seja obedecido. Então, em O
Príncipe, ele vai mostrar como se adquire e como se mantém
o poder do Estado na mão de um príncipe, descrevendo o
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mecanismo desse poder sem quaisquer considerações a
respeito da sua finalidade. Quer dizer, o poder é aquilo que vai
permitir, de acordo com o pacto, tal ou qual coisa: por
exemplo, vai possibilitar a convivência, permitir que resista-
mos ao inimigo, por meio do exército, que tenhamos a
propriedade etc.

Então, aqui há uma dissociação entre ética e política.
Quando a universalidade nomotética desaparece e é posta em
seu lugar uma universalidade hipotética, já não há nenhuma
utopia de liberdade pela qual morrer, pela qual cumprir o
dever.

Leônidas, por exemplo, vai defender o desfiladeiro das
Termópilas contra o exército persa, que era muito superior.
Assim ele o faz, mas todos morrem. Então, os gregos
escrevem, em uma placa, mais ou menos o seguinte: estran-
geiro, ide dizer às outras pessoas que aqui morreram Leônidas
e outros tantos companheiros, na defesa de sua terra, de sua
pátria. Aqui há, portanto, a idéia de dever, da morte pelo dever.
E essa morte recebe um prêmio: é lembrada na consciência
dos concidadãos e passa a pertencer à memória dos mitos que
serão narrados daí em diante. Então, tem um sentido, o qual
faz parte da vida humana.

Com a universalidade hipotética, já não há nenhuma
utopia, nenhum padrão pelo qual algum de nós deva morrer.
Jánão hámais o heroísmo necessário, porque auniversalidade
hipotética visa a um fim. Ela é instrumental: os homens são
instrumentos práticos para a realização de determinados fins,
e não há razão em morrer por esses fins, que não são os fins
da dignidade e da liberdade humanas.

Então, surge aqui um problema que é da teoria política
moderna, não das teorias políticas gregas: como podemos
unir indivíduos isolados, cada qual vivendo em sua subjetivi-
dade, em seu egoísmo, com seu "eu" particular, e deles fazer
um povo, um Estado? Pelo pacto. Como todos têm medo,
vamos delegar o poder e o monopólio da violência a um
terceiro, ao Príncipe.
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Há um escrito de Freud, se não me engano de 1923.
chamado Psicologia de Massas e Análise do Eu, que é um
livro de Metapsicologia, onde ele aborda um problema muito
interessante, que ilustra bem esse contexto. Ele se pergunta
como podemos transformar uma multidão amorfa em uma
coisa organizada, e, para explicar, toma os exemplos do
exército e da igreja. Qual é a finalidade do exército? É ser
eficiente e matar o inimigo. Então, vamos fazer com que os
soldados possam dizer "nós", nosso batalhão. Aqui o "eu" é
um "nós" mediante o pacto que todos fazem entre si de que
vão atacar e matar o inimigo e se defender em conjunto. Então,
essa universalidade do "nós" não é nomotética; é uma hipóte-
se, para que o exército funcione bem. Ainda no caso do
exército, temos o marechal, ou o general, que funciona como
um grande pai. O exército tem uma hierarquia, pela qual flui
o seu poder. Cada um recebe, digamos assim, a imagem de si
mesmo posta nessa hierarquia: a pessoa se reconhece como
soldado, como sargento ou como capitão; se reconhece em tal
tarefa, própria do soldado, ou em tal outra, própria do infante
ou do cavalariano. De qualquer forma, as funções dos "eus"
que constituem esse conjunto artificial - o "nós" de um
batalhão - são postas também artificialmente.

A mesma coisa ocorre na igreja, diz Freud, tomando o
exemplo da Igreja Católica, na qual os fiéis se reúnem nafé em
Cristo. Temos, então, os católicos e os pagãos, os fiéis e os
infiéis, nós e os outros. E nos tornamos fortes na medida em
que combatemos os outros, os irreligiosos, os ateus, os de
outro lugar, que não compartilham das mesmas verdades.
Não vou nem evocar Voltaire, que brincava com isso, dizendo
que os homens são tão estúpidos que se matam porque uns
acham que devem adorar a divindade voltados para Meca, e
outros acham que devem adorar a mesma divindade voltados
para Roma. Mas não é bem assim. O que ocorre aqui é que o
poder de dizer "nós" se dá mediante um termo médio, que é
a crença comum; é a eficácia da Igreja, que só se define como
um grupo para os que são de dentro quando se afirma como
grupo contra os que são de fora. Quem não está comigo está
contra mim e, portanto, é inimigo. Matemo-lo. E, para matar
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o inimigo, vale tudo: podemos queimá-lo na fogueira ou fazer
todas as atrocidades imagináveis. Lembraria aqui o processo
de Giordano Bruno, que é muito interessante. Esse frade
dominicano era mesmo muito atrevido e, por volta de 1600,
passou a defender a pluralidade dos mundos, o que criava um
sério problema: será que, nesses outros mundos, terá havido
a necessidade da redenção, da Paixão, da morte na cruz etc?

Eram questões muitas chatas e difíceis de ser respon-
didas. Então, a Santa Inquisição conseguiu colocar as mãos
nele, que foi chamado a abjurar. Recusou-se, e a Santa
Inquisição promulgou um belo decreto: vai ser morto sem
derramamento de sangue e com o menor sofrimento possível.
Foi colocado na fogueira, sem derramamento de sangue, e o
sofrimento de ser queimado vivo, obviamente, é muito menor
do que o provocado pelas chamas do inferno. Mas temos aqui
exatamente a idéia de intolerância ligada a este grupo artificial
—no sentido de que não éum grupo que se reúna naturalmen-
te. Depois que a Igreja se organiza como instituição, ele passa
a ser definido por meio de dogmas, de uma hierarquia, e
mediante o fato de se colocar a favor de si mesmo, e, ao
mesmo tempo, estar a favor dos de dentro e contra os de fora.

Claro que isso talvez valha para um período da Igreja,
mas não necessariamente para todos os períodos.

A idéia aqui, típica dos sistemas políticos modernos, é
a seguinte: como é que os "eus" dispersos, os indivíduos
dispersos formam ou podem formar um Estado? Que Estado
é resultante dessa formação, que não é mais aquela que vem
da tradição mais antiga, da religião tradicional dos antepassa-
dos, mas que é posta por um pacto político? Entre 1801 e
1803, ilegel escreveu um livro sobre a constituição da
Alemanha, no qual diz, claramente, o seguinte: para o Estado
moderno, basta ter uma administração centralizada que inclua
a justiça, o exército. E pronto. Temos aí a possibilidade de se
formar um Estado visivelmente artificial. Ora, ninguém se
encontra a si mesmo, na sua soberania, nesse Estado artificial.
É preciso que um longo processo de educação política faça
com que me reconheça como igual, como pertencente a este
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"nós" que pronunciamos no nosso Estado. E é um "nós"
muito diferente - assim como havia diferença quando os
gregos diziam nós, homens, ou nós, mulheres. Aqui, também
para nós, vai haver a diferença de classe, de testamentos, de
regimentos, de situações as mais diversas, subdivisões infini-
tas.

Pois bem, apesar disso, ainda assim, o Estado moderno
possuía a sua soberania. Essa soberania clássica do Estado vai
dizer, mais uma vez, embora de maneira artificial, que o
comportamento, o costume e a força estão juntos. O poder do
Estado é o poder, a força de organizar indivíduos dispersos,
formando um "nós", uma unidade. Essaunidadeé diversificada,
existem muitos sistemas de hierarquias dentro dela, mas os
indivíduos podem fluir dentro dessa totalidade com o Estado,
porque, por suposto, podem crer que o Estado represente a
sua soberania. É a idéia de Rousseau a respeito da soberania
e da vontade geral. A vontade geral não é a vontade de cada
um, como se eu saísse consultando: o que você quer? e você?
Simplesmente, a vontade geral é a vontade de coexistência,
de racionalidade, de liberdade, de tratamento, ao menos em
princípio, igual e assim por diante.

A questão que gostaria de formular muito mais como
um problema do que como algo que queira desenvolver
longamente é a seguinte: chegamos a um ponto em que
tínhamos, até por volta de 1800, a economia política. Ou seja,
a economia fazia parte do universo político, dizia respeito à
riqueza da sociedade civil, de acordo com a visão que Hegel
nos apresenta na Filosofia do Direito, e o Estado ficava com
o poder. O poder do Estado é o lugar ético, o ponto de
nascimento, de confluência do costume com a justiça e com
o direito da força. A força submetida à lei, à justiça.

No nosso século, a economia se tornapoliticaleconomy
e de econorny se toma econoniics - ciência econômica. E
essa ciência econômica não está mais subsumida, não é mais
um adjetivo ligado a Estado. Não é mais uma economia do
Estado. Ela é desligada. Assim como desligamos a ética da
aquisição e manutenção do poder, como Maquiavel, agora
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damos um passo adiante e desligamos a economia do poder
do Estado. E a economia passa a vigorar como uma espécie
de natureza que tem suas próprias leis e que se impõe à
vontade de cada um de nós. A economia não tem sentimen-
talismos, não é boa, nem má, não deseja o bem nem o mal a
ninguém. A economia é, simplesmente, uma ordem de circu-
lação de riquezas, de produção de bens de consumo. Não diz
nada a respeito dos indivíduos.

Então, poderíamos dizer que nesse Estado moderno
perdemos de vista o que ainda restava da nossa soberania. Não
é por acaso que, até 1821, data da publicação da Filosofia do
Direito, de Flegel, tínhamos um conceito forte de soberania,
explicitado no final de seu livro. Como os Estados são
soberanos, as disputas entre eles são resolvidas pela guerra.
As disputas entre os cidadãos dentro de um Estado são
resolvidas pela Justiça, porque o Estado é soberano e tem
poder para resolver essas disputas. Entre os Estados, porém,
não havia esse poder e, portanto, a guerra parecia uma espécie
de tribunal da história.

Pois bem, no desenvolvimento da economia moderna,
mais recentemente, da economia da globalização do Estado
liberal, o que acontece? A economia torna-se mundial. Aquele
tribunal da história representado pela guerra, a capacidade de
julgar os Estados que deviam sobreviver, de determinar os que
deviam mandar e os que não deviam, tudo isso agora é
dissolvido. Clausewitz, o grande teórico da guerra, havia dito
que esta é a continuação da política por outros meios. Um
comentário deum cientistapolftico americano, Anatol Rapoport,
diz que talvez ele fosse mais justo se dissesse que a política é
a continuação da guerra por outros meios. E nós, então, talvez
inspirados nisso, podemos dizer que a economia é a continu-
ação da guerra por outros meios, ou seja, aquilo que resolví-
amos com a beligerância, por exemplo, a polarização entre
os Estados Unidos e a União Soviética, cessou, pulverizou-se
em centenas de guerras localizadas e parciais, terrivelmente
cruéis, que não conhecem nenhuma regra. E a fúria da
destruição desencadeada. Mas o que importa realmente nes-
ses Estados adiantados, que conseguiram se organizar para
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uma vida moderna, com os bens e as comodidades da vida
moderna, é que eles já não precisam recorrer à guerra, mas à
bolsa de valores, que agora é um juiz que não deixa nenhuma
dúvida. O veredito é realmente definitivo: 'Taça isso e eu não
venho comprar suas coisas, aumente os juros para 50% e eu
levo o meu dinheiro para outro lugar".

Então, nesse caso em que a economia política se
tomou ciência econômica - "economics"—, e a política se
tornou o político, voltamos àquele Estado em que o sujeito,
os indivíduos, os múltiplos "eus" não se reconhecem nesse
"nós", que é esse Estado que não tem uma face, a face da
soberania. Talvez tenhamos uma soberania fraca, quase que
puramente protocolar. Os presidentes de Estado não decidem
mais, não mandam mais. Apenas representam o Estado para
receber e visitar outros Estados e fazer reuniões de cúpula que
também nada resolvem. Resolvem exatamente as pessoas
sérias da economia, que trabalham com a seriedade da
economia. Os outros são relações públicas. Então, esse
Estado perdeu a substância ética. Por quê? Porque não é mais
o Estado da liberdade. Não me reconheço mais na soberania
do Estado. Não há mais soberania do Estado. Atentemos, pelo
menos, para isso. OEstado brasileiro há muito tempo não fazia
valer e até agora não faz valer, por exemplo, a sua soberania
nas favelas e nos morros das grandes cidades. Lá vigora uma
lei própria dos traficantes, dos que se armam e têm as
metralhadoras nas mãos. Então, estabelecem o toque de
recolher, estabelecem que deve haver honestidade com o
usuário de drogas - porque senão ele desaparece —,que não
se deve hostilizar nem assaltar ninguém. Então, estabelecem
leis próprias no lugar da soberania do Estado, que deixou de
existir.

Nas bolsas de valores, a soberania deixou de existir.
Existe o interesse, o lucro. Aquele absoluto na terra, que é o
Estado, segundo Flegel, que era o absoluto ético, onde nos
reconhecíamos livres, perdeu essa soberania. Com  isso não
nos encontramos mais; nos encontramos como mercadorias,
trocando, vendendo e comprando. Só isso. Então, somos
parte de uma razão instrumental. Somos instrumentos de
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troca, de compra e venda, de consumo. Queria chamar a
atenção para esse problema e para a necessidade de propor
uma revisão do conceito de soberania. Por exemplo, no
Dicionário de Política, dirigido por Norberto Bobbio, o
verbete soberania é bem melancólico. Realmente, é difícil
manter a idéia de soberania diante das multinacionais, das
quedas de barreiras, de fronteiras etc.

A minha pergunta, então, é a seguinte: realmente,
caminhamos para um Estado mínimo, um Estado que não seja
empreendedor, que deixe o empreendimento comercial, in-
dustrial etc. para a sociedade civil? Mas esse Estado mínimo
tem necessariamente que ser um Estado fraco, incapaz de
definir o que quer, o que exige, o que admite, ou não, da parte
dos outros? Da parte do capital volátil, por exemplo? Será que
o Estado mínimo é aquele que entrega a sua soberania e a põe
a venda e deixa que seja objeto do arbítrio alheio? E aqui já não
é mais a liberdade alheia. E o arbítrio. E o querer comprar e
o querer vender. E o querer aplicar ganhando 50% de juros,
porque o risco é muito alto. Somos jogadores, temos os
nossos caprichos. Do contrário, retiramos o dinheiro.

Sim, aceno nesse final de preleção para a perda da
nossa dimensão utópica. Não temos nenhuma utopia mais
para oferecer. Não há nenhuma razão de morrer pela pátria.
Não há nenhuma razão de heroísmo. O Estado clássico, dizia
Hegel, tem o direito de exigir de seus filhos a morte. Por
exemplo, na guerra, para a defesa de seu território. Mas o
Estado comercial aberto, o contrário do Estado comercial
fechado, sobre o qual escreveu Fichte. O Estado comercial
aberto, o Estado mínimo, que é fraco, perdeu justamente essa
capacidade de representar a nossa soberania. Já não temos
nada a oferecer à população, algo pelo qual ela deva se
sacrificar. Aí é que entram essas igrejas alternativas, que
perceberam quepodemos venderparaísos artificiais. Baudelaire
já havia mostrado isso por meio do que ele chamava de "comer
ópio". Em sua época, usava-se esse entorpecente para criar
sonhos e paraísos artificiais. Também passamos por essa
fase, mas ela já se encerrou. Criamos paraísos artificiais e
individuais para os quais fugimos. A nossa arte, em grande
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parte, é uma arte da fuga, não no sentido clássico da palavra,
mas no de entretenimento. É a música do elevador, a novela
de televisão, que nos tiram da realidade na qual somos meio e
nos colocam numa realidade artificial onde podemos sonhar
um pouco e exercitar o nosso desejo. Nessas religiões
alternativas, mediante um dízimo modesto de dez ou vinte
reais, conforme o que cada um ganha, podemos comprar o
paraíso aqui. Estamos certos de que, comprando o paraíso,
vamos ser beneficiados pela graça divina. De fato, muitos são,
porque deixam de lado certos vícios e passam a trabalhar, se
é que encontram trabalho. De qualquer forma, são paraísos
artificiais de natureza religiosa, mística, são as crenças orien-
tais, o tarô, enfim, tudo que estabelece uma espécie de
maravilhoso, dura um certo tempo e satisfaz essa perda da
utopia. Enfim, perdemos nossa soberania, perdemos também
a utopia, o ideal pelo qual podíamos viver, e ainda não
conseguimos colocar nada no lugar. Proporia uma reflexão de
todos nós a respeito dessa questão, que me parece muito
importante. Apenas indicaria que oEstado mínimo poderia ser
maximamente eficiente, poderoso e forte. Depende apenas
das nossas opções políticas. Era o que tinha a dizer. Muito
obrigado.

DEBATES

O Sr. Coordenador (Leonardo Noronha) —Antes de
passar aos debates, gostaria de agradecer ao Professor José
Henrique Santos por haver compartilhado conosco sua imen-
sa erudição e simplicidade. Temos tido o privilégio de ouvir
aqui pessoas com grande conhecimento, mas sabedoria não é
todo dia que temos. Sabedoria é o conhecimento entranhado
e é a capacidade de trazer para a interpretação dos fatos de
hoje as leituras do passado; é fazer o convite da leitura da
tragédia pelo viés da liberdade; é destilar a capacidade de nos
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indignarmos, de nos vermos perplexos, mas sabendo traba-
lhar por um mundo diferente, em que volte a ser possível a
utopia.

Gostaria, também, de perguntar o que acham da
possibilidade de um trabalho político capaz de criar a
consciência de um Estado fone, ainda que mínimo. Um
Estado pequeno. O mau gosto usa muito esta expressão
horrível: "cortar gorduras". Enfim, não vou dizer um Estado
magro, mas forte.

Pergunta - Professor, pincei alguns trechos da sua
preleção e cheguei à conclusão incômoda de que, no começo,
o senhor nos passa a idéia de que as pessoas que não têm
acesso ao julgamento, à justiça universal, ficam submissas a
essa justiça singular, arbitrária. Mas, depois, quando fala da
dissociação entre ética e política no Estado moderno, o
senhor cita ospactospresumidos. Pelo que entendi, as pessoas
são presas muito fáceis da justiça singular, quando o uso da
força pode ser tão parcial e inconstante quanto a própria
justiça singular. Então, temos um Estado moderno baseado
em pactos presumidos, que estaria necessária e intrinseca-
mente aberto a uma justiça singular e excludente no que diz
respeito a uma maioria marginalizada, principalmente no
Brasil. E, nesse caso, vale a pena investir na figura do Estado
moderno, ainda que mínimo, ou podemos partir para a
formação de uma sociedade civil, com base em outras
palestras que tivemos sobre desobediência civil? Qual cami-
nho o senhor acha mais razoável?

O Sr. José Henrique Santos - Podemos considerar o
Estado clássico, talvez, como um Estado que é dado. É
constituído de uma forma imemorial, identifica-se geralmente
com uma nação e como grupo que evoluiu lentamente da vida
rural para a vida urbana. Em um Estado moderno, temos que
reconstruir o Estado. Ele não é dado, daí as tentativas da teoria
do pacto de encontrar um fundamento para essa reconstrução
do Estado. Todavia, no Estado clássico, pelo menos, sua
legitimidade baseia-se no fato de ser, em primeiro lugar, o
Estado da razão, e, em segundo, o Estado da liberdade. Isso
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está claro no mundo grego, onde alguns eram escravos e
alguns eram livres. Não obstante, foram capazes de criar uma
simbologia, uma filosofia, toda uma série de conceitos teóri-
cos a respeito do modo de se organizar um Estado. Somos
herdeiros disso, não nos esqueçamos. Apesar de haver, por
exemplo, justiça, continua a haver injustiça. Apesar de termos
o ideal dajustiça, continuamos apraticarcrueldades inomináveis
contra outros homens, contra etnias inteiras, e assim por
diante. Há uma distância entre mundo teórico - mundo
conceitual - e mundo real. E essa distância é atravessada
fundamentalmente mediante a formação, a educação, que não
é a educação formal, aprendida na escola. É aquela que vem
dos exemplos, e também, por que não, da religião, que é um
fortíssimo educador social. E também vem das práticas das
organizações que um grupo resolve considerar importantes.
Todos os grupos sociais julgam importantes certas práticas.
Não importam quais sejam, pois são necessárias à sobrevivên-
cia do grupo e àquilo que os clássicos chamavam de a boa
vida, quer dizer, a vida boa de ser vivida. O trajeto dessas idéias
até a realidade é muito lento. Temos, por exemplo, toda uma
série de idéias a respeito dos direitos humanos. E, por isso, os
direitos humanos são mais respeitados? Continuam sendo
desrespeitados em toda parte, mas, pelo menos, aqueles que
os desrespeitam têm que se esconder. Quando descobertos e
denunciados, são punidos. Então, o caminho é muito longo.
Geralmente, na nossa impaciência, apelamos para a idéia de
revolução e nos esquecemos freqüentemente de que é inútil
fazer uma revolução sem ter feito antes uma reforma. No caso
da Revolução Francesa, os jacobinos queriam obrigar todos
a serem livres, sem os meios, o aparato do Estado, para isso.
E a liberdade absoluta termina no terror. No oposto do que se
desejava. Então, não podemos querer os fins sem os meios.
E esses meios passam por difícil formação. Agora, isso é uma
educação que vem do exemplo, da opinião pública, dos meios
de comunicação. Há uma série de fatores que levam as
pessoas a tomarem consciência de que uma revolução tem que
se acompanhar de uma reforma da mentalidade, dos precon-
ceitos. Então, a Revolução Francesa não podia terminar a não
ser no terror, porque não havia meios de o Estado fazer
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funcionar aquelas liberdades tão generosamente apregoadas.
Quando obrigo alguém a ser livre, já estou praticando o oposto
do que pretendo. A Rússia moderna, por exemplo, que tenta
recolher impostos, não tem nem mesmo os instrumentos, as
repartições e os guichês recolhedores de impostos. Então,
precisamos ter os meios para conseguir chegar a isso. Mas os
meios são muito lentos. Penso que o Estado moderno tem que
ser construído pela educação política do povo. Agora, aqui
concorrem todos os fatores para que possamos tomar cons-
ciência de um grupo: as organizações da sociedade civil, as
organizações religiosas, profissionais, etc. Durkheim, por
exemplo, na Divisão do Trabalho Social, tem grandes espe-
ranças nas associações profissionais para se criar uma ética
comum a um povo, porque há uma ética em cada profissão.
Há um éthos, um comportamento obrigatório para cada
profissão, sem o qual não se obtém sucesso. Então, o próprio
progresso das profissões, das técnicas, deveria deixar claro
que esse progresso exige um éthos, um comportamento ou
uma ética da sociedade industrial, da sociedade comercial e
assim por diante. E a religião também não está longe disso. A
religião, no fundo, não é senão a expressão desse desejo de a
sociedade encontrar o seu ponto comum e dizer: nós. Um eu
que é um nós. Mas em que circunstância posso dizer que nós
decidimos, que nós vamos fazer isso? Em que ponto falo em
nome de todos os outros eus? Um líder político? Por que nós
todos, cidadãos, devemos obedecer? Isso tem que ser
construído, já que não é mais dado pela tradição. A explosão
da bomba atômica, no Japão, por exemplo, destrói a religião
do Mikado do dia para a noite. Ninguém acredita mais que o
Imperador é Deus. A tecnologia tende a criar um mundo em
que as crenças se tornam individuais, nos paraísos artificiais
de cada um. Então, não mais vemos o nosso semblante no
outro. Essa é a questão crucial da sociedade moderna, sendo
o ponto de partida de toda teoria moderna. Trata-se da
capacidade de ver a mim mesmo nos outros. Quais são os
outros? Todos os outros. Não importa a cor, o credo, as
preferências sexuais e outras características. Então, do ponto
de vista ético, trata-se da ética da tolerância. Consideraremos
que o valor mais alto é a nossa convivência cm um grupo e,
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para isso, teremos de ser tolerantes, começando com a
instituição do casamento, em que há uma aprendizagem mútua
entre esposo e esposa, cada qual cedendo algo para poder
encontrar um ponto comum. Esse ponto comum é a nossa
dificuldade. Isso tem de ser construído, porque não é dado.
Então, a resposta seda vaga através da educação. Mas esta
envolve muitos elementos, não se trata apenas da educação
formal.

Pergunta: Há uns três ou quatro anos, houve uma
palestra aqui, na Casa, na qual o Professor Roberto Romano
abordou justamente a questão da ética. Na época, criticou
uma palavra de ordem, em voga naquele momento, envolven-
do a questão da ética em política. Ele lembrava que, em sua
própria origem, éthos, a palavra "ética" não representava
algo necessariamente bom, podendo ser bom ou ruim.

O Sr. José Henrique Santos - A palavra "ética", em
sua origem, éthos, possui dupla significação. De um lado, quer
dizer "hábito", "costume". De outro, significa o local onde as
pessoas se encontram. Por exemplo, há uma ética ou um éthos
muito antigo entre os animais, o curral. O covil das feras é o
éthos, ou seja, é o lugar delas. Qual é o éthos do homem? Aí
está a questão. E a resposta é a liberdade.

Pergunta - Lembrando ainda essa palestra do Prof.
Romano, em que ele dizia que o Brasil tem uma das piores
éticas do mundo, e que aqui se encontra o que não se encontra
em nenhum lugar, por exemplo, a ética dapistolagem, a ética
da capangagem, a ética das prisões, gostaria de saber qual a
sua análise da questão exposta pelo Prof Romano. A segunda
relaciona-se ao tema da palestra de hoje, ética e política, e
penso que estamos no epicentro de um processo político, que
é um processo eleitoral. Estava lendo, hoje, nos jornais, uma
entrevista com um "marqueteiro" que fez a campanha de
Rossi, em São Paulo. Ele se indignava com o apoio de Rossi
a Maluf, uma vez que ajudara afazer a frase: "Chega dos
'mesmos', chega do 'rouba, mas faz". O senhor falou da
questão da educação ética de um povo. Até que ponto, na sua
análise, a política, como vem sendo praticada no Brasil, está
degradando os costumes, ou seja, a ética brasileira?
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O Sr. José Henrique Santos - Talvez possamos
começar com a distinção entre ética e direito. A distinção que
fariaé a seguinte: aéticaé uma lei auto-imposta. Alguém impõe
um comportamento a si mesmo. O direito é a lei imposta de
modo coercitivo. Se o fulano a transgredir, nós a imporemos
através da força. Não vejo muito sentido, na análise do jogo
político, fazer essa distinção entre ética e direito. No jogo
político, temos certas regras, que temos de aperfeiçoar. Não
adianta fazer juízos políticos sobre o fato de ele fazer tal
aliança hoje, já que a rejeitara antes, ou a rejeitará depois. O
jogo permite isso. Essa é uma questão moral, que diz respeito
ao indivíduo isoladamente. Quando uso a palavra "ética",
aponto muito mais para uma ética social, como toda a moral,
no fundo, acaba sendo ética, ou seja, toda a moral individual
não pode ficar isolada, pois acaba no sistema de relações das
pessoas, acaba sendo uma ética social. Então, dizer que a lei
permite não quer dizer que, no jogo político, seja ético. Não
adianta ficarmos condenando, dizendo que fulano violou a
ética. Qual ética? A minha, subjetiva? Existem tais e tais
regras. Se ele as seguiu, não há como ficar acusando-o de
antiético. Parece-me que o problema seria a luta pelo aprimo-
ramento não apenas dos costumes políticos, mas das regras
do jogo político. Os costumes sempre buscarão o quê?
O nosso tempo é pós-maquiavélico, e isso é uma aquisição
definitiva. Os nossos costumes políticos vão ter como
meta, primeiramente, conquistar o poder, e, em segundo
lugar, mantê-lo. Vale tudo? Não como Maquiavel queria,
até o assassinato, mas vale tudo o que a regra do jogo
permitir. Podemos ter um sistema eleitoral muito melhor.
Parece-me que não se trata de uma opinião filosófica.
O voto distrital permite, por exemplo, o controle dos políticos
por parte dos eleitores. A política é muito séria para
ser entregue aos políticos. É preciso que tomemos isso em
mãos. O voto distrital facilitaria muito esse controle. O
político prestaria contas aos seus eleitores, que não são
abstratos, não são convocados apenas na época da eleição.
Os eleitores teriam algum controle sobre os seus representan-
tes. Deveríamos lutar para melhorar o controle político
nessa parte.
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A fidelidade partidária seria outro aspecto importante a
se considerar. Outra regra é não permitir a existência de mil
partidos pequenos, porque meia dúzia de pessoas sejuntam e
fundam um partido. Deve-se exigir um número mínimo,
talvez. Enfim, há uma série de procedimentos a serem
tomados, que permitiriam o aprimoramento desses costu-
mes. Não sou especialista neste tema, que deveria ser tratado
pelos meus colegas da Ciência Política. A questão das subven-
ções é obscura entre nós, pois se trata de um problema que não
conseguimos resolver. As campanhas são muito onerosas.
Penso que temos maus costumes não só em política. Apenas
discordaria do colega Romano no seguinte aspecto: os nossos
maus costumes dizem respeito a outros assuntos, e não
apenas ao jogo político. De fato, éthos é o costume, mas,
quando penso no éthos como hábito, que é a definição de
Aristóteles, penso nos bons hábitos. Esse é um fator que
apenas é obtido com a educação. Platão, por exemplo, disse
que um Estado com educação boa não precisa de leis, porque
todos sabem qual é o seu dever e o cumprem. Há essa idéia de
que temos de tolerar certos comportamentos, dentro das
regras do jogo, mas podemos melhorá-las, não permitindo
"golpes baixos". Como no boxe, temos golpes apenas acima
da cintura, não podemos dar cabeçada e cotoveladas. Enfim,
há uma série de restrições, e os jogos esportivos dão um bom
exemplo. Só há jogo, como no esporte, se todas as regras
estiverem em vigor. Se fosse dada uma bola de futebol para
cada jogador, o jogo seria liquidado. Talvez fosse justo cada
um brincar com a sua bola, mas o interesse está na tensão em
tomo das regras que definem o jogo. Parece-me que não
estamos muito longe de chegar à possibilidade de alterar o
nosso sistema eleitoral. De uns cinco anos para cá, progrediu
muito essa idéia de mudança do sistema representativo. Seria
uma idéia a ser discutida, não apenas pelos políticos. Pode-se
fazer uma paráfrase com a questão da guerra. Elaé muito séria
para ser entregue aos generais. A política é muito sériapara ser
entregue aos políticos. Ela deveria ser entregue a todos nós.
Não que exerceremos mandatos, mas teremos meios de
fiscalizar os nossos políticos e cobrar comportamentos den-
tro de regras mais claramente definidas, que não sejam
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casuísticas e não favoreçam uma reeleição, para que quem
esteja no poder não use a máquina do Estado para aparecer
como o grande sociólogo do País.

Pergunta: Penso que seja possível analisar o Estado
como um círculo social. Em um dado momento da história da
humanidade, uma série de circunstâncias concorreram para
que ele acontecesse. A esse respeito, gostaria de perguntar-lhe
se o senhor acha possível pensar o Estado de forma
contingencial, ou seja, se époss(vel começarmos apensarem
parâmetros diferentes, como conceber coletividade, ética,
sociedade sem, necessariamente, pensar em Estado. Epossí-
vel conceber paradigmas diferentes, no plano internacional
e mundial, para essa análise e para termos o mesmo que
tínhamos? É possível uma nova realidade para isso?

O Sr. José Henrique Santos - Não sei. Essa é uma
pergunta muito difícil. Não temos a capacidade de dizer o que
será, ou o que pode e deve ser. Podemos dizer o que foi e o
que é, não mais do que isso. Parece-me que se trata de um
Estado universal. Nos Estados Unidos, há uma grande orga-
nização para o Governo Universal, que está muito vinculada a
certa crença oriental na bondade dos homens, mas eles não
são naturalmente bons, tornam-se bons se se submeterem à
lei. Nessas circunstâncias da economia mundial, precisare-
mos do Estado por muito tempo. E precisaremos de um
Estado que não seja empresário, que não possua hotéis e
siderúrgicas, mas um Estado forte e capaz de regrar o fluxo
de recursos, sabendo o que é conveniente e o que não é. Sou
um pouco céptico com respeito a essa anarquia, ou seja, a essa
idéia de que possamos viver sem um Estado. A utopiapresente
no Marxismo, ou seja, a abolição do Estado, obviamente não
teve e não teria, a meu ver, nenhuma viabilidade.

Pergunta: Gostaria de maiores esclarecimentos sobre o
próprio conceito de liberdade, o qual se reveste de uma
complexidade muito grande porque envolve uma série de
ideologias. Gostaria que o senhor esclarecesse o que seria
liberdade interna, hoje, no Estado, já que se trata de algo
bastante complexo no mundo globalizado.
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O Sr. José Henrique Santos - Vejo a questão da
seguinte maneira: só somos livres submetendo-nos às leis
comuns, à lei básica, que é a Constituição, e a todas as leis dela
derivadas. Por mais defeituosa que seja alei, por mais que seja
violada, sempre é melhor alguma lei do que nenhuma. Até
mesmo um Estado autoritário acaba sendo menos mau do que
um Estado sem autoridade alguma, um Estado anárquico.
Quando Hegel analisa, na História Universal, os Estados
despóticos no Mundo Antigo, o Estado Persa, por exemplo,
diz que estes pelo menos criaram a idéia de disciplina e de
serviço. Isso é um dado melhor do que se não houvesse
organização alguma e cada qual vivesse completamente de
forma anômica, numa falta total de lei. Mesmo que a lei seja
ruim, ainda é melhor do que nenhuma. E claro que desejamos
uma boalei, aquela que garanta a nossa liberdade, mas, repito,
esta não é o arbítrio, não é a liberdade apenas do meu desejo.
A liberdade é eu fazer o que devo fazer de acordo com as leis
do meu País. Mas, quando é preciso mudar essas leis - não
vamos criticar as leis, vamos tentar mudá-las -, surge até
mesmo um conflito ético. Isso, às vezes, em certo momento
da história, é inevitável. A esse respeito, citaria dois exemplos
notáveis. O primeiro é o conflito ético que opõe Sócrates às
leis de Atenas. Ele preferiu morrer a fugir; portanto, optou por
obedecer às leis da cidade embora delas discordasse. Um
segundo exemplo é o cristianismo, o evangelho que veio para
abolir a antiga lei. Trata-se de um conflito histórico-mundial,
em que a antiga lei é derrogada diante da nova lei. A culminân-
cia deste fato deu-se na cruz, no Calvário, sendo um exemplo
do conflito ético levado às últimas conseqüências. Nós, do
Mundo Ocidental, surgimos em parte do mundo grego e em
parte desse mundo do cristianismo nascente. As duas grandes
vertentes da nossa história são a filosofia grega e a religião
cristã. Não vou falar sobre o Mundo Oriental, assunto muito
complexo. Pessoalmente, tenho uma visão trágica da história.
Não é possível solucionar tudo pela razão. Há um momento
em que a exigência de liberdade me coloca em conflito, em
colisão com as leis estabelecidas. Nesse conflito, perco ou
ganho. Os grandes santos, os grandes heróis travaram esse
combate e, na sua própria derrota, venceram. Sócrates, na sua
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morte, é vencedor. Cristo é vencedor no Calvário. Veja bem
que essa idéia do conflito ético constitui aquilo que chamo "a
tragédia no mundo histórico". Não há uma racionalidade que
flua pouco a pouco do menos para o mais, do menos perfeito
para o mais perfeito. Para conquistar o mais perfeito, é
necessário um combate, uma luta muito difícil. É o que chamo
de "a tragédia no mundo ético", a necessidade de lutar para que
a liberdade venha a existir, porque ela não existe, só existirá se
nós, homens, a inventarmos, a acrescentarmos à natureza,
fazendo com que exista no nosso comportamento, com as
nossas exigências, com as leis que nos damos, ou seja, a
liberdade só existe se a produzirmos, e isso é extremamente
doloroso. A história humana seria o progresso da consciência
dessa liberdade, mas é uma história trágica. Os momentos de
felicidade são muito poucos. A história é muito triste. Nós é
que temos uma visão do passado já depurada de certos
elementos de conflito. Vemos freqüentemente o resultado,
mas não o conflito que levou ao resultado. Isso é muito
trágico.
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PRIMEIRA PARTE

HISTÓRICO

CONSTANT NA LIBERDADE ANTIÇA E NA MODERNA

E

m 1819, o francês Benjamin Constant
fez um discurso no Athenée Royal em
Paris. O discurso sobre "A Liberdade
dos Antigos Comparada à dos Moder-
nos" fornece um quadro amplo para
começar a refletir sobre a democracia
americana e a comunicação mediada
pelo computador, ou o que se tem
chamado, de modo geral, de demo-
cracia eletrônica. O discurso trata de
como os conceitos de liberdade se

transformaram desde o tempo da polis ateniense até 1819,
após um período de sublevação revolucionária nos Estados
Unidos e na França. No mundo antigo, os homens definiam a
liberdade em termos de sua participação positiva nos assuntos
governamentais. No mundo moderno, os homens definem a
liberdade em termos da autonomia de que dispõem para
garantir seus interesses em suas vidas privadas. Constant
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escreve que, "no tipo de liberdade de que dispomos, quanto
mais o exercício dos direitos políticos nos deixar tempo para
tratar de nossos interesses particulares, tanto mais a liberdade
será preciosa para nós" (Constam, 1988: 325).

A liberdade moderna entendida como ausência de
interferência, garantida de modo mais completo por meio do
exercício dos direitos políticos, envolve determinados riscos.
O governo, na moderna nação-estado, é cada vez mais
complexo. Em decorrência, está se tomando mais difícil para
o cidadão manter-se a par dos assuntos de governo, o que é
necessário para o adequado exercício dos direitos políticos.
Além do mais, a ênfase sobre os assuntos privados na vasta
nação-estado toma inevitável que os indivíduos fiquem absor-
vidos por suas preocupações particulares, minando ainda
mais o conhecimento que têm dos assuntos de governo. O
risco que corre a moderna liberdade na complexa nação-
estado é, pois, o de que os indivíduos isoladamente cessem o
exercício de seus direitos políticos e a participação no poder
político. Em assim o fazendo, os indivíduos solaparão a
liberdade. Afinal, tanto a liberdade antiga quanto a moderna
são funções ligadas e extensivas ao exercício dos direitos
políticos e à participação no poder político - o que em alguns
casos é chamado de soberania popular.

A solução para este problema é o desenvolvimento de
instituições que equilibrem aliberdade moderna, representada
pela ausência de interferência, com algo parecido com a
liberdade antiga, que é a participação ativa. Constam escreveescreve
que "as instituições devem buscar a educação moral dos
cidadãos. Ao respeitar seus direitos individuais, assegurar sua
independência, abster-se de perturbar o seu trabalho, devem,
não obstante, devotar-se aos negócios públicos, convocá-los
a contribuir com seus votos para o exercício do poder,
conceder-lhes o direito de controle e supervisão pela manifes-
tação de suas opiniões; e, ao educá-los, através da prática,
para estas elevadas funções, dar-lhes tanto o desejo quando
o direito de se desincumbirem das mesmas" (Constant,
1988: 328).
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Constam foifoi um dos primeiros a focalizar sua atenção
nas instituições que serviriam a um amplo espectro de neces-
sidades para melhor garantir a liberdade. O problema identifi-
cado por ele não foi resolvido com sucesso até o presente. De
fato, até o momento tem havido contínuos apelos para a
criação de uma série de instituições que criem um equilíbrio
entre a antiga e a moderna liberdade, ou aquilo que Jsaiah Berlin
denominava, de modo similar, liberdade positiva e liberdade
negativa (Berlin, 1992).

Efetivamente, muitas estruturas têm surgido para apoi-
ar, dentre outros "bens", os conceitos de liberdade delineados
por Constant. Nos Estados Unidos, foco do presente estudo,
a constelação de estruturas e de conceitos apoiados por redes
de outras estruturas, tais como eleições democráticas, julga-
mento com júri, atuação do Executivo e do Legislativo, ação
do Judiciário baseada na interpretação da Constituição, liber-
dade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de
reunião, são aspectos do que passou a ser considerado
processo democrático. Em lugar de enfocar os "bens"
teóricos como liberdade e igualdade, supostamente patrocina-
dos pelo que agora chamamos de processo democrático, ou
de enfocar a gama de instituições que o integram, focalizarei
o desenvolvimento das instituições em um domínio limitado
do processo. Especificamente, no dizer de Constam, aborda-
rei as instituições que devem "conceder (ao conjunto dos
cidadãos) direito de controle e de supervisão pela manifesta-
ção de suas opiniões". Na terminologia moderna, meu interes-
se está na função dos sistemas de formação de opinião pública
dentro do processo democrático. Embora a liberdade de
expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de reunião
garantam proteção contra a interferência nos sistemas de
formação de opinião pública, meu argumento é o de que não
existem sistemas de formação de opinião pública que possibi-
litem positiva participação das pessoas no exercício do poder
político. Como Constam explicou,explicou, a ênfase na liberdade
moderna, com proteção contra interferência, contraposta à
liberdade antiga, com participação positiva, é prejudicial a
toda liberdade e, portanto, ao projeto de autogoverno demo-
crático.
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Urge, e é o que sustento na Primeira Parte, a democra-
tização real dos sistemas de formação de opinião pública.
A base desta proposta e alguma orientação sobre como
concretizar a democratização dos sistemas de formação de
opinião pública repousam na obra do filósofo americano John
Dewey, em resposta ao trabalho de Walter Lippmann.
Este exame da obra de Dewey contribui para o debate
intelectual em andamento, assim como o estudo empírico da
Segunda Parte. Busca-se contribuir com uma percepção -
ou insight, na tradição intelectual americana - sobre
como a comunicação mediada por computadores poderia e,
eu afirmo, deveria, incrementar o processo democrático.
Posteriormente, a orientação passa a ser prover informação
sobre a teoria democrática de John Dewey, argumentando de
modo implícito que os acontecimentos recentes vêm tornan-
do cada vez mais plausível a interpretação de Dewey sobre o
processo democrático. Em primeiro lugar, examinarei o
pensamento de Lippmann e Dewey em relação aos anos 20,
época em que ambos escreveram. Depois examinarei os
recentes esforços parareviver tanto aperspectivade Lippmann,
quanto a de Dewey. Finalmente, apresentarei um relato
atualizado do pensamento de Dewey em relação à era presen-
te, caracterizada pelo surgimento da tecnologia de comunica-
ções mediada pelo computador. Entretanto, antes de
adentrarmos no estudo de Lippmann e Dewey, focalizarei
temas de relevância ligados aos primeiros anos da história
americana.

Será útil observar, antes de prosseguir, que as discus-
sões sobre a nova tecnologia e a democracia freqüentemente
estão associadas a idéias relacionadas com a democracia
direta, na qual se espera que o sistema representativo seja
substituído pelo governo direto do povo. Não é este o caso.
Pelo contrário, o texto a seguir busca, em todos os aspectos,
analisara viabilidade das estruturas no uso da nova tecnologia,
a qual, no campo das tradições políticas existentes, contribui-
rá para o aprofundamento da democracia e para a obtenção de
novos dados sobre a natureza da cidadania.
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Burke e a Revolução Americana

O peso da opinião pública, poderiam alguns sustentar,
foi uma das forças que levaram os colonos americanos a se
declararem independentes da tutela britânica. Em conseqüên-
cia, procurou-seinstitucionalizaraidéiada soberania do povo,
como foi formulado, inicialmente, na Declaração da Indepen-
dência de 1776 por Thomas Jeiferson, e depois na constitui-
ção federal americanade 1783. A expressão "opinião pública"
foi registrada pela primeira vez no Dicionário Oxford, em
1781. Isto seguiu-se à guerra entre os colonos e também à
famosa defesa dos revolucionários americanos, feita pelo
filósofo inglês Edmund Burke, que, em On the Affairs of
America (Sobre os Assuntos da América), deu sua explicação
dos motivos de os revolucionários americanos procurarem
livrar-se da tutela britânica: "Permitam-me observar que não
é apenas ao aspecto odioso da taxação dos impostos que se
fará resistência, mas também ao fato de que nenhum outro
item do direito de legislar pode ser exercido sem levar em
conta a opinião geral dos que serão governados. A opinião
geral é o veículo e o órgão da efetiva competência para
legislar". A opinião geral ou opinião pública é, deste modo,
causa e efeito da efetiva competência para legislar, ou, do
poder para governar. Ela é, portanto, constitutivada soberania
popular. O fato de que as opiniões do cidadão comum têm
significado público acarreta conseqüências efetivas em um
Estado no qual a idéia de soberania popular tenha existência.
Burke escreve que, "nos países livres, freqüentemente se
encontra mais sabedoria e sagacidade genuínas do povo nas
lojas e fábricas do que nos gabinetes dos príncipes nos países
onde ninguém se atreve a dar uma opinião a menos que seja
consultado pelo governante" (Burke, 1949: 106).

Os Fundadores da Pátria Americana

Os fundadores da pátria americana tinham variadas
posições sobre o papel da opinião pública e sobre a necessi-
dade de um governo forte e estável numa nação-estado
complexa. Thomas Jefferson, o homem por trás da assim
chamada "visão jeffersoniana", que inspirou os políticos
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contemporâneos a exaltarem o presumido potencial democrá-
tico da revolução das comunicações, demonstrou uma
fé quase mística no poder da opinião pública. A deliberação da
comunidade local era ponto decisivo na sua visão de um
congresso de comunidades agrícolas autogovernadas, reu-
nindo-se por todo um vasto território para formar uma nação-
estado vibrante. A opinião pública e a deliberação democrática
estavam na base da soberania popular. Jefferson, por exem-
plo, escreveu o seguinte trecho, citado com freqüência:
"Não sei de nenhum repositório seguro do poder efetivo da
sociedade a não ser as próprias pessoas, e se acharmos que
elas não são suficientemente esclarecidas para exercerem o
controle com firme discernimento, o remédio não é retirá-lo
delas, mas instruir o seu juízo" (Jefferson, 1984: 493).
Mesmo quando Jefferson fazia explanações sobre o poder do
povo, salientava a necessidade de "instruir o seujuízo". Desta
maneira, ele demonstrava sua consciência do problema que o
povo enquanto "massa" representava para a estabilidade de
uma única nação-estado. Enquanto mantinha sua visão de um
congresso de comunidades autogovernadas, ele também
acreditava que era necessário agir para melhorar o potencial
delas na superação de dificuldades. Por esta razão, apoiou
um extenso programa de obras públicas projetado para unir a
nação. Nele estava incluída a promoção da instrução pública
e a construção de estradas e canais. Escreveu ele:
"Novos canais de comunicação serão abertos entre os esta-
dos, as linhas de separação desaparecerão; seus interesses
serão identificados, e sua união, cimentada por novos e
indestrutíveis laços" (529). Como certamente pensava
Alexander Hamilton, havia mais que simples ingenuidade na
adesão de Jeiferson ao seu ponto de vista de autonomia
local. Este é, em especial, o caso, levando-se em conta seu
alerta simultâneo para que se enfocasse a construção de uma
nação-estado única através da criação de redes nacionais de
trabalho. Muito embora permaneça como símbolo político
poderoso, a visãojeffersoniana da autonomia local não podia
prevalecer em um império comercial em expansão
(Trachtenberg, 1965).
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Diversas medidas implementadas por sugestão de
James Madison foram claramente projetadas para incentivar
a deliberação pública para formar uma opinião pública
abrangente. Simultaneamente, medidas foram implementadas
para garantir o estabelecimento de um governo forte e estável
para supervisionar o desenvolvimento de uma complexa
nação-estado. Mais realista que Jefferson, Madison postulava
uma "república estendida" em contraposição a uma democra-
cia. Uma república estendida viabilizaria a soberania popular
numa única nação-estado, em contraposição à democracia,
que permite a soberania popular somente em comunidades
muito pequenas. Além disso, Madison seguia David Hume ao
argumentar que um sistema representativo espalhado por um
amplo território criaria uma estrutura de governo estável. O
tamanho da nação-estado diminuiria a influência das facções
em quaisquer partes isoladas (Adair, 1956-7; Rume, 1985).
Madison também apresentou razões para a criação de um
sistema de "filtragem" no qual as eleições livres em nível local
permitiriam ao público em geral desempenhar sua função
democrática ao eleger a primeira camada de representantes.
Um sistema de gradação cada vez mais refinada, tal como o
de eleições abrangendo um território mais extenso e, depois,
o estabelecimento de colégios eleitorais assegurariam que os
legisladores nacionais de maior importância fossem homens
de alta envergadura. Estes homens, pensava Madison, colo-
cariam o interesse público acima do seu ganho pessoal
(Fishkin, 1996; Harrison, 1993; Sunstein, 1993). Finalmente,
para os nossos objetivos, Madison enfim escreveu a Primeira
Emenda do Ri!! ofRights (Carta de Direitos): "O Congresso
não fará lei ... restringindo a liberdade de expressão, ou de
imprensa, ou o direito de as pessoas se reunirem pacificamen-
te..." (Madison et ai, 1988). Madison pediu que se instituíssem
as eleições diretas, o sistema representativo e a proibição da
interferência com determinadas liberdadesjulgadas essenciais
para a formação da opinião pública. O ponto crítico a ser
observado, contudo, é o de ele ter se descuidado da constru-
ção de estruturas institucionais para assegurar oportunidade
de participação aos cidadãos em geral no sistema de formação
de opinião pública. Talvez, levado pela forte opinião do

1 Nota do Tradutor:
Nooriginal,Town Hall
diz respeito a uni
Conselho de Cida-
dãos ou a uma As-
sembléia, existente
desdealndependên-
cia do EUA.
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pdblico, Madison também manteve a fé na natureza democrá-
tica do processo pelo qual os cidadãos formariam suas
opiniöes corn base nas quais votariam em seus representantes.

0 século XIX

No decorrer do século XIX, a medida que os sistemas
de transporte e de cornunicaçöes interligavam o pals mais
estreitamente, a deliberação local viria a perder sua importân-
cia na formação da opiniao pdblica. Devido ao uso da
eletricidade, a mIdia nacional ganharia em importância. Nos
primeiros anos do século XIX, no entanto, a deliberacao local
era comum e importante. Depois de suas viagens pelos
Estados Unidos para observar a democracia americana, em
1831 e 1832, outro frances, Alexis de Tocqueville, sustentava
que a oportunidade para deliberação na comunidade local
sobre o bern-estar desta era a garantia mais eficaz de estabi-
lidade e bem-estar da nova naçao-estado. Escreveu ele:
"Aqueles que temern os excessos da multidão e os que
receiam o poder absoluto deveriam igualmente desejar o
desenvolvimento gradual das liberdades provinciais"
(Tocqueville, 1990:95). 0 Conselho de Cidadãos' ou o plená-
rio da Nova Inglaterra é a estrutura institucional que coroou
a importãncia da deliberaçao democrática nos primeiros anos
do pals. Como urn corpo deliberativo quase formal em nlvel
local, a sala de reuniOes era a variacão americana distinta do
que era o salão frances ou a casa de chá inglesa. Cada uma
delas era o foro para urn püblico afeito ao debate crItico,
forrnando e expressando urna variedade de pontos de vista
sobre decisöes tomadas pelos governantes. Como escreveu
Tocqueville, "as salas de reunião são para a liberdade o que as
escolas primárias são para a ciência; tra.zem-na para o alcance
das pessoas, ensinam aos homens como usa-la e desfrutá-la"
(61). Infelizmente não existia, para os fóruns deliberativos,
protecão constitucional contra os efeitos das tecnologias e
estruturas institucionais em mudanca, como a da imprensa
(Habermas, 1989).

Urn padrão de mudança que teve influência determinante
sobre os sistemas de formação de opinião püblica foi o da
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concentracao crescente do controle no campo das redes
elétricas edo telegrafo. A capacidade de enviar mensagens por
fios a qualquer lugar pode ser proveitosa de acordo corn a
intenção de Jefferson de criar uma cornunidade espaihada
sobre uma vasta base para cimentar a união. Em 1853, Donald
Mann, democrata e editor da revista American Telegraph

Magazine, estabeleceu esta relaçao ao escrever que "quase
toda nossa populaçao, numerosa e espalhada, está estreita-
mente unida, não meramente por instituiçöes poilticas, mas
também por uma afinidade telegrafica e instantânea de inteli-
gência e simpatia, o que nos transforma, decididamente, em
'urn so povo' por toda a pane" (Czitrorn, 1982: 12). Aqueles
que possuern urna visão democrática dos beneflcios de uma
vontadecomum unitáriadevem terenxergado anovatecnologia
corn esperança. Foi também urn irnenso avanco para a
crescente inddstria de notIcias. 0 crescimento de 235 jornais
em 1800 para 160 mil em 1899 deu-se largarnente em razão
do sistema de distribuição posto em andamento pelo envio de
reportagens daAssociated Press por fio, através do rnonopólio
do telégrafo, representado pela Western Union. Como ficou
confirmado numa investigaco do Senado norte-americano,
feita em 1874, sobre os negócios da aliança entre a Western

Union e a Associated Press, a nova tecnologia teve urn efeito
imenso sobre o fragil e desprotegido sistema de formaçäo de
opiniao pdblica, cujo ápice era representado pela sala de
reuniöes poifticas da cidade. No relatório da investigacao do
Senado, escreveu-se que "o poder do telegrafo, aumentando
contInua e rapidamente, so pode ser avaliado minimarnente. E
o rneio de se influenciar a opinião püblica através da imprensa,
de atuar sobre os mercados do pals e de afetar seriamente os
interesses do povo" (26). A cornparação das palavras de
Tocqueville edo presidente da Western Union, William Orton,
bern ilustra a natureza da rnudança a partir do começo ate a
dltimaparte do século. Em 1832, Tocqueville observou que "o
poder da imprensa escrita so é superado pelo poder do povo"
(188). Quase 40 anos depois, poder-se-ia dizer que o poder
relativo da imprensa e do povo trocou de lugar corn o
crescente poder do telegrafo. Em 1870, William Orton disse
a uma comissão especial do Senado que investigava as praxes
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monopolísticas da Western Union: "O mero fato da existência
de monopólio não prova nada. A única questão a ser conside-
rada é se os que controlam os seus negócios os administram
adequadamente e no interesse, em primeiro lugar, dos donos
da empresa e, em segundo, do público" (Czitrom, 1982: 27).

O Enfoque de Lippmann

Walter Lippmann, trabalhando em propaganda para os
Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, ficou
preocupado com o poder da nova mídia para manipular a
opinião pública e ganhar influência nos assuntos de Estado.
No seu livro extremamente influente de 1922, Pub/ic Opinion,
Lippmann propõe-se a esclarecer o papel tradicionalmente
vago dos sistemas de formação de opinião pública no proces-
so político. Em assim o fazendo, Lippmann tenta reconceituar
a natureza do processo político no qual os sistemas de
formação de opinião pública estão inseridos. Para Lippmann,
o maior problema para a teoria democrática é como superar
aféingênua numadoutrinade soberaniapopular mantida pelos
democratas tradicionais. A razão de isso ser um problema é
que o público, na época de Lippmann, continua a aderir às
idéias democráticas, num mundo em que estas são irrealizáveis.
Como escreve Lippmann: "O ideal democrático, como
Jefferson o concebeu...tomou-se um evangelho político e
originou os estereótipos pelos quais os americanos de todas as
tendências partidárias têm enxergado a política" (Lippmann,
1960: 270). Além disso, a visão jeffersoniana foi sempre
inadequada para as necessidades de uma nação-estado
comercial, vasta e tecnologicamente avançada. O democrata
tradicional tomou como dogma de fé que o cidadão estaria
informado adequadamente. E como se fosse uma afronta às
idéias democráticas solucionar a questão de como o cidadão
poderiatomar-seinformado. Demaneiraadrnirável, Lippmann
investigou a falácia na idéia corrente de que os homens estão
naturalmente bem informados o bastante para possuírem um
julgamento político firme em questões concernentes à nação-
estado. A fim de desempenhar com sucesso sua função
democrática, um cidadão deveria, de fato, ter urna compreen-
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são excepcional dos assuntos locais, nacionais e internacio-
nais. Em outras palavras, deveria ser um cidadão
"onicompetente". Na realidade, as pessoas constroem para si
mesmas uma noção do mundo baseada em "ficções", "sím-
bolos", "fragmentos" e "estereótipos", ou seja, "retratos em
suas mentes", expressão usada por Lippmann para dar título
ao capítulo de apresentação de seu livro. Conclui dizendo que
"não sendo onipresentes nem oniscientes, não podemos
enxergar muito do que há para pensar e discutir a respeito"
(161). Sua conclusão de que os cidadãos são mal-informados
sobre os assuntos do Estado conduz Lippmann a reconceituar
a base do processo político.

Lippmann trata da questão do consenso ao investigar
a brecha existente entre as idéias democráticas e a realidade
política. Escreve ele: "Como, na linguagem dateoriademocrá-
tica, pode um grande número de pessoas, que se sentem cada
uma de um modo particular a respeito de um retrato mental,
desenvolver qualquer tipo de vontade comum?" (193). Ao
mencionar o tópico "vontade comum", Lippmann sugere que
é necessário haver uma "Superalma", que é a cristalização dos
desejos de toda a nação, no sentido de que haja um grupo de
cidadãos informados e participativos amando em conjunto
para criar a legislação e o próprio governo. Em outras
palavras, é a cristalização de uma ficção. Lippmann usa esta
noção de Superalma para caricaturar a crença, sustentada
pelos democratas tradicionais, numa vontade geral. A título de
comparação, ele aponta o fato de que os seres humanos devem
construir o consenso dos governados. Escreve ele: "a
Superalma, entendida como o gênio que preside ao compor-
tamento empresarial, é um mistério supérfluo se fixarmos
nossa atenção sobre a máquina" (229). Ao invés de confiar
numa Superalma mística, o analista atento à realidade se
concentraria nas estruturas por meio das quais são moldadas
as opiniões. Como estas são compostas de "ficções",
"símbolos", "fragmentos" e "estereótipos", é significativo
entender a maneira pela qual ficções, símbolos, fragmentos e
estereótipos envolvem os cidadãos, subsidiando de informa-
ções os seus retratos mentais. Ao se concentrar sobre a
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maquinaria real por meio da qual se construirá uma vontade
comum não existente, Lippmann revela sua hipótese de que as
idéias democráticas são uma impossibilidade. Uma minoria
sempredominará. Escreveele: "A teoria idílica dademocracia
não é realizada em parte alguma... Existe um círculo interno,
cercado por círculos concêntricos que se apagam gradual-
mente em meio aos indiferentes ou desinteressados" (228).
Liberto das idéias democráticas, Lippmann pode focalizar
uma melhor compreensão da perfeição deste processo. Isto
resultará em conhecimento sólido que terá uma influência
determinante sobre a civilização. Lippmann afirma que, "não
importa como se origina o poder, o interesse crucial está em
como ele é exercido. O que determina a qualidade da civiliza-
ção é o uso feito do poder" (312).

Baseado em sua teoria que sugere a inevitabilidade da
dominação da minoria, Lippmann propõe que o processo
político exige que se substitua a devoção aidéias democráticas
por uma devoção a um alto padrão de vida. Os homens não
aspiram ao autogoverno só por causa dele, mas, ao contrário,
por seus resultados, que podem ser definidos em termos de
dignidade humana, como os democratas tradicionais estão
capacitados a fazer. Entretanto, com tal dignidade dada ao
cidadão médio e às "opiniões que os homens possam ter",
seria impossível o controle, e confusão seda o resultado. Por
outro lado, ao se definirem resultados como "um padrão de
vida no qual as capacidades do homem são exercitadas
adequadamente", todo o problema da organização política
muda de figura. Com a ênfase em se obter "um mínimo de
saúde, moradia, educação, liberdade, prazer, atendimento às
necessidades materiais, etc.", os "critérios podem se tornar
exatos e objetivos, o que, inevitavelmente, faz parte da
preocupação de poucas pessoas, comparativamente" (314).

A força impulsionadora por trás desse tipo de mudança
é a profunda ligação de setores-chave com o ideal americano
de sucesso. Uma doutrina simplista de progresso mecânico
que propugnao desejo "do maior, do mais rápido, do mais alto,
do menor - se você é um fabricante de relógios de pulso ou
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microscópios—; o amor, em resumo, pelo superlativo e pelo
ímpar..." simboliza muito habilmente este ideal. Lippmann
acredita plenamente nas virtudes do ideal de sucesso e de
progresso mecânico (109) e defende a construção de um
sistema privado de formação de opinião pública, a fim de
perpetuar esse ideal. Particularmente relevante é a existência
de um padrão de vida cada vez melhor - o sonho americano.
Este sistema seria decisivo para assegurar a vitalidade contí-
nua de uma determinada interpretação da realidade. O poder
político reside, assim, na construção da máquina. Escreve
Lippmann: "... o padrão tem sido o de um sucesso quase tão
perfeito na seqüência de ideais, práticas e resultados, que todo
desafio a ele é rotulado como "contrário ao espírito america-
no" (110).

Três elementos interrelacionados e vitais para o siste-
ma de formação de opinião pública proposto por Lippmann
são, portanto, a subordinação da comunicação política à
economia de mass media (dos meios de comunicação de
massa), a criação de uma cultura da "objetividade" na profis-
são jornalística e a construção de um sistema de "inteligência
organizada" nos círculos administrativos daelite. Emprimeiro
lugar, talvez seja este o ponto central, ode que a mídia política
funcione como uma esfera acoplada à mídia de massa, de um
modo geral. A idéia de uma organização de comunicação de
massa é a de operar um negócio lucrativo. Isto cria uma
tensão, dentro da organização, entre a motivação genérica da
maximização do lucro e o papel especial da mídia noticiosa de
informar o público sobre assuntos concernentes ao governo
democrático. Como Lippmann afirma: "Esperamos que o
jornal nos forneça a verdade, sem se importar com o quão não
lucrativa possa ela ser" (321). O fato de a organização de mídia
vender espaço de publicidade em seu produto para a esfera
privada força o editor do produto da mídia a ser perceptivo
quanto aos interesses e às opiniões dos anunciantes atuais e
potenciais bem como dos consumidores. Devem prestar
atenção aos anunciantes porque eles, com freqüência, são
consumidores e, além disso, financiam o produto da mídia.
Devem prestar atenção aos consumidores para garantirem sua
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circulação e/ou audiência para atraírem anunciantes. Ao
submeter a construção da mídia política a estas pressões,
Lippmann delineia umaespécie de sistema de "contabilidade".
O peso da opinião no seio de uma comunidade de cidadãos
respeitáveis e homens de negócios que compram o produto da
mídia refreia o potencial de tomada de decisão do editor de
notícias, ao atuar como um intermediário entre o público e o
governo. E, o que é mais importante, a comunidade dos
respeitáveis homens de negócio que financiam o produto da
mídia também refreia o posicionamento editorial.

Em segundo lugar, Lippmann formulou a importância
da "objetividade" no processo da fabricação de notícias. No
seu entender, um acontecimento torna-se notícia quando
pode ser "arranjado, descrito, medido, identificado". Uma
briga, por exemplo, se transforma em notícia quando há uma
prisão, ou uma queixa levada ao tribunal. Um "assunto
perigoso", como uma greve, para darmos um exemplo de
Lippmann, torna-se notícia somente quando existe registro
confirmado de alguma ação em uma determinada instituição,
ou quando ocorre um evento que perturba as atividades
cotidianas do cidadão. Assim, no caso da greve, a notícia é "o
fato indiscutível e o interesse imediato... a própria greve e o
desconforto do leitor". Uma das diversas razões apresentadas
para estabelecer padrões de objetividade é o desejo do editor
de ter um modus operandi profissional, com as regras dojogo.
A equipe disporá, então, de linhas gerais para ajudá-la a evitar
ofender, confundir ou alienar o leitor leal e/ou o anunciante,
com matérias fora do convencional, expostas de maneira
insuficiente ou obscura. Mais uma vez é posto em funciona-
mento outro sistema de contabilidade.

Finalmente, para Lippmann, a chave para a construção
de opinião pública sólida é a criação de uma "inteligência
organizada", através de uma agência de inteligência localizada
estrategicamente e composta por cientistas, cientistas sociais
e administradores profissionais. Quanto maior a capacidade
dessas instituições para organizar informação, do mesmo
modo queo fazem a polícia, os tribunais co Poder Legislativo,

54



A Du,iocLcIA EwRÕNIcA

mais provavelmente o serviço jornalístico objetivo ganhará
precisão em suas notícias e a opinião pública será adequada-
mente informada para que o processo político funcione
tranqüilamente. A imprensa, portanto, é meramente "uma
lanterna que se movimenta incansavelmente por todos os
lados, trazendo um episódio e depois outro para fora da
escuridão, para a luz" (364). Talvez o eixo central de
sustentação do poder esteja corporificado na elite política
altamente racional que investiu tempo e energia na compreen-
são do funcionamento complexo da moderna nação-estado -
os indivíduos nas várias instituições queorganizaxn ainforma-
ção. Lippmann escreve que "somente ao insistir que os
problemas não lhe sejam levados antes que tenham passado
por um processo, pode o ocupado cidadão de um Estado
moderno ter esperanças de lidar com eles de uma forma
inteligível" (402).

O Enfoque de Dewey

Dewey a respeito de Lippmann

Em 1927, Dewey publicou ThePublicandltsproblems
(O Público e Seus Problemas), que pode ser lido como uma
refutação da tese de Lippmann. No próprio livro, Dewey
ressalta sua dívida para com Lippmann, embora as conclu-
sões de ambos divirjam nitidamente.

Dewey manifestou uma grande admiração pelo Public
Opinion (Opinião Púlbica) de Lippmann, ao escrever que não
é mais possível enxergar a democracia da mesma maneira
após ter assimilado o poder da obra de Lippmann. Expressan-
do esta admiração, Dewey aceita a maior parte da análise de
Líppmann. Por exemplo, Dewey concorda que a era da
máquina, simbolizada por vapor, cabo, telefone, rádio, ferro-
vias, impressão barata e produção em massa, está também
profundamente marcada por aquilo que o presidente Woodrow
Wilson denominou "novaeradas relações humanas". Homens
e mulheres estão intimamente ligados por eventos distantes
através da rapidez na comunicação da informação e no
transporte de bens materiais. Uma conseqüência básica da era
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da máquina eda nova era das relações humanas é o significado
de eventos além do alcance das pessoas que vivem em
pequenas comunidades espalhadas por toda a vasta nação-
estado. A extrema dependência dessas pessoas no que se
refere aos negócios danação é responsável pela fragmentação
e deterioração do significado da comunidade local na vida
diária do indivíduo. Como afirma Dewey: "A era da máquina,
ao desenvolver a Grande Sociedade, invadiu e desintegrou
parcialmente as pequenas comunidades dos tempos passa-
dos..." (Dewey, 1927: 127). Dewey concorda com Lippmann:
um congresso de pequenas comunidades autônomas era a
base sobre a qual se supunha que idéias democráticas como
a da soberania popular funcionassem, de acordo com os
democratas tradicionais. Uma vez que a era da máquina e a
nova era das relações humanas transformaram esse ambiente
num anacronismo, o tempo e os acontecimentos tornaram o
ideal democrático de soberaniapopular impraticável e inoperante
na vasta e complexa nação-estado que se desenvolveu.

Oprincipal ponto de divergência entre Lippmann e
Dewey está precisamente no significado das idéias democrá-
ticas. Lippmann rejeita todo acatamento às idéias democráti-
cas após sugerir que a dominação da minoria é inevitável. Ele
então formula teorias sobre a maneira como o processo
político pode funcionar apesar da incapacidade dos cidadãos
de governarem a si mesmos. Dewey argumenta que, ao fazer
isto, Lippmann compromete a democracia como um todo. A
democracia ocupa um lugar central na filosofia de Dewey e,
especialmente, em sua concepção devida associativa. A tarefa
de Dewey é, portanto, a de defender as idéias democráticas
em contraste com a poderosa rejeição de Lippmann. Desta
maneira, Dewey interpreta a teoriapolítica antidemocrática de
Lippmann e sua própria teoria política democrática como dois
conjuntos de idéias concorrendo pela supremacia numa era
em que o impacto da tecnologia sobre a interação humana
desatrelou o desenvolvimento futuro do processo político das
tradições previamente enraizadas. Ao falar dos anos 20, uma
era de revolução e transformação, Dewey admite incerteza
quanto a que conjunto de idéias terá influência determinante
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sobre o desenvolvimento dos processos políticos. Do lado
positivo, afirma que a literatura da democracia, o conjunto de
ideais que ele procura sustentar, "mantém seu encanto e
prestígio sentimentais" e "ainda instigam o pensamento e
inspiram lealdade". Do lado negativo, dados os padrões de
desenvolvimento do telégrafo e do rádio, conclui: "... aqueles
que têm instrumentos eficazes à sua disposição têm a vanta-
gem".

Dewey concorda com a afirmação pragmática de
Lippmann de que os democratas tradicionais concentraram
erradamente suas atenções nas origens do poder derivado da
vontade comunitária e não nos processos pelos quais o
consenso público é moldado. Sendo ele mesmo um pragmá-
tico, Dewey acompanha Lippmann. Ao avaliarem como o
processo político devia ser adaptado para funcionar com
sucesso num mundo em mudança, ambos se concentram nos
sistemas de formação de opinião pública, especificamente no
funcionamento da imprensa e nas organizações responsáveis
pela distribuição de informações especializadas. A teoria de
Lippmann prende-se ao seu argumento deque nem aimprensa
nem qualquer outra instituição compensa o "fracasso das
pessoas que se autogovernam ao buscarem transcender sua
experiência informal e seus preconceitos através da invenção,
criação e organização de uma maquinaria de conhecimen-
to"(365). A imprensa, noutras palavras, é incapaz de sustentar
as idéias democráticas da soberania popular. Deve, portanto,
ser organizada de modo que o processo político funcione a
despeito deste fato. É precisamente este o ponto sobre o qual
Dewey focaliza sua análise contrária. Em nível concreto, ele
aponta os sistemas de formação de opinião pública como
essenciais para a organização do poder. Escreve: "O caminho
mais suave para controlar a conduta políticaé pelo controle da
opinião" (182). Dewey continua argumentando que o sistema
deformação de opinião pública de Lippmann é uma traição ao
processo democrático. É, portanto, necessário que a comu-
nidade aperfeiçoe uma "maquinaria do conhecimento" para
dar substância às idéias democráticas. Afirma ele: "Quando a
era da máquina tiver sido assim aperfeiçoada, sua maquinaria
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será um meio de vida e não um dominador despótico. A
democracia virá por seu próprio mérito, pois a democracia é
um nome parauma vida de comunicação livre e enriquecedora"
(184).

No decorrerdos anos 20 tanto Dewey quanto Lippmann
concordaram em que o conjunto de fatos que caracterizaram
a era da máquina e aera das novas relações humanas favorecia
claramente o arcabouço de idéias defendido por Lippmann,
em contraposição ao arcabouço de idéias esposado por
Dewey. Em 1927, de fato, tudo o que Dewey podia fazer era
explicar os problemas. Os novos e poderosos instrumentos
difundidos pelas elites políticas e econômicas desarraigaram
o indivíduo de sua comunidade sem o seu conhecimento,
provocando o "eclipse do público". O resultado foi que as
elites políticas e econômicas se acharam aptas a controlar
facilmente a maquinaria política. Dewey escreve: "Numa
palavra, as novas forças de ação combinada, devido ao regime
econômico moderno, controlam a política atual, do mesmo
modo como os interesses dinásticos a controlavam há duzen-
tos anos atrás" (108). A nova era das relações humanas, então,
"não tem agências políticas dignas desse nome" porque os
interesses políticos e econômicos privados prevalecem de
modo total, moldando o debate através do controle dos
sistemas de formação de opinião pública. Isto, no entanto, não
torna insolúvel o problema do eclipse do público. A tarefa que
se faz necessária, de acordo com Dewey, cabe ao público, que
tem de tomar consciência de si mesmo e tomar-se organizado
através da criação de uma maquinaria de "inteligência socia-
lizada". Especificamente, Dewey está preocupado com o fato
de que o público se reconheça para dar a si mesmo "peso na
escolha dos seus representantes oficiais e na definição de suas
responsabilidades e de seus direitos" (77).

A base de Dewey para as idéias democráticas

Ao longo de sua análise, Dewey intenta realizar um
trabalho intelectual que seja prático. Ele se dedica à tarefa de
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definir o problema do público, pesquisando condições segun-
do as quais o público poderia surgir e dando um relato, que
ele admite ser impreciso, sobre como o público cm formação
deveria ser organizado para definir e manifestar seus interes-
ses. Para Dewey, solucionar o problema da organização é
impossível sem que se resolva o problema da emergência do
público e é, portanto, uma questão de segunda ordem relati-
vamente à questão da emergência. O conjunto desta emprei-
tada é, conforme Dcwey, "um problema intelectual à primeira
vista". Na época em que Dewey escreveu, a situação era por
demais desencorajadora para que ele fosse capaz de oferecer
uma orientação honesta sobre questões práticas. Dewey
enfatiza as condições e o significado potencial da nova
tecnologia. Contudo, fracassa em oferecer alguma linha de
ação ou em dar uma noção do que as novas tecnologias
poderiam ser. Isto tem frustrado seus interpretadores até o
presente. Ele é consistentemente acusado de ser obscuro e
ambíguo (Carey, 1989; Damico, 1978; Festenstein, 1994;
Rorty, 1980; Ryan, 1995; Westbrook, 1991). Por outro lado,
faço o comentário de que Dcwcy tinha uma profunda compre-
ensão dos limites do que ele podia proporcionar à época em
que estava escrevendo. Nem as condições nem as tecnologias
para concretizar suas idéias estavam próximas do limiar da
possibilidade. Assim, é uma homenagem à obra de Dewey
dizer que ela é tão útil quanto uma mensagem posta dentro de
uma garrafa e deixada à deriva para as futuras gerações.
Tomou-se possível formular o argumento, que apresento
aqui, de que as condições e a tecnologia que ele acreditava
serem inevitáveis passaram, de fato, a existir. No restante
deste capítulo, focalizarei os fundamentos deixados por
Dewey quanto às idéias democráticas e à importância de um
público emergente como agente de mudança. Nos capítulos
da primeira parte, a seguir, farei um esboço do contexto da era
atual, comparando-a com a época de Dewey. No que respeita
à assim chamada revolução das comunicações, comentarei o
fato de que estamos testemunhando a emergência de um
público ao estilo de Dewey e que, portanto, seria de grande
utilidade apreciar as noções de Dewey sobre como organizar
o público.
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Para entender, ainda que vagamente, a base de Dewey
para as idéias democráticas é útil focalizar o seu relato sobre
como um "Estado" chega a existir. Muito esquematicamente,
a emergência do público ocorre quando as conseqüências de
um comportamento conjunto chegam a afetar uma parte
bastante ampla datotalidadedo povo. Isto resulta no surgimento
de representantes escolhidos para gerir os negócios públicos.
O público e o governo resultantes são, reunidos, o Estado.
Como escreve Dewey: "Um público articulado e atuando
através de representação constitui o Estado; não existe Estado
sem governo, mas também não existe nenhum sem o público"
(67). A representação é composta por indivíduos com
motivação própria. A maquinaria política resultante é, desta
maneira, tão representativa do público inicial quanto for
momentaneamente conveniente para os membros da repre-
sentação que controlem a maquinaria política. Deste modo, se
os representantes quiserem impor um domínio despótico ou
oligárquico, eles o farão. Todavia, como o público está no
ponto central do poder que dá origem ao Estado, a modifica-
ção das circunstâncias pode sempre trazer à tona outro
público ou outro aspecto do público. Isto pode obrigar a
mudanças no status dos representantes e da maquinaria
política do Estado. Em princípio, Dewey aponta para as
mudanças tecnológicas que têm amplo impacto sobre o
comportamento conjunto, ou para a maneira pela qual as
pessoas interagem. Tais alterações podem resultar na emer-
gência de um novo público, capaz de influir na escolha dos
representantes e de provocar a reorganização da maquinaria
política do Estado. Por exemplo, Dewey escreve que "a
transição do governo hereditário edadinastia, ambos apoiados
por lealdades impostas pela tradição, rumo a um governo
popular foi, basicamente, conseqüência inevitável das desco-
bertas tecnológicas e das invenções que operaram uma
transformação nos costumes pelos quais os homens têm se
mantido juntos" (Dewey, 1927: 144).

Subjacente à visão de Dewey sobre o Estado, há uma
proposição que afirma existir uma corrente histórica segundo
a qual o público, à medida que se torna cada vez mais
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consciente de si mesmo, exige maior poder de decisão na
escolha dos seus representantes e no projeto da maquinaria
política do Estado. Desta forma, segundo o relato de Dewey,
a corrente histórica conduz obrigatoriamente à crescente
perfeição das idéias democráticas. Na literatura subseqüente,
tanto o relato de Dewey sobre a formação do Estado quanto
a metafísica de Dewey sobre a democracia têm, em geral, sido
alvo de muita controvérsia. Por exemplo, a seguinte pergunta
tem sido feita: "Não se trata de uma generalização infundada
o argumento de que a legitimidade de todos os "Estados",
incluindo a dos "Estados" não-democráticos, emana do povo?
Além disso, o argumento de que existe uma corrente histórica
mundial conducente a uma maior afirmação do poder de
decisão do público na seleção de seus representantes e no
projeto da maquinaria política ou a uma democratização cada
vez maior e sem limite no tempo é também altamente
discutível. Afortunadamente, para os objetivos da presente
tese, o relato de Dewey da formação do Estado e sua
metafísica democrática, embora elucidativos, não são vitais.
A esta altura, noutras palavras, as perspectivas para a perma-
nência contínua das regras dojogo democrático não precisam
ater-se à hipótese de que "a corrente da história" favorece a
formação da maquinaria política democrática. Antes, depen-
dem de saber se as pessoas que vivem numa unidade política
que se proclame democrática estão preparadas para aceitar a
trocade uma unidadepolítica democrática, pormais débil que
possa parecer, por uma unidade política não democrática, não
importa quão astuto seja o disfarce. Tratarei deste aspecto
num trecho mais adiante.

De acordo com Dewey, a contínua importância das
idéias democráticas no início deste século pode ser medida
pelo fato de que toda a teoria política americana, todo político
ejornalistaamericanos, incluindo Lippmann, têm de aparentar
estar fazendo um apelo ao povo. As idéias democráticas como
a da soberania popular ainda não têm significado para a massa
dos cidadãos, muito embora o público tenha sido eclipsado
por indivíduos motivados por interesses egoísticos e que
controlam a maquinaria através da qual se supõe que o público
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deva expressar sua opinião. Onde Lippmann rejeita qualquer
necessidade de idéias democráticas no seu esforço para
aperfeiçoar o processo político, Dewey enfatiza a importância
da interação histórica entre as idéias democráticas e o desen-
volvimento da verdadeira maquinaria política democrática.
Explicando como a implementação das idéias democráticas
tomou-se tão afastada da maquinaria política democrática nos
Estados Unidos, no começo do século XX, Dewey demonstra
como o reconhecido acatamento ao ideal democrático da
soberania popular é distinto da casualidade do modo pelo qual
as idéias democráticas são incorporadas à maquinaria política
de toda e qualquer época. Novas tecnologias, como a impren-
sa escrita, transformaram a maneira pela qual os indivíduos
interagiam e precederam ao surgimento das democracias
ocidentais, incluindo a dos Estados Unidos. Finalmente, um
novo público emergiu, composto principalmente pelas classes
de homens de negócios com crescente influência, exigindo
serem ouvidos no que respeita aos seus assuntos. Este público
desafiou a autoridade das elites aristocráticas que detinham o
controle da maquinaria política. Entre outras coisas, estabe-
leceu-se a doutrina da soberania popular no âmbito da nação-
estado. De acordo com Dewey, o novo público, o agente da
mudança, reagiu às estruturas organizacionais das elites
entrincheiradas como a monarquia, a aristocracia e aigreja, ao
rejeitar como um todo as virtudes da associação. As elites
intelectuais ligadas a este público, por sua vez, passaram
adiante a noção de que o homem isolado é o homem em seu
estado natural e que, em nome da liberdade, ele deve ser
protegido para que possa buscar a satisfação de seus interes-
ses particulares. Arcabouços intelectuais, como a teoria dos
direitos naturais e a doutrina econômica do laissez-faire,
marcaram a reação contra a associação e em favor do
indivíduo. Como veremos num capítulo posterior, o predomí-
nio dessas filosofias tem uma base social e psicológica
importante na supremacia da imprensa escrita. Por ora,
interessa-nos o conflito entre o indivíduo e a sociedade,
conflito este que tem marcado continuamente o desenvolvi-
mento dos atuais sistemas democráticos de governo e é em
grande medida um subproduto dos interesses específicos de
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um público há muito desaparecido. A fim de que a crescente
elite de homens de negócios pudesse progredir com seus
interesses, fazia sentido dar a máxima ênfase à existência de
um dualismo entre a capacidade do indivíduo de dar andamen-
to aos seus negócios e a postura restritiva das estruturas
hierárquicas estabelecidas. Na análise de Dewey, o dualismo
refletia os interesses incidentais de um grupo específico e uma
avaliação imprecisa da natureza da inter-relação entre o
indivíduo e a variedade de associações das quais o indivíduo
é uma parte. Não obstante, o dualismo continua a estar
subjacente nas estruturas institucionais, mais notadamente
nos sistemas de formação de opinião pública. Assim, as
estruturas que existem continuam a satisfazer as necessidades
de cunho egoístico de um público, antes emergente, que se
transformou, ao longo do tempo, numa elite econômica e
política com controle cada vez maior sobre a máquina política.

Dewey retrata o indivíduo como o resultado do efeito
contínuo do comportamento conjunto de um organismo
biológico. O indivíduo assim concebido e as variedades de
associações das quais o indivíduo é parte inter-relacionam-se
sutil e poderosamente de inúmeras maneiras. Esta realidade
toma sem sentido o dualismo hipotético entre o indivíduo e a
sociedade. Um conjunto de idéias construído com base neste
hipotético dualismo é uma fundamentação errônea para o
processo político. Isto é especialmente verdadeiro quanto ao
processo político democrático, no qual a natureza da inter-
relação entre o indivíduo e as associações é da máxima
importância. As contingências indistintas contidas no desen-
volvimento anterior da máquina política democrática devem,
por esta razão, ser superadas para que se possa imaginar o
desenvolvimento contínuo da democracia de um modo que
as idéias democráticas sejam concretizadas com mais clareza.
Dewey, com base nisto, lança um olhar crítico para a noção
de que a solução para a democracia é haver sempre mais
democracia, se "mais democracia" nada significa a não ser
uma extensão da máquina política democrática já existente.
Mais precisamente, a noção de que a solução para a democra-
cia é a de mais democracia deve coincidir com um reexame
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das idéias democráticas e com uma investigação das condi-
ções para a emergência do público. O resultado deste reexame
pode ser um ajuste na conduta dos representantes e no projeto
da nova máquina política. Com escreve Dewey: "O velho
ditado de que a cura para os males da democracia é mais
democracia... pode também indicar a necessidade de retomar
à própria idéia em si mesma, de esclarecer e aprofundar nossa
compreensão dela e de empregar nosso juízo quanto ao seu
significado para criticar e refazer suas manifestações políti-
cas" (144).

Os períodos posteriores

Apresentarei agora um breve sumário das tendências
significativas dos períodos de 1930 a 1960 e de 1960 a 1980,
os quais cobrem a época em que Dewey polemizou com
Lippmann e a época atual, período em que será útil reexaminar
o pensamento de Dewey. Entre os anos 30 e os anos 60, o
estudo apresentado por Lippmann exerceu muita influência
junto aos pesquisadores nas ciências sociais e na ciências
políticas, bem comojunto aos profissionais de outros campos
relevantes como o da mídia e o das políticas públicas. Uma
análise empírica detalhada, obedecendo a procedimentos
disciplinares firmemente delineados, no entanto, substituiu a
ênfase num relato filosófico abrangente das relações entre
os sistemas de formação de opinião pública e a teoria demo-
crática.

Num determinado círculo acadêmico, um grupo de
cientistas políticos realistas e democratas desenvolveram
mais tarde uma interpretação contemporânea da assim cha-
mada prática democrática. Em sua maior parte, esse trabalho
não tratou dos sistemas de formação de opinião pública, que
eram então controlados basicamente pelas estruturas
institucionais da mídia de massa. O economista político
austríaco Joseph Schumpeter, por exemplo, continuou a
demonstrarainevitabilidade de opoder político ser açambarcado
por elites pouco numerosas (Schumpeter. 1976). Outro
realista e democrata, Robert Dahl, realizou um esforço visan-
do à construção de um sistema político viável, no qual a

64



A Du,,locítkclA ELEmÕNIcÃ

competição crua pelo poder entre os grupos que representa-
varri interesses, aos quais Madison chamava de facções, de
posse da maioria dos recursos, substituía o esforço
madisoniano para garantir que fosse eleito um legislador
virtuoso. Esses grupos podiam, então, conseguir o máximo de
apoio para a sua proposta de controle dos elementos do
processo de tomada de decisão, essencial aos seus interesses.
Tal sistema tornou-se conhecido como política de grupos de
interesse ou democracia pluralista (Dahl, 1956). Dahl, que
mais tarde se referiu a ele como polyarchy 11 (poliarquia II),
afirma que esse sistema procura "enxertar a sabedoria prática
dos guardiões da máquina política na soberania popular
exercida pelas massas"'. Até certo ponto, esse sistema, por
conseguinte, encontra algum grau de acomodação entre a
realidade da dominação da elite numa nação-estado
tecnologicamente avançada e a da interpretação da soberania
popular (Dahl, 1989).

Ao mesmo tempo, desenvolveu-se a disciplina agres-
sivamente empírica da pesquisa sobre os meios de comunica-
ção. O estudo dos efeitos da mídia de massa sobre o
consumidor americano foi, talvez, conseqüência do estabele-
cimento de estruturas institucionais da mídia em geral, com
sólidos fundamentos. A união dos interesses publicitários e
comerciais para a formação do conteúdo e a obtenção de
controle agressivo sobre a produção e as formas de distribui-
ção da mídia para o interior dos lares caracterizou estas
estruturas (Czitrom, 1982). Conforme indicado no lançamen-
to da revista acadêmica Pub!ic Opinion Quanerly, de 1937,
a obra de Walter Lippmann exercia influência. Um dos
pioneiros nos primeiros anos nessa área, o cientista social
vienense Paul Lazarsfeld, chefe do setor de Pesquisa sobre o
Rádio, em Princeton, e depois diretor do setor de Pesquisa
Social Aplicada, na Universidade de Colúmbia, erataxativo ao
tratar da importância das novas e poderosas instituições na
formação da opinião pública. Escreveu ele: "A radiodifusão na
América é feita para vender mercadoria e a maioria dos outros
possíveis efeitos do rádio ficam submersos numa estranha
forma de mecanismo social que leva o efeito comercial à sua

2 N.T. Em inglês:
"graft	the
expertness of
guardians to tlie po-
pular sovereignty ol
the demos". A frase
é um jogo de pala-
vras onde se desta-
ca a oposição entre
o termo guardians.
i.e. 'anjos guardiões
do paraíso', e o ter-
mo demos, que é
abreviatura inglesa
para "democratas".
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expressão mais acentuada" (Lazarsfeld, 1940: 332). Na nova
disciplina, os contextos histórico e institucional a partir dos
quais as instituições de mídia de massa emergiram foram
ignorados em favor de estudos que investigassem efeitos
sócio-psicológicos determinados. Como resultado desta ên-
fase limitada, foi desenvolvida uma compreensão sobre como
os indivíduos percebem não só a mídia, mas também as novas
e valiosas ferramentas com as quais as elites políticas e da
mídia podem manipular a opinião pública, ferramentas tais
como métodos de apuração, pesquisas eleitorais, estratégias
de "marketing" eleitoral, etc. (Marsh, 1982). Talvez mais do
que outros nessa área, Lazarsfeld estava ciente da dissociação
entre a investigação sócio-psicológica sobre a dinâmica de
grupo da opinião pública numa sociedade de massa, por um
lado, e, por outro, a importância do conceito de opinião
pública na literatura política teórica tradicional. Num estudo
de 1955, escrito em conjunto com Elihu Katz, os autores
impeliram a comunidade de pesquisas acadêmicas a conside-
rar mais o elemento humano nas suas equações formalistas.
Eles escreveram: "A imagem tradicional do processo de
persuasão em massa deve abrir espaço para as "pessoas",
considerando-as como fatores intervenientes entre os estímu-
los da mídia e a opinião resultante, bem como entre decisões
e ações" (Lazarsfeld e Katz, 1955: 32). O apelo para que se
avaliasse mais seriamente o "fator humano" podeter sido feito
em decorrência de uma certa crença na vantagem de uma
síntese clássico-empírica. No entanto, Lazarsfeld nada mais
fez que expressar a vantagem de uma síntese como essa.
Talvez isto se tenha devido à influência difusa dos líderes da
indústria da mídia no desenvolvimento do setor (ilabermas,
1989). Até a década de 60, havia muito pouca análise crítica
dos sistemas de formação de opinião pública da atualidade,
especialmente no contexto das tradições democráticas.

Na década de 60, uma crescente cultura de crítica
verbal surgiu nos círculos acadêmicos. Esta cultura tornar-
se-ia influente e ativa até o presente ao criar e depois
desenvolver áreas como teoria da crítica, crítica literária,
estudos culturais, estudos sobre a mídia, estudos feministas,
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pós-estruturalismo e pós-modernismo. Este novo espírito de
indagação crítica apoiou-se muito nos críticos marginalizados
da sociedade de massa no passado, como os integrantes da
Escola de Frankfurt e C. Wright Mills, bem como nas
correntes intelectuais européias da metade do século, o
estruturalismo e o existencialismo. Nos Estados Unidos este
espírito alimentou a revolução social e as manifestações
estudantis que caracterizaram os anos 60. Está absolutamente
fora do escopo desta tese dar algum sentido às várias
correntes deste período. Um ponto importante, entretanto, é
o de que a teoria democrática de John Dewey foi crucial para
o desenvolvimento da teoria democrática do filósofo alemão
Jurgen Habermas, principal "protegido" de Adorno e
llorkheimer, e de outros integrantes da Escola de Frankfurt
(Habermas, 1971). Por sua vez, Habermas tem exercido
influência sobre o academicismo americano numa ampla
variedade de disciplinas, inclusive sobre cada um dos campos
acima mencionados. Este é um caminho interessante por meio
do qual a teoria democrática de Dewey influenciou a vida
intelectual americana sem que esta conexão fosse explicita-
mente percebida.

Desde o começo dos anos 70, tem aumentado a
quantidade de comentários sobre Dewey e o objeto de suas
preocupações. Por exemplo, o volume cada vez maior de
literatura sobre democracia participativa reflete o desejo de
alcançar um espírito de indagação crítica, nas instituições
relacionadas com a sociedade, que se parece muito com o que
pretendia Dewey. Um fator impulsionador deste movimento
é a inquietação no sentido de que o cinismo generalizado na
maioria do público, com relação àpolítica, poderia levara uma
ruptura no processo democrático. Embora a maior parte desta
literatura não examine diretamente o relacionamento entre os
sistemas de formação de opinião pública, as estruturas
institucionais da mídia de massa e a teoria democrática, é
bastante clara a influência de Dewey bem como adeHabermas
sobre, por exemplo, Ttzioni, Boyte, Pateman, Miller, Cohen,
Guttman, Fishkin, Sunstein, Sandeleoutros. Mais diretamente,
alguns pensadores têm colaborado de modo decisivo para um
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ressurgimento de Dewey. Richard Rorty, nos anos 70 e 80,
Robert Westbrook (1992) e Alan Ryan (1995) propuseram as
abordagens gerais de maior importância para as idéias de
Dewey. Os relatórios de Westbrook e Ryan, em especial,
perpetuaram a indagação constante sobre o que poderiam
realmente significar as estruturas institucionais de Dewey.
Um exemplo é o que escreve Ryan a respeito do "credo" de
Dewey:

"Somente quando as pessoas puderem se comunicar
em termos de liberdade e de igualdade, poderão elas atingir a
profunda compreensão individual a que temos almejado desde
o iluminismo. Se a liberdade e a igualdade estão ausentes, o
que poderá ser dito e, por conseguinte, o que poderá ser
pensado, ficarão limitados. E difícil dizer como isto se traduz
em preocupação com a democracia no sentido institucional
rotineiro que inclui eleitores, urnas de votação e políticos
razoavelmente corruptos" (Ryan, 1995: 357).

Além disso, uma série de pensadores preocupados
com a mídia têm se concentrado no intercâmbio de Dewey e
Lippmann. John Carey argumentou que a disciplina dos
estudos culturais deveria postular alguma reivindicação para
preencher o papel desempenhado pelo público de Dewey
(Carey, 1989). Christopher Lasch fez referência à polêmica
travada por Dewey e Lippman ao expressar sua preocupação
a respeito da ausência de discurso do público numa sociedade
cadavez mais impulsionada pela mudança tecnológica (Lasch.
1995). Outros como Jay Rosen e James Failows fizeram uso
da dupla Dewey/Lippmann como fundamento intelectual de
um movimento de reforma, a partir de dentro, da profissão de
jornalista. Este movimento é denominado ora de jornalismo
cívico, ora de jornalismo público (Fallows,1996; Rosen,
1992).

A democracia e a nova tecnologia dos meios de
comunicação

A melhor maneira de se construir o contexto para o
reexame das propostas de Dewey para um sistema democrá-
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tico deformação de opinião pública é investigara evolução da
literatura que começou nos anos 80 e que combinou teoria
democrática com estudos sobre novas tecnologias de comu-
nicação. Como pode ser demonstrado por uma investigação
razoavelmente acurada do pensamento da atualidade sobre
tecnologia e democracia, as tensões emergentes refletem
constantemente os temas trazidos à luz pela interação de
Lippmann e Dewey. Isto proporcionará uma visão sobre o
status político e tecnológico da democracia eletrônica, uma
vez que ela se desenvolveu a partir de um tópico marginal na
metade dos anos 80 para ser uma questão com repercussões
globais importantes na metade dos anos 90. Em suma, a
investigação servirá como uma sucinta revisão literária para a
presente dissertação.

Russel Neumari atualiza Lippmann

Em 1986, Russel Neuman escreveu The Paradox of
MassPolitics (O Paradoxo da Política de Massas), atualizando
desta forma tanto Lippmann como os realistas democratas da
metade do século como Schumpcter e Dahl. Trabalhando em
pesquisa sobre comunicação, Neuman sugere a necessidade
de um reexame geral da função da mídia de massa no
processo político. Considerando a cultura de crítica prevale-
cente em diversas disciplinas que incluem, de modo cada vez
mais amplo, a pesquisa sobre comunicações, pode-se enten-
der que Neuman respondeu ao clima generalizado de apoio a
idéias que ameaçam uma longa tradição do academicismo e da
prática americanos.

De acordo com Neuman, existe uma expectativa dura-
doura de que o cidadão de uma sociedade democrática seja
adequadamente informado. A realidade demonstrada por uma
poderosa investigação científica e social é a de que a
cidadania não é, no seu todo, tão bem informada. Em seu livro,
Neuman escreve que "o paradoxo da política de massa é a
brecha entre as expectativas de um conjunto de cidadãos bem
informados, de acordo como que propugna a teoria democrá-
tica e a realidade desconfortante revelada pelas pesquisas
sistemáticas de opinião" (Neuman, 1986: 3). Para Neuman, o
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paradoxo não é, contudo, problemático na prática, porque o
sistema ama reconhecidamente bem, embora o público, a
massa, em sua maior parte seja desinteressado e não sofisti-
cado. Assim, o paradoxo da política de massas não apresenta
um problema que deva ser remediado, sendo, antes, uma
característica de um sistema político que atua singularmente
bem. Subjaz ao paradoxo da política de massas a idéia de que,
se alguém pode demonstrar que o cidadão informado não
existe, não há necessidade de se considerar que as idéias
democráticas sejam mais essenciais do que a expectativa da
existência de um universo de cidadãos informados. Ao aderir
ao esquema cuidadosamente idealizado da democracia
pluralista, Neuman pode levar adiante a discussão do processo
político americano moderno sem, realmente, recapitular as
idéias democráticas como a da soberania popular. Graças ao
que restou da análise de Lippmann, combinado com os dados
sólidos sobre a maior parte do público, Neuman parece ter
decidido que ele não tem de confrontar de modo direto os
requisitos da tradição jeffersoniana. Não obstante, essa
tradição continua a ecoar no âmbito da cultura política desde
a época em que viveram os fundadores da pátria americana,
passando por Lippmann, na década de 1920, e Neuman, em
1986. Neuman admite que "é uma características persistente
da cultura política americana presumir que, quando surge uma
crise, os cidadãos em geral se mobilizarão e darão resposta".
Mesmo assim, Neuman conclui: "Esta é a cultura política da
ingenuidade" (188). Tal característica, logicamente, não é um
aspecto da cultura política que ele ache que deva levar a sério
na sua análise da realidade política.

Neuman simplesmente reafirma o esforço deLipprnann
de reconceituar como o processo político poderia funcionar
bem, apesar da existência de uma massa de cidadãos mal-
informados. Não é, portanto, necessário que ele, Neuman,
explique a rejeição das idéias democráticas. Como resultado
disso, Neuman não manifesta interesse sobre as razões pelas
quais Lippmann reconceituou a função do sistema de forma-
ção de opinião pública no processo político americano. Ao
invés, o fato é que as estruturas institucionais da mídia de
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massa acabaram por dominar o cenário americano. Como
escreve Neuman: "Comum aos incentivadores e aos críticos
da mídia de massa.., existe um sentimento compartilhado de
que a mídia é o educador político por excelência". Além do
mais, uma vez que a mídia de massa funciona de uma maneira
surpreendentemente similar à descrita na análise deLippmann,
atarefa deNeuman é a de simplesmente fazer avançar a noção
de que estas estruturas imensas não têm probabilidade de
mudar. Neuman afirma que "teoricamente, a mídia poderia
fazer mais para informar e educar o público. Mas, na verdade,
ela não pode fazer mais do que está fazendo" (134). Em
especial, Neuman demonstra a importância do funcionamento
da mídia de massa, ao mesmo tempo em que dilui a crítica ao
empregar o paradoxo da política de massa para sustentar que
não existe outramaneirade um sistemapolítico serestruturado
numa nação-estado complexa.

Sobre o posicionamento central da mídia de massa,
Neuman cita Lippmann: "Nas nações industrializadas do
século XX, a sociedade organizada em bases democráticas
não pode funcionar como tal sem a estrutura institucional da
mídia de massa independente" (133). Neuman admite ser
exata aobservação de que há uma ampla variedade de opiniões
dentro do universo dos cidadãos. Contudo, à maneira com que
seguindo "a visão ou insight sócio-psicológico sobre a
sensibilidade humana ao meio social" se teriam colocado, os
indivíduos tendem a desenvolver uma noção quanto à forma
predominante e à direção da opinião pública. Sem declarar se
os indivíduos são geneticamente construídos para adotarem
a forma predominante e a direção da opinião pública como
propriamente suas, ou se isto resulta de um processo de
socialização, Neuman conclui: "Desta forma, o conteúdo da
mídia de massa é relativamente homogêneo, assim como o
padrão de preocupações políticas da massa de eleitores"
(152). Está claro, então, que a mídia de massa desempenha
um papel crucial no auxilio à construção de um bloco
homogêneo de opinião pública numa nação-estado vasta.
Assim, as elites políticas que melhor articulam os símbolos
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específicos que caracterizam o fluxo da opinião pública, a
qualquer tempo, podem, efetivamente, dirigir o país.

Ao mesmo tempo, declara Neuman: "As diferentes
mídias são vistas como forças potencialmente poderosas e os
seus públicos, como relativamente indefesos. O poder da
mídia, no entanto, tem sido avaliado exageradamente" (156).
Aqui existe uma aparente contradição dele ao concluir que o
papel da mídia de massa é crucial para o processo político
americano. Esta última posição, contudo, torna-se compreen-
sível ao se perceber que Neuman está usando o paradoxo da
política de massas como instrumento para defender a neces-
sidade de um sistema institucional de mídia de massa para
garantir que o sistema, e o processo político mais amplo do
qual ele é parte, continuem imutáveis. Numa sociedade
democrática, na escala da nação-estado, as estruturas
institucionalizadas da mídia de massa, em parte, constituem
uma ponte necessária para levar em conta o paradoxo da
política de massas, e possibilitam, ainda, que o sistema
político funcione razoavelmente bem. A questão não é a mídia
de massa ser poderosa, mas o seu público ser inadequadamen-
te informado e carente de orientação. Concluindo, citamos
Neuman: "O fator crítico parece ser o estilo cognitivo do
eleitorado" (27). Em virtude do estilo cognitivo do eleitorado,
as mídias são necessárias numa nação-estado complexa.

Benjamin Barber retoma a Dewey

Colocando-se do lado oposto à manipulação de caráter
neo-lippmanniano que Neuman fazia, Benjamin Barber, com
seu livro Strong Democracy (Democracia Forte), publicado
em 1984, foi um dos primeiros teóricos a aliar "participação"
e "novas tecnologias de comunicações". Ao fazê-lo, ele
reconhece explicitamente sua dívida para com Dewey e
Flabermas. Barber apresenta seu conceito de democracia forte
como um substituto para a tradição democrática liberal, à qual
ele denomina democracia fraca. Opondo-se a Neuman, entre
outros, ele acusa os cientistas políticos de contribuírem para
um certo mal-estar político disseminado, que considera a
cidadania passiva como necessária à saúde do processo
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político. O resultado deste mal-estar poderia ser a emergência
de um sistema político anárquico ou autoritário. Barber
propugna por uma agenda ambiciosa de reformas que pode-
riam institucionalizar práticas democráticas fortes, permitin-
do que as pessoas se "governassem ao menos em algumas
questões públicas, pelo menos em certa parte do tempo"
(Barber, 1984). Uma proposta é de um sistema de vídeo-texto
cívico, de amplitude nacional, através do qual os cidadãos
pudessem usar a nova tecnologia de comunicações para se
engajarem em reuniões políticas de nível local, regional e
nacional. Desta forma, Barber procura reunir o conceito da
assembléia da Nova Inglaterra ao do poder de uma nova
geração de tecnologia eletrônica como o cabo e os satélites e
uma noção relativamente primitiva da televisão interativa. A
idéia geral é que novas instituições podem vir a surgir para
fazer da visão jeffersoniana uma realidade. Na análise de
Barber, é essencial construir estas instituições participativas
que, ou muito estimularão, ou, talvez, substituirão o sistema
representativo como um todo.

Barber reconhece a preocupação dos autores da Cons-
tituição Federal de que a democracia direta numa nação-
estado, deixando de lado o sistema representativo, repousa
numa fé ingênua numa vontade comum unitária, a que
Lippmann chamava de "Superalma". Em resposta a esta
preocupação, Barber distingue a democracia unitária das
práticas democráticas fortes. Por outro lado, a democracia
unitária presta-se a uma manipulação demagógica e a uma
solução autoritária, ao procurar mostrar uma vontade comum
mística. A democracia forte, por outro lado, baseia-se numa
"conversação política" extensiva entre os cidadãos e numa
ética institucionalizada de razoabilidade. Além disso, Barber
sugere a necessidade de uma ética institucionalizada de cautela
razoável, de modo que o conjunto dos cidadãos será prudente
em suas deliberações sobre o que funcionou ou não no
passado, e cauteloso ao avançar da democracia fraca para a
forte. Embora extrapolando o escopo da presente tese, cabe
discutir se Barber cria bastante distância entre a sua democra-
cia forte e a democracia unitária para abrandar preocupações
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legítimas daqueles que apóiam instituições que reconhecem a
obrigatoriedade de prestarem contas ao público. Pode-se
argüir que ele não oferece um relatório convincente
sobre como a democracia forte que propõe atuaria como
uma espécie de escora contra o paroquialismo ou a capa-
cidade de um demagogo de explorar o público. Mesmo
assim, na sua ênfase sobre a revitalização das idéias demo-
cráticas e na sua sugestão sobre a possibilidade de "con-
versa política" institucionalizada, Barber prepara o cami-
nho para a construção de sistemas democráticos de forma-
ção de opinião pública, assim como prenuncia essa em-
preitada.

Em 1984, no entanto, o trabalho teórico ambicioso
de Barber está muito longe de se concretizar. Pululam in-
dagações. Qual órgão ou agência de governo concentrará o
poder para construir suas diversas e ambiciosas estruturas
institucionais, incluindo o sistema de vídeo-texto aberto
ao cidadão? Como a ética da razoabilidade e a do comedi-
mento realmente funcionarão nas novas estruturas
institucionais? Mais precisamente, como a sociedade harmo-
nizará o paradoxo da política de massas com o conceito
de que muitos cidadãos não estão informados ou interessados
em sê-lo, embora possam estar muito interessados em
participar? Escreve Barber: "No momento em que as 'massas'
começam a deliberar, atuar, compartilhar e contribuir,
cessam de ser massas e tornam-se cidadãos" (Barber,
1984: 155). A justaposição da sociedade de massas e
da cidadania é crucial, como veremos nos capítulos posteri-
ores. Mas como esta transformação de "massas" em
"cidadãos" terá lugar, considerando especificamente as estru-
turas institucionais existentes da mídia de massa e o papel
que elas desempenham na construção da opinião pública?
Barber não responde a estas questões e, portanto, nem
confronta diretamente nem supera o paradoxo da política
de massas - ou a realidade da economia política da mídia
de massa - como o apresentou Lippmann e o atualizou
Neuman.
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Abramson, Arterton e Oren pesquisam este campo

Em sua obra conjunta, The Electronic Coinmonwealth
and Teledemocracy; Gari Technology Save Democracy? (Na
Comunidade Eletrônica e na Teledemocracia Pode a
Tecnologia Salvar a Democracia?), Abramson, Arterton e
Oren pesquisam um grande número de projetos empregando
nova tecnologia de comunicações para fins democráticos.
Considerando que esses experimentos, em sua maioria, usa-
ram ou a tecnologia de vídeo interativa ou a (relativamente
falando) primitiva tecnologia de comunicações mediada por
computador, que existia antes desta geração, não é de se
admirar que tenham sido vistos como experimentos margi-
nais. O estudo global, entretanto, é como uma iluminura ao
redor da paisagem eletrônica, contendo diversas observações
que continuam válidas no decorrer do tempo. Basicamente, os
autores concluem que existe um conceito distinto de teoria
democrática fundamentando as estruturas institucionais de
cada experimento. Eles observam duas tendências gerais nas
diversas estruturas institucionais. Estas tendências trazem
paraaera digital ocontrastante conjunto de idéias estabelecido
por Lippmann e Dewey.

Os autores referem-se à mais preponderante das duas
tendências como a que "acelera a democracia". Ela é a
democracia por meio de plebiscito, de pesquisas ultra-sofis-
ticadas de intenção de votos, de avaliação instantânea da
opinião pública e de votação eletrônica. Projetos como o
Hawaii Televote (Televoto Havai), Honolulu Electronic Town
Meeting (Assembléia Eletrônica de Honolulu), e o QUBE
System (TV a cabo interativa) em Arlington, Chio, este
patrocinado pela Time- Warner, todos refletem o esforço para
a obtenção de uma vontade comum, ou talvez para uma
construção sofisticada da opinião pública. Esta tendência em
direção à democracia direta, na qual os indivíduos votam pela
aprovação ou rejeição em questões de seu interesse, usando
um teclado de controle remoto por TV, é extremamente
problemática. De acordo com os autores, o processo está
sujeito a uma imensa manipulação pela elite e propicia opor-
tunidade para o surgimento de um demagogo.
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A aceleração da democracia é  resultado da influência
continuada da cultura da mídia de massa no processo demo-
crático de tomada de decisões. Mesmo que o meio continue
a mudar em razão das novas tecnologias de comunicações, os
autores receiam que a cultura de mídia de massa continue a
dominar os sistemas de formação de opinião pública e impeça
o possível ressurgimento da democracia. Eles relacionam
quatro desenvolvimentos perturbadores. Em primeiro lugar,
receiam que as normas contra a formação de cartéis possam
se tornar flexíveis de modo que empresas isoladas venham a
possuir múltiplas franquias de mídia numa única comunidade.
Isto limitaria a diversidade de opinião e de oportunidade para
o acesso à mídia, essencial para o processo democrático de
tomada de decisões. Em segundo lugar, eles manifestam
preocupação quanto à concentração da propriedade e citam a
indústria de cabos e fibras óticas, em que aTelecommunication
Inc. e a Time-Wamer são as maiores operadoras, como um
caso típico. Em terceiro lugar, a mídia de massas sustentada
pela publicidade atua contra as normas democráticas neces-
sárias, provocando distorções ao fornecer ao consumidor
isolado informação e entretenimento "leves". Este problema
piorou durante a década de 80, quando a pressão nos negócios
da mídia aumentou, como resultado da concorrência entre as
novas organizações de mídia. A época, os donos dos três
conglomerados tradicionais de mídia dos EUA chegaram à
conclusão de que deviam tratar o departamento de notícias,
que antes era um serviço de utilidade pública que perdia
dinheiro, como uma mercadoria tão vendável como qualquer
outro departamento. Finalmente, a necessidade de se obter um
bom visual nos noticiários de TV e a capacidade dos represen-
tantes eleitos de manipularem esta necessidade, provocando
eventos para atrair a atenção da mídia e assim ganharem mais
tempo de exposição nela, fizeram com que os representantes
da mídia e do governo, "outrora supostos adversários", se
transformassem cada vez mais em verdadeiros "parceiros
secretos". Referindo-se aos experimentos de publicidade na
nova mídia, mas generalizando para toda a gama de assuntos,
os autores propõem a seguinte conclusão desanimadora:
"Qualquer potencial que a nova mídia possa ter tido no sentido
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de apoio a uma maior cultura cívica está regredindo rapida-
mente" (Abramson et ai., 1988: 290).

A outra tendência apresentada pelos autores enfatiza "a
queda de velocidade dademocracia"por meio do encorajamento
de um processo existente na atualidade que conta com
assembléias e diálogo democrático. Para eles, a Berks
Community TV, a Alaska LTN, a North Carolina OPENInet,
bem como qualquer número de sistemas de conferência em
pequena escala via computador, representam uma concepção
de prática democrática na qual diversos indivíduos e grupos
participam do diálogo político. Este diálogo ajuda os envolvi-
dos a selecionarem "demandas emergentes" e "partes afetadas"
para ajuste acertado da política pública (Arterton, 1987: 66).
Os autores apóiam a introdução deste diálogo político exten-
sivo dentro do quadro pluralista tradicional. Diferentemente
de Barber, eles não estão dispostos a avaliar seja o desapare-
cimento gradual ou o abandono do sistema representativo.
São conhecedores dos problemas do que denominam teoria
democrática puramente comunitária, na qual os cidadãos se
engajam no "autogoverno", em nível local. São suspeitos
desta prática democrática comunitária, e erroneamente atri-
buem o nome de John Dewey como seu santo padroeiro.
Acreditam que isso possa levar a uma comunidade perigosa-
mente fechada para os padrões das unidades políticas mais
amplas, contrapondo-se dessa sorte aos efeitos positivos da
república estendida, do tipo madisoniano. Em sua concepção
de "pluralismo com uma face comunitária" endossam tanto a
necessidade de um sistema nacional de mídia como a de um
diálogo político extenso .em nível local e regional.

Um exemplo instrutivo da noção pragmática de que o
poder determina a capacidade de impor a interpretação defi-
nitiva dos eventos é o caso da Berks Comtnunity TV. Os
autores encaram este projeto como o maior sucesso entre os
experimentos que investigaram. Em minha opinião, ele ante-
cipa com maior exatidão um sistema democrático de forma-
ção de opinião pública. A Berks Co,ntnunity TV em Reading,
Pennsylvania, empenhou-se num projeto inicialmente financi-
ado em parte pela National Science Foundation (Fundação
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Nacional de Ciência) para estimulara participação de cidadãos
da terceiraidade nas questões dacomunidade. Os organizadores
fizeram isto criando umaprogramação interativa e participativa
na qual os cidadãos da terceira idade podiam estabelecer
diálogo com os líderes comunitários. A programação teve
tanto sucesso que se transformou num repositório de progra-
mas de governo da comunidade dirigidos para o público em
geral. Num dos programas, Inside City Hall (Dentro da
Prefeitura da Cidade), os vereadores participaram de um
diálogo com o público a respeito de uma série de questões.
Karen MilIer, que havia se mudado recentemente para Reading
e era aprimeira mulher afazer parte da Câmara de Vereadores,
beneficiou-se tanto da exposição na mídia que empreendeu
uma bem sucedida campanha para se tornar prefeita de
Reading em 1979.

Dadas as potencialidades dos enfoques de Lippmann e
Dewey, é instrutivo observar a diferença na interpretação do
projeto tanto pelos autores como por Neurnan. Os autores
sugerem serplausível que a BCTVe o Inside City Hall tiveram
um impacto "revolucionário" na política de Reading, de tal
ordem que a deliberação aberta sobre assuntos, no contexto
da participação dos representantes eleitos, levou a um
renascimento democrático da política local (Abramson et ai.,
1988). Neuman, por outro lado, explicou o sucesso do
experimento de Reading como proveniente do fato de a BCTV
ter se tomado um instrumento conveniente para a ascensão de
Karen Miller ao poder. O sucesso da BCTV, em outras
palavras, decorreu do quão útil ela se tomou para a elite
política (Neuman, 1991).

Robert Dahi - do realismo democrático ao
idealismo de Dewey.

Enquanto a luta para interpretar o significado de even-
tos transitórios é crucial, talvez a maior parte do esforço
dependa da luta para impor a interpretação aceita do contexto
geopolítico mais amplo. Por um lado, em seu livro de 1991,
The Figure of the Mass Audience (O Futuro do Público de
Massas), que resume os resultados de um estudo de cinco
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anos sobre o impacto das novas tecnologias na mídia de
massa, realizado em cooperação com planejadores empresa-
riais de alto nível da ABC, CBS, NBC, Time-Warner, do New
York Times e do Washington Post, Neumann propõe uma
análise da mudança política, relacionada unicamente com o
fenômeno rotineiro do realinhamento político partidário. Ele
sugere que a agitação política atual talvez resulte do maior
desses realinhamentos desde o começo das atividades políti-
co-partidárias americanas. Ele não propõe um contexto de
mudança maior do que o que pode ser explicado pelo sistema
partidário, o qual é uma das instituições que se constituem em
pedra fundamental do moderno pluralismo que enfatiza a
"política de grupos de interesse". E concebível que os que se
alçassem ao poder pudessem forçar a imposição de uma
interpretação tão limitada de mudança histórica. O resultado
mais provável seda a aceleração da democracia, que protege-
ria os interesses das elites encasteladas e impediria a possibi-
lidade de um renascimento democrático (Neuman 1991).

Por outro lado, a interpretação de Robert Dahl, o
eminente teórico da política de grupos de interesses do século
XX, é muito mais incisiva e perturbadora. Dahl argumenta que
"a proliferação das atividades e decisões transnacionais reduz
a capacidade do cidadão de um país de exercer controle sobre
questões vitalmente importantes para ele por meio do seu
governo nacional" (DahI, 1989: 319). De fato, toma-se cada
vez mais evidente que as organizações econômicas e políticas
estão, com a ajuda das redes globais de computadores,
realizando negócios sem considerar as fronteiras da nação-
estado. Além disso, DahI sugere que a capacidade de argu-
mentar em favor de qualquer fronteira na qual o juízo de um
segmento democrático específico deva ser mantido, seja uma
cidade, uma nação ou o mundo inteiro, vai além da teoria
democrática. Em outras palavras, não existe razão teórica
para que um segmento democrático de uma nação-estado se
transforme em unidade política básica. Tais coisas são, antes,
uma questão de contingência histórica. O resultado desses
dois fatores é aprevisão de que amudançanaescala de tomada
de decisão política deslancharia outras mudanças no processo
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político. Estas mudanças serão tão importantes quanto a
mudança no processo de tomada de decisões em nível da
cidade-estado, indo para o nível da nação-estado. A preocu-
pação básica de Dahl é assegurar que a democracia sobreviva
às mudanças. Ele não tem certeza, no entanto, se a democracia
sobreviverá.

Aqui existe um conflito crucial e imediato entreNeuman
e Dahl. Por um lado, Neuman, o herdeiro moderno de
Lippmann, afirma que um eleitorado mal-informado e o poder
do sistema institucionalizado da mídia de massa continuarão
a apoiar um sistema democrático pluralista, no qual as elites
em competição alcancem o poder através da concorrência
num mercado de idéias. Este será um novo sistema democrá-
tico pluralista, com mais informação, com uma diversidade de
opiniões ligeiramente maior e um pouco mais de participação
(Neuman, 1991). Por outro lado, Dahl, um dos principais
arquitetos da teoria democrática pluralista no decorrer da
metade do século, afirma que há uma diferença importante
entre aquela época e agora. Dahl sustenta que ele participou do
trabalho indispensável de adaptação de um sistema democrá-
tico de governo às necessidades de uma nação-estado vasta e
complexa, ao "transplantar a sabedoria dos guardiães para a
soberania popular dos segmentos democráticos". Agora as
pessoas estão empenhadas no trabalho de "transportar os
símbolos da democracia para a custódia "de facto" das elites
políticas" (Dahl, 1989: 337).

Este conflito entre Neuman e Dahl depende de se
entender ser ou não necessária alguma fé nas idéias democrá-
ticas e alguma devoção a elas, para a sobrevivência do
processo democrático. Como temos visto, Neuman separa
cuidadosamente toda referência às idéias democráticas, des-
tacando-as do processo político pluralista que, supostamente,
funciona seja a despeito ou em razão de a massa do eleitorado
ser terrivelmente mal-informada. Dahl, por outro lado, argu-
menta que mesmo os mais altos dignitários na democracia
pluralista foram, no decorrer da metade do século XX,
forçados a competir pelo voto popular, embora existissem
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desigualdades gritantes em termos de oportunidades de par-
ticipação. Isto significou que o poder era até certo ponto
derivado de um conceito do "demos" (segmento democráti-
co). A soberania popular era, portanto, um tanto crua em nível
da complexa nação-estado. Dali] argumenta que as estruturas
institucionais do que ele chama de poliarquia II - que inclui
sufrágio universal, eleições regulares, imprensa livre, direito
de formar partidos - eram e continuam a ser necessárias
para assegurar o processo de tomada de decisões numa
unidade política ampla que seja sensível, no grau mais amplo
possível, às preocupações dos cidadãos. Entretanto, devido à
complexidade crescente que resultará das mudanças que ele
identifica, Dahl não crê que as instituições tradicionais da
poliarquia II constituam-se em fundamento para o processo
de tomada de decisão em qualquer conceito que seja adotado
do "demos". Ele sustenta, portanto, que as sociedades moder-
nas precisam fazer um esforço conjunto para formar novas
estruturas institucionais que permitam a realização em certa
medida, mesmo que imperfeita, das idéias democráticas.
Deve haver, em outras palavras, um movimento para além da
poliarquiall, rumo aumaatéagoranão concretizadapoliarquia
III. As novas estruturas precisam oferecer ao cidadão a
oportunidade de praticar esses direitos democráticos como
liberdade de expressão, de imprensa e de reunião e o direito de
formar partidos políticos. Além do mais, as novas estruturas,
enraizadas na fé e nas idéias democráticas da soberania
popular, e na devoção a elas, precisam possibilitar um proces-
so democrático saudável nos níveis local, regional, nacional e
internacional.

DahI confronta-se diretamente com o que ele chama de
"teorias de dominação da minoria", que propõem que uma
elite pequena sempre possuirá uma quantidade radicalmente
desigual de poder e que o grosso da população estará sempre
sujeita ao controle dessa pequena elite. Ele conclui que não há
definitivamente maneira de provar ou não provar os principais
questionamentos que os teóricos da dominação da minoria
têm em comum. Não obstante, é necessário rejeitar essas
teorias como base para a condução da formação política
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porque elas envolvem ou uma devoção a uma "revolução
apocalíptica" como no caso de Marx e Gramsci, ou uma
negatividade paralisante e uma sensação de "desesperança",
como no caso de Mosca e Pareto. O fato é que um membro
de uma elite não pode nunca saber melhor do que um
determinado cidadão o que é necessário para que este cidadão
se desenvolva. Construir um sistema político que permita a
uma elite determinar o que é melhor para o conjunto dos
cidadãos sem se esforçar em construir um sistema de controle
de responsabilidade é, simplesmente, desaconselhável. Signi-
ficativamente, Dahl volta sua atenção para além das situações
caracterizadas por uma exibição direta de poder pelas elites
sobre a massa popular. Em lugar disso, ele focaliza os
exemplos sutis nos quais as elites manipulam a "vontade
popular" para garantir resultados eleitorais predeterminados,
através do controle disfarçado sobre a "cadeia de comando"
entre as elites e a massa do eleitorado. É extremamente difícil
provar a existência de dominação da minoria através desse
processo complexo, que é tão similar na sua descrição do
sistema de formação de opinião pública em dois passos ou em
múltiplos passos, descrito por Neuman. Por um lado, o
processo democrático, não importando quão fraca seja a
definição de democracia, pode ser considerado como existen-
te se as instituições da poliarquia II estiverem funcionando
adequadamente. Por outro lado, que tal se as elites políticas e
os profissionais de mídia mais intimamente associados ao
sistema de formação de opinião pública operarem com base
em interesses que transcendam as fronteiras políticas da
nação-estado? Que tal se estas elites obtiverem poder signi-
ficativo sobre os representantes eleitos e também a capacida-
de de construir uma opinião pública? Não existe, por conse-
guinte, da parte destas elites e dos representantes eleitos que
as servem, nenhuma responsabilidade em relação a qualquer
conceito dos "demos". O sistema político é, portanto, "quase
uma custódia de fato". Não é uma custódia apropriada, uma
vez que as elites, dentro da atividade própria de guardiães,
assumem a responsabilidade que lhes é atribuída por um
sistema construído para ser dirigido por guardiães. Umaquase
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custódia é pior do que uma custódia verdadeira porque o
sistema continua a ser, pelo menos no nome, democrático. Os
quase guardiães não estão, portanto, obrigados a assumir
responsabilidade por decisões tomadas com base no poder
usurpado dos "demos".

Dahl sugere que a nova tecnologia de comunicações
podia ser útil para deslocar o processo político da poliarquia
II para apoliarquiafll. De modo pragmático, Dahl conclui que
devíamos "abandonar a perfeição filosófica dos princípios
substantivos do bem comum e procurar em lugar disso a
perfeição prática dos processos para alcançá-lo". Especifica-
mente, ele mira aopinião pública, sugerindo que  uso criativo
da nova tecnologia de comunicações poderia resultar em
novas instituições construídas para assegurar o desenvolvi-
mento e a existência continuada de um maior "público atento".
Este público poderia criar um controle sobre essas elites
"influenciando as decisões governamentais, não só direta-
mente mas também indiretamente, através da sua influência
sobre as opiniões das massas e da elite". Em qualquer caso,
uma nova tecnologia pode ser usada de várias maneiras
danosas à democracia, "sem um esforço consciente" para
usar nova tecnologia de comunicações "em nome da
democracia" (339).

Ao final de seu livro Democracy and Jts Critics (Demo-
cracia e Seus Críticos), DahI sugere um modo de usar a nova
tecnologia para criar uma nova estrutura institucional, o
"minipopulus", no qual uma amostra de mil cidadãos é
treinada para se transformar no "público atento" que ele
deseja. Embora haja muito mérito no trabalho de Dahl ao
restaurar a devoção ao ideal democrático do autogoverno, ele
não supera o paradoxo da política de massa ou o poder obtido
através da economia política do sistema institucionalizado da
mídia de massa, talvez porque lhe falte competência na
compreensão da mídia. Não obstante, teóricos como James
Fishkin têm tentado concretizar a visão de Dahl sob a forma
de pesquisa de opinião pública com intenção de voto (Fishkin,
1991).

83



CADERNOS DA EscolA DO LEQISLATIVO

A revolução das comunicações

Em 1997, setenta anos depois da obra de Dewey, The
Public and Its Problems (O Público e Seus Problemas), todos
os comentadores, virtualmente, confirmaram que a nova
tecnologia de comunicação altera a atividade em conjunto. A
comunicação mediada por computador permite participação
ativa do indivíduo no mundo da informação, em lugar do
consumo passivo da informação produzida em massa. A
comunicação mediada por computador - CMC —está crian-
do um ambiente novo, digital, no qual dados contidos em
texto, áudio e vídeo podem ser manipulados à vontade e
enviados ou recebidos por poucas ou muitas pessoas, como
for desejável, a qualquer distância geográfica. A nova
tecnologia, constata-se, tem propriedades características que
tendem a aumentar a possibilidade de escolha do usuário e o
controle sobre ainformaçào, horizontalmente, de pessoa para
pessoa, contrastando como fluxo de informação verticalizado,
de cima para baixo (Abramson et ai., 1988; Sola Pool, 1983;
Bonchek, 1996). A nova tecnologia favorece a comunicação
ativa entre os agrupamentos sociais de tamanho médio,
preenchendo aquilo que Tetsuro Tomita, em 1980, provou ser
uma "brecha social" entre a interação imediata da comunica-
ção, como é a conversação frente a frente e o telefone, e as
diversas mídias de massa, como o livro, o cinema, a revista,
a televisão e o rádio (Tomita, 1980).

É amplamente difundida a crença de que a criação
constante e a atividade contínua dos agrupamentos sociais de
tamanho médio, fora do campo de ação, seja de fronteiras
geográficas, seja de instituições da mídia tradicional, estejam
causando impacto sobre as instituições econômicas, políticas
e sociais. Com a aplicação da nova tecnologia de comunica-
ções àpolítica, um aumento dramático na participação prova-
velmente terá um impacto no processo político que irá
desencorajar aparticipação ativa dos cidadãos. A instabilidade
no processo político provavelmente resultará de um conflito
entre a massa dos cidadãos que exigem, com base na tradição,
sua participação no processo político e um processo político
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projetado para funcionar bem, a despeito de uma massa de
cidadãos desínformados e passivos em sua maior parte. A
capacidade ampliada de participação tem, de fato, despertado
o interesse pelas idéias de Jeiferson. Na sua campanha para
Presidente dos Estados Unidos em 1992, Ross Perot popula-
rizou o conceito de "electronic town hall", ou "assembléia
eletrônica3". Em 1993,o Vice-Presidente dos Estados Unidos,
AI Gore, escreveu: "Gostaríamos de ver uma Infra-estrutura
de Informação Nacional que permita aos indivíduos serem
tanto produtores quanto consumidores de informação, que
permita 'comunicação de muitos para muitos'.., estamos
interessados em atuar em cooperação com a indústria e o
mundo acadêmico para promovermos uma visão comparti-
lhada de uma infra-estrutura versátil para fins genéricos com
uma arquitetura jeffersoniana" (Gore, 1993). Em 1995, o
novo serviço computadorizado de informação do Congresso
foi apelidado de flomas, em homenagem aThomas Jeiferson,
por imposição do novo Presidente da Câmara, Newt Gingrich.
Estes são sentimentos e atos com potencial para gerar
conseqüências, dado o fato de que a maioria dos atores dentro
do sistema político pulverizaram toda tentativa efetiva de se
aderir às idéias de Jefferson, há muitas gerações. Claro está
que a estabilidade política será renegociada, em grande parte,
à medida que a nova tecnologia da mídia for incorporada às
novas instituições socioeconômicas e políticas que atendam
às necessidades da massa e, destarte, possibilitem a atuação
continuada dos sistemas de poder.

Um sistema democrático de formação de opinião
pública não é, contudo, prioridade das forças na política, na
mídia de massa e nas ciências sociais, as quais tenderiam,
antes, afavorecer uma filosofia política ao estilo deLippmann,
na qual as idéias democráticas não constituem uma variável a
ser avaliada com relação ao funcionamento do sistema políti-
co. As elites entrincheiradas, como Russel Neuman persuasi-
vamente argumenta no seu The Future of the Mass Audience
(O Futuro do Público de Massas), dependem da psicologia
passiva do público de massa e dos interesses econômicos das
estruturas institucionais da mídia de massa para garantir a
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funçao da rnIdia dentro da máquina do processo polItico.
Particularmente crucial, no estudo de Neuman, será o fato de
que o pdblico de massa é extremamente resistente ao impacto
da nova tecnologia sobre o comportamento conjunto. Como
escreve Neuman: "Quando se trata de obter informacao e
cultura dentro do mercado, a população corno urn todo se ye
bastante satisfeita. A frustracao difusa e a necessidade nao
atendida de novas idéias e nova mldia são, em sua major parte,
as fantasias prediletas de uma pequena elite artIstica e de
pensadores sonhadores" (Neuman, 1991: 146). Em particu-
lar, de acordo corn Neuman, a psicologia passiva do püblico
de massa resulta numa reaçao negativa principalmente a
caracterlstica da nova tecnologia denominada de interatividade.

Corn o ambiente polItico favorável a inddstria, o qual
passou a existir em Washington depois das eleicoes dejaneiro
de 1994 e da ediçao da Lei de Reforrna das Telecomunicaçoes,
a qua! o Vice-Presidente Al Gore considerou "abominável para
o interesse püblico", as elites entrincheiradas ficararn bern
posicionadas para ampliar suas metas. For exernplo, a Lei de
1996 afrouxou as normas sobre a propriedade cruzada e
encorajou os conglomerados. Uma vez implantada esta lei, a
Disney fundiu-se corn a Capital Cities/ABC, a CBS corn a
Westinghouse e a Time-Warner corn a Turner Broadcasting,
somando-se a urn pequeno agruparnento de interesses
econômicos transnacionais potencialmente capazes de cob-
car, virtualrnente, qualquer forma de conteddo, por meio de
qualquer rnIdia, em qualquer residência no rnundo. Ernbora
alguns requisitos para a prestacao de servicos pdb!icos perma-
necam na lei, ainda não existe ateo rnomento lugar para usos
cIvicos da nova tecnologia, que venharn a ter efeito em face
do poder global dos novos conglomerados. Os indivIduos
associados aos novos conglomerados, contudo, estão
ativarnente organizando projetos que farão avançar a demo-
cracia eletrônica, de uma maneira ou de outra. Urn exemplo
possIvel é o DemocracyNetwork, (RedeDernocrática), criado
pelo Instituto de Estudos de Governo e financiado pela
segunda major rede de TV a cabo dos Estados Unidos, a
Telecommunications Inc. , TCI, de propriedade de John
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Malone, que também possui 20% da Turner Broadcasting,

que acabou de se fundir corn a Time-Warner, a major rede de
TV a cabo dos Estados Unidos. Embora eles estejam experi-
mentando agora a interatividade oferecjda pela Internet, a
definiçao de interatividade que fundamentou no jnícjo o Canal
da Democracia era a de uma TV de duas vias, ou interativa
(Grossman, 1995; Schwartz, 1994). E provável que os
julgamentos p6b1icos transmitidos pela Time-Warner em
Orlando, Florida, tenham sido fortemente influenciados pela
TV-de-controle remoto-corn-uma-porçao-de-botöezinhos,
que John Malone e o Presidente da Câmara, Newt Gingrich,
apresentaram ao publico de televisão como a vanguarda da
interatividade, durante urn programa, em fevereiro, na estação
conservadora National Empowerment Television Channel.

Sustento, para estabelecer urn contraste, que urn novo
piiblico já emergiu corno resultado de comunicaçöes media-
das por computador e que este pOblico está começando a se
reconhecer como tal. Argumento que, cada vez mais, os
lIderes de opiniao e outras elites polIticas e nao polIticas se
ajustarão ao usuário efetivo da tecnologia interativa de comu-
nicaçOes mediadas por cornputador. Estes dois grupos irão
cruzar-se diretarnente corn o que Robert Reich charna de nova
classe de "analistas sirnbólicos". Isto resultará numa outra
classe, ainda, a que charnarei simplesmente de "elite da
inforrnaçäo". Afirmo que a psicologia destes assim chamados
lIderes de opiniäo, do usuário da tecnologia interativa de
comunicaçöes rnediadas por computador, do analista simbó-
lico e da elite da inforrnação será crucial no que respeita ao
futuro das regras democráticas, a máquina polItica e as
estruturas aristocráticas da mIdia de massa dentro da máquina
polItica sabidamente dernocrática. Este novo pOblico erner-
gente terá urn forte interesse próprio narevitalização das idéias
dernocráticas, procurará cobrar responsabilidades de seus
representantes eleitos e será motivado para garantir a constru-
ção da nova rnáquina polItica para assegurar o processo
democrático na tomada de decisOes no século vindouro.
Especificamente, este novo pOblico será o agente que assegu-
rará a democratização dos sistemas de forrnacão de opinião

87



CADERNOS DA Escou.A DO LEQI5LATIv0

pública. Dewey indaga: "O público éum mito? Ou ele só chega
a existir em épocas de transição social marcante, quando
questões alternativas cruciais se sobressaem?" (Dewey, 1927:
123). Se a revolução das comunicações coincidir com o
renascimento democrático será em razão do fato de que a
tecnologia preenche a necessidade de uma comunidade mais
ampla e a necessidade de maior autonomia, e o mercado é
forçado a adaptar-se à esta necessidade.

Renascimento das idéias de Dewey

Com o desenvolvimento da nova mídia, a identificação
de um público emergente e a identificação de uma motivação
do público no trabalho de garantir o futuro das regras
democráticas, preservando-as das possibilidades
antidemocráticas, resta investigar como Dewey sustentava
que o público precisava de ser organizado para dar substância
às idéias democráticas na própria máquina política. Dewey
notou, com pesar, o absurdo de seu esforço em esclarecer os
possíveis modos de organização, numa época em que as
condições para a emergência de um público estavam tão
distantes da realidade. Mesmo assim, ele oferece idéias que
são notadamente úteis no contexto da nova tecnologia. De
fato, a análise aparentemente utópica de Dewey é um guia
mais preciso para os potenciais do momento do que as obras
de escritores como Barber, Arterton e Dahl, que tratam da
relação da nova tecnologia das comunicações e da teoria
democrática com a Internet. Uma razão de a análise de Dewey
ser um guia melhor de ação é a liberdade que ele permite de
imaginaruma tecnologiade comunicações poderosao bastan-
te para ser organizada com o fim de tomar visíveis certas
verdades que ele se dá ao trabalho de esclarecer em sua
filosofia. Outra razão correlata é que ele procura explicar
como incorporar a devoção ao ideal democrático de
autogoverno na máquina política existente e, assim, oferece
uma resposta direta à análise de Lippmann sobre a necessidade
de a mídia de comunicações garantir que o processo político
funcione, adespeito de uma massa de cidadãos desinformados.
Em outras palavras, Dewey imagina uma tecnologia de
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comunicações que favoreceria o arcabouço de idéias em que
ele acredita, em contraposição ao conjunto de idéias nas quais
Lippmann acredita. Escritores modernos da era pré-Internet,
por outro lado, inclinam-se a enxergar as estruturas que
Lippmann definiu para a mídia de massa como, até certo
ponto, inevitáveis porque são poderosas e têm operado há
bastante tempo. Portanto, eles não são capazes de conceber
uma nova tecnologia com poder suficiente para desafiar a
função da mídia de massa no processo político. No geral, eles
recaem na necessidade de intervenção do governo para
melhorar a situação. Como as tendências antidemocráticas no
governo são a maior parte do problema, este caminho trans-
forma-se numa opção impraticável. Assim, hoje, num período
de transformação causada em parte pela nova tecnologia,
Dewey oferece uma orientação original sobre como organizar
um público emergente e fornece uma solução para a economia
política da mídia de comunicações e, especialmente, para o
paradoxo dapolíticade massa, ambos assinalados porNeuman.

O método experimental e a democracia

Dewey propõe a aplicação do método experimental à
pesquisa social como base para um sistema de formação de
opinião pública. Em linhas gerais, ele crê que as ciências
naturais adotaram um método poderoso, através do qual é
coletada evidência a partir da experiência concreta, a qual é
submetida a um período de testes rigorosos, é interpretada e
está ad infinitum sujeita à discussão e a novos testes dentro
da comunidade de cientistas empenhados no trabalho de
pesquisa. Para Dewey, o desenvolvimento deste método
experimental é o modelo perfeito para uma prática democrá-
tica aperfeiçoada, porque está baseado no mundo concreto e
depende de uma discussão aberta e indagadora dentro de uma
comunidade de estudiosos interessados. Especificamente, ele
reflete uma compreensão mais sofisticada da natureza do
inter-relacionamento entre o cientista isolado, a comunidade
acadêmica e um determinado campo de conhecimento. Embora
Dewey elogie o desenvolvimento do método experimental nas
ciências naturais, ele argumenta que os homens continuam a
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temê-lo quando aplicado às questões humanas. Além do mais,
é problemático que os homens, através do domínio do método
experimental e do desenvolvimento das ciências naturais,
tenham "colocado em suas mãos 'ferramentas físicas' de
incalculável poder". A despeito do fato de haver chegado a
obter este incalculável poder, o homem não conseguiu sofis-
ticação na condução dos assuntos humanos que lhe possibi-
litasse empregar o poder para usos construtivos. Assim,
escreve Dewey: "A instrumentalização transforma-se numa
mola mestra e atua como se possuísse uma vontade própria
- não porque ela tenha uma vontade, mas porque o homem
não a tem" (Dewey, 1927: 175). Conclui-se que o método
experimental deva ser aplicado às questões humanas. Como
a máquina de formação da opinião pública se coloca no eixo
da inovação tecnológica e das questões humanas, o método
experimental deve ser aí aplicado.

Dois sistemas de formação de opinião pública

Dewey pinta um quadro contendo dois sistemas alter-
nativos de formação de opinião pública, um dos quais ele
reputa ser coerente com a expressão "opinião pública", e o
outro, não. O primeiro sistema é vital para o estabelecimento
de uma devoção às idéias democráticas na máquina política
real. Afirma Dewey: "A comunicação dos resultados de uma
investigação social é a mesma coisa que a formação de opinião
pública. Isto destaca uma das primeiras idéias moldadas no
crescimento da democracia política assim como será uma das
últimas a serem postas em prática" (177). Para Dewey, a
verdadeira opinião pública é a comunicação ampla e ilimitada
dos resultados da investigação social. O processo político
democrático depende do nível e da qualidade dojuízo emitido
pelo conjunto dos cidadãos. As idéias democráticas não
poderão ser concretizadas mais efetivamente até que surja um
sistema de formação de opinião pública que auxilie na cons-
trução de um nível elevado de juízo político pela massa dos
cidadãos. Ponto chave no sistema de formação de opinião
pública imaginado por Dewey é que o processo de investiga-
ção social seja tanto sistemático quando perfeito em sua
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operação, "empregado em observar, relatar e organizar o
verdadeiro material objeto de estudo". Ele deve ser construído
metodicamente, de maneira a ser capaz de resultar num alto
nível de inteligência socializada. Para ser verdadeiramente
democrático, no entanto, esta inteligência socializada deve ser
construída, na prática, por meio de comunicação integral,
aberta e livre.

O segundo sistema delineado por Dewey é a interpreta-
ção que faz da análise de Lippmann do que a opinião pública
deveria ser. Dewey afirma que "a opinião casuísticamente
formada por aqueles que têm algo a ganhar com a mentira só
pode ser opinião pública no nome". Tal sistema de formação
de opinião pública é altamente problemático porque não é nem
um processo sistemático, nem aberto e livre. O resultado,
portanto, nem é um alto nível dejuízo político nacomunidade,
nem um juízo político que reflita o funcionamento do ideal
democrático de autogoverno. É, antes, um juízo político
disparatado, sob o controle de interesses econômicos priva-
dos. Como escreve Dewey: "O que quer que obstrua e
restrinja a publicidade, limita e distorce a opinião pública e
impede e distorce a reflexão sobre questões sociais" (167).

A crença de Dewey de que a democracia será "consu-
mada quando a investigação social livre estiver
indissoluvelmente baseada na arte da comunicação integral e
motivadora" está baseada na crença de que, do ponto de vista
ideal, democracia e vida comunitária são sinônimos. Como ele
escreve: "A consciência nítida de uma vida comunitária, em
todas as suas implicações, constitui a idéia da democracia"
(149). Desconsiderando a realidade da máquina política de-
mocrática ao escrever, Dewey prevê um tempo em que a
fusão entre a investigação social e a tecnologia das comunica-
ções abarcará o entendimento tanto das idéias democráticas
quando do significado da vida comunitária. Na nova máquina
de formação de opinião pública, um novo tipo de conhecimen-
to e percepção será gerado para a comunidade, tanto pelo
participante individual quanto pelos participantes em conjun-
to. Este conhecimento sobre a natureza do inter-relaciona-
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mento entre o indivíduo e a comunidade ajudará o indivíduo
a "aprender a ser humano" e, no processo, a superar a divisão
entre indivíduo/sociedade, que está na base da máquina
política que se desenvolveu no decorrer do tempo e se
perpetuou nas propostas de Walter Lippmann. Sobre este
conhecimento, Dewey declara que "aprender a ser humano é
desenvolver, através do ato de dar e tomar que a comunicação
permite, um sentido genuíno de ser um membro individual-
mente distinto de uma determinada comunidade, que compre-
ende e aprecia suas crenças, aspirações e métodos e que
contribui para a conversão posterior do poder orgânico em
recursos humanos e valores" (154). Em outra parte escreve
Dewey que "um indivíduo não pode se opor à associação que
ele integra, nem a associação pode ser contrária aos seus
membros" (191). Considerando sua análise do que é necessá-
rio para que uma máquina de formação de opinião pública
sustente idéias democráticas, Dewey ataca o sistema de
formação de opinião pública, de propriedade privada, que
privilegie a transferência da informação diretamente da orga-
nização de mídia para cada membro isolado do público. O
processo democrático de tomada de decisões deve ser base-
ado no conhecimento dos fenômenos sociais, e tal conheci-
mento não pode existir quando a informação está "confinada
à consciência individual". Dewey questiona a noção de que
"os homens podem ser livres em seu pensamento, mesmo que
não o sejam na expressão e difusão do mesmo" tenha se
originado da crença de que podia existir uma mente "completa
em si mesma, separada da ação e dos objetos". Esta hipótese
errônea data de uma época em que os primeiros democratas
apresentaram suas concepções automotivadas do indivíduo
livre como um indivíduo isolado, separado do comportamento
associativo. Como procuramos mostrar, para concretizar-
mos mais completamente as idéias democráticas, deve haver
um público emergente que supere este dualismo falso. O
conhecimento dos fenômenos sociais deve, portanto, ser
repartido de modo que a informação possa ser posteriormente
obtida e que o conhecimento resultante da discussão dessa
informação possa ser posteriormente testado por meio do
processo vigente dentro da comunidade.
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Comparando as realidades econômicas da mídia
de massa.

Ao buscar um sistema democrático de formação de
opinião pública, Dewey entende que as realidades econômicas
devem ser comparadas. Segundo ele, "é futilidade ignorar e
negar os fatos econômicos. Eles não cessam de atuar pelo fato
de nos recusarmos a notá-los, ou pelo fato de procurarmos
obscurecê-los com um sentimentalismo fantasioso" (156).
Para ter êxito, todo sistema alternativo deformação de opinião
pública deve compararas motivações econômicas do sistema
deformação de opinião pública proposto por Lippmann e, nos
atuais, o peso econômico das estruturas institucionalizadas da
mídia de massa. Hoje, as questões que envolvem o futuro da
propriedade privada são particularmente relevantes. Como
perguntam os autores de A Magna Carta for the Knowledge
Age (Unia Constituição para a Era do Conhecimento):
"Quem definirá a natureza dos direitos de propriedade no
espaço cibernético, e como? Como podemos atingir um
equilíbrio entre sistemas abertos interoperativos e a proteção
da propriedade?" (Dyson et al., 1994). A complexa literatura
dos direitos de propriedade na "era da informação" está além
do escopo desta tese. Entretanto, a análise conceitual que
Dewey faz dos dois sistemas de formação de opinião pública
oferece orientação sobre como um público emergente poderia
libertar o sistema de formação de opinião pública, para fins de
tomada democrática de decisão, do sistema de mídia de massa
de propriedade privada no qual está embasado. Tal ação do
público é necessária à derrubada do falso dualismo há muito
enraizado e à abertura do caminho para o ressurgimento
democrático.

A comunidade tocai

Em primeiro lugar, Dewey enfatiza que a nova tecnologia
deve ser empregada na comunidade local se as idéias demo-
cráticas estiverem muito perto de ser concretizadas. Para ele,
"somente quando partimos da comunidade como um fato e o
apreendemos em pensamento, de modo a esclarecer e aprimo-
rar seus elementos constitutivos, podemos chegar a uma idéia
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de democracia que não é utópica" (149). A necessidade
de relacionar o sistema de formação de opinião pública mais
estreitamente à comunidade local é um dos mais impor-
tantes requisitos caso a democracia sobreviva no século
XXI. Justifica sua importância o fato de a nova tecnologia
capacitar os indivíduos a se comunicarem com os outros a
despeito das fronteiras geográficas. Esta "libertação da geo-
grafia", com a concepção das "comunidades virtuais"
(Rheingold, 1994), tem, para alguns, se tomado uma das
qualidades que definem a "era da informação" a que estamos
assistindo. Em resumo, assumo a posição de que o conceito
de "comunidades virtuais", embora possua muitas virtudes,
toma-se uma ameaça ao processo democrático quando se faz
a sugestão de que as idéias democráticas são aplicáveis
basicamente às "comunidades virtuais" em lugar de comuni-
dades geograficamente situadas. De modo significativo,
alguns grupos interessados têm considerado a ascensão
da comunidade virtual e o posterior eclipse da comunidade
local como ponto pacifico. Os autores de "Uma Constituição
para a Era do Conhecimento", por exemplo, escrevem:
"Está claro que ... o ciberespaço desempenhará um
papel importante na tessitura das diversas comunidades
do amanhã, facilitando a criação de "vizinhos eletrônicos"
unidos, não pela geografia, mas por interesses compartilha-
dos" (Dyson et al., 1994). Tais trabalhos retóricos visam
a estender o sistema corrente de formação de opinião pú-
blica a uma nova era, continuando a separar o indivíduo
do contexto em que ele está inserido. Isso permite que
as pessoas acreditem mais facilmente na noção de que o
indivíduo isolado está em liberdade. A chave para um sis-
tema à moda de Dewey é que ele está enraizado numa
comunidade local atuante. Dewey escreve: "Numa palavra, a
expansão e o reforço do juízo e da compreensão pessoal,
através da riqueza intelectual cumulativa e transmitida pela
comunidade, a qual pode tornar sem valor a acusação que se
faz à democracia com base na ignorância, preconceito e
leviandade das massas, só podem ser completados no quadro
de relações interpessoais da comunidade local" (Dewey,
1927: 218).
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Preenchendo a falha da mídia

Em segundo lugar, Dewey procura compreender uma
necessidade a que só recentemente se tomou possível aten-
der. De modo especial, a ênfase de Dewey na importância da
comunidade local, dos sistemas de comunicações e da tomada
democrática de decisões, possibilita-lhe abordar o espaço
comunicador ao qual Tetsura Tomita se refere como a "falha
da mídia", existente entre as formas de comunicação imediata
e a mídia de massa (Tomita. 1980). Os escritos de Dewey
sobre a importância da interação face a face (Carey, 1989;
Lasch, 1995), por um lado, e sua sugestão de que o processo
da inteligência socializada deve ser canalizado rapidamente
para a mídia impressa, por outro lado, são indicações de que
a imaginação dele estava funcionando na mesma área que a
ocupadapelo brilhante potencial da comunicação mediadapor
computador. Particularmente importante é a característica da
interatividade que permite que grupos de indivíduos, virtual-
mente de qualquer número, comuniquem-se livremente uns
com os outros. A interatividade pode permitir a construção de
um contexto no qual os cidadãos podem auferir os benefícios
da conversação frente a frente e os benefícios da publicação
em massa da palavra escrita. O que é necessário e possível é
a fusão das culturas oral e impressa (llarnad, 1996).

Interatividade e novo público

Em terceiro lugar, Dewey sugere que, uma vez que a
tecnologia esteja disponível, o público se revelará. Ao fazê-lo,
o público se tornará altamente politizado, mudando potencial-
mente o processo político. Mais especificamente, Dewey
parece buscar uma forma de comunicação específica inter-
mediária, que permitirá à comunidade a criação de uma ponte
entre o indivíduo isolado e os sistemas nacionais de comuni-
cação. Assim, a tecnologia apoiará a restauração da vida
comunitária, enquanto conserva seus laços com o diálogo
nacional que protege a comunidade e a nação contra os perigos
do paroquialismo. Assim ele escreve: "Em algum lugar, entre
as associações que são estreitas, próximas e de caráter
intimista e aquelas que estão tão distantes de forma que com
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elas mantenhamos apenas contato infreqüente e casual, en-
contra-se a província do Estado" (Dewey. 1927:43). Noutras
palavras, quando uma nova tecnologia permite a emergência
de um público maior que o de uma comunidade agrícola, mas
menor que o de uma nação, e quando a tecnologia é bastante
flexível para permitir deliberação local bem como regional,
nacional e mesmo internacional, isso terá conseqüências
importantes para a unidade política.

Eleições e representantes eleitos

Em quarto lugar, conforme o texto de Dewey, a
formação de um Estado na sociedade democrática depende da
eleição de representantes pelo povo. Portanto, o estabeleci-
mento de um novo sistema de formação de opinião pública
provavelmente terá origem nas mudançasneste aspecto do
processo político. Embora Dewey não afirme explicitamente
que um novo sistema de formação de opinião pública será
obrigatoriamente implementado durante o período eleitoral, a
sugestão pode ser deduzida a partir da sua ênfase sobre a
importância deste ponto no qual o público e o possível
representante eleito se encontram. Ele escreve com sarcasmo
sobre este ponto de contato dentro do processo político como
o que existia no seu tempo: "Existem cidadãos que têm a
bendita oportunidade de votarem por meio de uma cédula em
homens que lhes são, na maioria, desconhecidos, a qual lhes
é preparada por uma máquina clandestina composta por uma
panelinha de políticos cuja atuação se constitui numa espécie
de predestinação política" (120). Isto está em nítido contraste
com a idéia de Dewey de o sistema estar espalhado na
comunidade local para a criação de inteligência socializada, a
educação da opinião pública a respeito dos possíveis represen-
tantes a serem eleitos e o auxilio no processo eleitoral.
Naturalmente, uma vez implementada, a nova máquina de
formação de opinião pública serviria como controle, um
sistema de supervisão sobre os representantes eleitos. Isto
ajudaria na criação de uma avaliação de alto nível do desem-
penho para que o público pudesse utilizar durante o próximo
período eleitoral. Dewey afirma: "Somente através de constante
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vigilância e crítica sobre seus homens públicos por parte dos
cidadãos pode um Estado manter sua integridade e utili-
dade" (69).

Do controle da agenda da mídia de massa ao
surgimento da elite de informações

Uma vez que exista um sistema de comunicações
flexível, intermediário, que permita a emergência davoz de um
novo público, aplicado ao processo político durante o período
eleitoral, dentro de uma comunidade local, este não deve ser
reprimido por um sistema privado de formação de opinião
pública. O público que tenha emergido e sido assim organiza-
do deve ser o agenciador para assegurar que o novo sistema
de formação de opinião pública seja projetado para servir ao
novo público no projeto de autogoverno democrático. Para
atingir esta meta, ele deve se desembaraçar dos interesses da
mídia privada. Caso contrário, a falsa dualidade será facilmen-
te perpetuada na mente das pessoas. De acordo com a análise
datada de Dewey, a função da imprensa deve ser separada da
sua dependência de interesses financeiros. Uma vez separada,
a natureza das notícias mudará dramaticamente para melhor.
Dewey escreve: "Exatamente do mesmo modo que uma
indústria dirigida por engenheiros em bases tecnológicas
factuais seria muito diferente do que na verdade é, assim a
montagem e o relato de notícias seriam uma coisa muito
diferentes se os interesses legítimos dos repórteres tivessem
permissão para atuar livremente" (182). Talvez seja imprati-
cável a idéia de que os repórteres, que precisam ganhar o pão
para prover às suas famílias, possam se libertar ou ficar
libertos dos interesses particulares que governam as empresas
de comunicação. Os interesses da mídia privada não vão
desaparecer na "Era da Informação" e eles empregarão
repórteres. E necessária, porém, a separação do novo sistema
de formação de opinião pública, que opera durante o ciclo
eleitoral, como foi salientado acima, do domínio dos interes-
ses pecuniários. Não existe forma pela qual um sistema como
esse pudesse ser considerado democrático, a menos que seja
aberto a toda a comunidade de participantes em potencial.
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Além do mais, um sistema aberto de comunicações é viável.
A tecnologia atual é bastante flexível para permitir a constru-
ção de um sistema aberto. E mais, existe de fato uma agência
para garantir que seja construído um sistema aberto de
comunicações.

Enquanto Russel Neuman sugere que o resultado da
revolução das comunicações será um aperfeiçoado "processo
de múltiplos passos" na formação da opinião pública, em que
a informação continua a fluir da mídia de massa para acamada
da elite e desta para o público em geral, sugiro um sistema
democratizado de formação de opinião pública onde o novo
público, a elite da informação, participa de um sistema aberto
de investigação social no contexto do ciclo eleitoral. A
deliberação democrática resultante fará parte, obrigatoria-
mente, do "furo" da comunidade jornalística. Desta maneira
outras mídias o comunicarão ao público em geral, que optou
por não participar. Assim, a informação no centro do proces-
so será objeto do debate comunitário, em lugar da informação
coletada por repórteres que trabalham para organizações de
propriedade privada. O conhecimento resultante, por conse-
guinte, será aquele que é distribuído ao público genérico
passivo por repórteres que trabalham para organizações de
propriedade privada. Noutras palavras, em lugar de os interes-
ses da mídia dirigirem o sistema de formação de opinião
pública, a concepção de Dewey de deliberação democrática
dirigirá o sistema de formação de opinião pública. As organi-
zações de mídia de massa desempenharão um papel importan-
te, mas secundário.

O papel de uma elite intelectual formada segundo
princípios democráticos

Essencial para o sistema de formação de opinião
pública de Dewey é que ele aceita aquilo que Neuman
denomina de "paradoxo da política de massa". O grosso dos
cidadãos não está bastante bem informado para concretizar as
idéias democráticas. Por detrás desta aceitação, existe uma
batalha envolvendo as teorias de dominação da minoria que
pressupõem que uma pequena elite sempre possuirá uma
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quantidade desmesurada de poder. A batalha é sobre como
trabalhar com essa verdade ao mesmo tempo em que se
constrói um sistema de formação de opinião pública que
aproxime o processo político da realização de idéias democrá-
ticas. A resposta à batalha está na reconstrução do funciona-
mento daquelas elites que atuam no eixo do processo político
e dos sistemas de formação de opinião pública. A emergência
de um novo público, controlando uma nova tecnologia de
comunicações, provocará esta reconstrução. Em vez de um
sistema de formação de opinião pública mantido por particu-
lares, no centro do processo político, que opere no interesse
das elites políticas e econômicas que não são forçadas a levar
em consideração outros bens além daqueles que fomentem
seus interesses, deve existir um sistema de formação de
opinião pública livre e aberto, no centro do processo, que atue
em favor dos que estão aptos a se sobressair como formado-
res de opinião pública por seu conhecimento especializado,
estilo literário, sabedoria, coragem, empatia ou o que seja.
Declara Dewey: "Afirma-se que o controle do poder opressi-
vo desta oligarquia (a dos grandes negócios) depende da
aristocracia intelectual e não do apelo a uma massa ignorante
fútil, cujos interesses são superficiais e triviais e cujos
julgamentos só escapam de incrível leviandade quando são
avaliados com acentuado preconceito" (204). Não há dúvida
de que um sistema como esse favoreça uma elite, mas é uma
elite alçada ao poder por sua capacidade de contribuir profi-
cuamente para a comunidade através de um procedimento
para a criação de inteligência socializada. Dewey não propõe
a formação utópica de uma sociedade sem classe ou a
aceitação cínica da dominação da elite. Em vez disso, sugere
a construção de um sistema de comunicação que possibilite a
uma elite democraticamente gerada instaurar controle sobre
os representantes eleitos e os interesses privados. Certamen-
te, tal sistema é mais adaptado a uma "Era da Informação" na
qual o indivíduo que possua conhecimento e capacidade para
utilizá-lo está supostamente em vantagem sobre as velhas
elites políticas e econômicas de uma ordem industrial capazes
de se alçarem a uma posição de poder por causa de sua aliança
com o sistema de propriedade privada. É esta "elite da
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informação" flexível que deve, parao seu próprio bem, avaliar
o significado das idéias democráticas e, ao fazê-lo, transfor-
mar a máquina política de forma a concretizar o mais
perfeitamente possível o seu significado.

Um sistema de formação de opinião pública
aberto a todos

Finalmente, naformulaçãodeum sistema de formação
de opinião pública. Dewey aceita a necessidade salientada por
Lippmann e Neuman, entre outros, de um sistema governa-
mental rico em conhecimento especializado, ou em inteligên-
cia organizada. Contudo, ele rejeita a idéia de que tal sistema
deva estar ligado aum sistema de formação de opinião pública
de propriedade privada. Em vez disso, um sistema rico em
conhecimento prático, ou inteligência organizada, se tornará
mais rico através do engajamento ativo de especialistas no
sistema de formação de opinião pública em nível local.
Conhecimento separado de sua distribuição no meio de um
público aberto não é conhecimento socializado. Dewey escre-
ve: "Nenhum governo de especialistas, no qual as massas não
tenham a chance de informar os especialistas sobre suas
necessidades, pode ser algo mais que uma oligarquia dirigida
no interesse de uns poucos" (207). Além do mais, não é
necessário que todos os participantes possuam conhecimento
especializado, mas é preciso que todos os cidadãos possuam
a oportunidade de julgar as posições postuladas por aqueles
que possuem o conhecimento especializado. Dewey afirma:
"Não é necessário que a maioria possua o conhecimento e a
perícia para prosseguir com as investigações necessárias: o
que se requer é que se tenha a capacidade de julgar a carga de
conhecimento ofertada por outros com base em interesses
comuns" (209). Assim, não é uma questão de elevar as
faculdades cognitivas decadacidadão, individualmente, numa
comunidade política, ou de forçar cada cidadão a ser um
participante ativo. É, antes, uma questão de elevar "o nível em
que a inteligência de todos opera". Como conclui Dewey: "A
altura deste nível é muito mais importante para o julgamento
das questões públicas do que qualquer diferença nos quocien-
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tes de inteligência" (211). A função da cidadania nas delibera-
ções públicas comuns na comunidade política emerge, desta
forma, como o receptáculo de geração de inteligência socia-
lizada, crucial no projeto de autogoverno democrático.

Notas: Todas as notas citadas neste artigo estão disponíveis
no site: www.aikens.org/phd

Tradução de Paulo Roberto Magalhães
Revista por Maria Beatriz Chagas Lucca
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APRESENTAÇÃO

LEONARDO NORONHA

A entrevista com o Dr. Cataldo Morta é de
particular interesse, tendo em vista a autoridade técnica e
moral do promotor de justiça de Lecce, que atua no front
do combate contra as atividades mafiosas, no sul da Itália.
Protagonista da Operação Mãos Limpas, ao lado de outros
magistrados de renome, como Antônio Di Pietro, Morta
demonstra serenidade e firmeza, além de um senso de
humor inusitado, em se tratando de alguém que vive
cercado por guarda-costas, sob ameaça de morte.

Seu testemunho servirá de estímulo àqueles que jul-
gam possível o combate à corrupção e ao crime organizado no
Brasil, apontando mecanismos institucionais e procedimentos
policiais, judiciários e administrativos de eficácia comprovada
na experiência italiana.

Cad. Etc. Legisl., Belo Horizonte, 5(5): 103-117, jul.fdez. 1998.

Leonardo Noronha é
consultor da Assem-
bléia Legislativa do
Estado de Minas Ge-
rais. Agradecemos
ao Prof, Menelick de
Carvalho Netto a pre-
sença de Cataldo
Mona na Escola do
Legislativo.
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Quebra de sigilo bancário; cooperação entre as
instituições incumbidas da prevenção e repressão à
criminalidade; postura determinada e corajosa das
autoridades em face do crime; funcionamento pleno e
regular dos órgãos de controle externo da administração
pública; cruzamento de informações fazendárías, bancárias
e cartoriais, de modo a verificar-se a evolução patrimonial
de possíveis infratores da lei.

Estão são algumas das sugestões do Dr.Cataldo
Morta, ancorado em sua larga e bem sucedida vivência
profissional.
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ENTREVISTA COM O MAQISTRADO
CATALDO MOiTA

rofessor, no Brasil, hoje, se discute
muito sobre a necessidade de romper
o sigilo bancário para melhor com-
batera criminalidade organizada. Há
aqueles que dizem que a privacidade
será comprometida e há outros que
dizem que isso é fundamental para
combater o crime organizado. O que
o senhor pensa?

Acredito que efetivamente seja
fundamental o controle bancário. Nós, há muito tempo, temos
a possibilidade de acessar as contas bancárias, necessitando
apenas de ordem do Ministério Público. Não há necessidade
de autorização dejuiz, como, por exemplo, para interceptação
telefônica. Para violar o segredo bancário, para acessar as
contas, é suficiente a intervenção do Ministério Público.
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Seguramente este é um caminho a se percorrer com urgência,
porque existe atualmente um movimento, uma migração da
empresa mafiosa que vai se transformando numa empresa
financeira. Segundo estimativa recente, apenas 50% da renda
do tráfico mundial de cocaína, de heroína e de maconha são
reempregados na compra de outras substâncias para dar
continuidade ao tráfico criminoso. Metade, aliás, mais da
metade, algo entre 50 e 60%, vem sendo empregada no
sistema financeiro, em atividade de lavagem. Isso significa
que, em perspectiva, a empresa mafiosa será financeira,
contaminando as atividades econômicas. Existirá uma forte
presença de capital criminoso na economia legal.

O senhor sabe se existe a possibilidade de se quebrar
o sigilo bancário por parte da autoridade fiscal?

Nós temos um sistema de policiamento judiciário
segundo o qual cada um dos corpos policiais, dos quatro
existentes na Itália, tem a possibilidade de desenvolver fun-
ções de políciajudiciária. Não temos, portanto, como aqui, um
corpo que faz apenas o trabalho de polícia judiciária. Temos
quatro corpos: polícia de estado, cara binieri, guarda alfande-
gária e polícia penitenciária, que desenvolvem ou podem
desenvolver funções de polícia judiciária. Entre essas fun-
ções, existe naturalmente também a das averiguações finan-
ceiras, a das verificações bancárias.

Portanto, a guarda alfandegária, que é a estrutura que
institucionalmente intervém neste setor, pode ir aos bancos,
sempre com a autorização judicial do Ministério Público.

E não é difícil de conseguir a autorização?

Não é difícil no momento em que se apresentam
elementos que fazem necessária uma investigação nesse
campo. E a autorização pode ser dada à guarda alfandegária e
a qualquer outra força de polícia que tenha uma investigação
em andamento. Nós temos, também, e este é um aspecto
importante, paralelamente, ao processo penal, um outro
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sistema, que é o da prevenção. Trata-se, portanto, de golpear
o perigo social de um indivíduo, antes que ele cometa um
delito. Enquanto o sistema de processo penal intervém depois
que se cometeu o delito para pronunciar a sentença, o
processo de prevenção trata de impedir que uma pessoa
perigosa possa praticar delitos. E neste setor nós temos outras
medidas, como o confisco dos capitais e dos patrimônios de
proveniência ilícita, que se revelam muito úteis no momento
em que se suspeita que uma determinada empresa tenha
ligações com uma organização maflosa ou de qualquer outro
ramo criminal e que o capital dessa empresa, o patrimônio
dessaempresa, tenhaproveniência ilícita. Épossível seqüestrar
todo o patrimônio de uma empresa, e o seqüestro ocorre na
fase das investigações. Pode-se chegar ao confisco, que é
uma medida definitiva, pela qual o Estado se apropria do
patrimônio, se a empresa não demonstra aproveníência lícita.
Em comparação com o processo penal, há uma inversão do
ônus da prova. Aqui é a pessoa que deve provar que a
proveniência é legítima, porque, se não o prova, o Estado
confisca todo o patrimônio. É um instrumento que se revelou
utilíssimo, e é bastante recente, também. Identificar o autor de
um crime (e este é um fato muito importante, como, por
exemplo, identificar o autor de um homicídio.) freqüentemente
é muito mais simples do que verificar a origem do capital ou
patrimônio de uma empresa. A demora é extremamente
grande e as dificuldades são enormes, é verdade que podemos
acessar os bancos, mas tem de se ver o que vamos conseguir
deles. O sistema bancário é sempre muito "impermeável".
Precisamos saber exatamente o que queremos achar, temos
que entrar na tecnologia dos bancos, atualmente toda
computadorizada, informatizada, e entender a sua linguagem.
E agora, em 1997, houve uma modificação exatamente no
sistema preventivo, que obriga os bancos a revelarem todas as
operações suspeitas. Temos um dever que recai sobre os
bancos. Até agora usado muito limitadamente: um pouco,
porque háoreceio de expor os funcionários à reação do cliente
que fez a operação bancária; um pouco, porque o banco sabe
bem que, se recusar um cliente (geralmente é muito bem-
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vindo para o banco), ele vai a outra agência. Portanto, no
regime de concorrência, é difícil que o banco diga não. Com
esta nova legislação, resolveu-se a primeira parte do problema
no sentido de que se assegurou o sigilo sobre o funcionário que
fez a comunicação. Assim, em nenhum caso, nem ao menos
no processo, nem com o pedido da autoridadejudicial, exceto
em caso de absolutíssima necessidade, pode-se revelar o
nome de quem fez a comunicação, o que protege o funcionário
de retaliações criminais. Temos que observar que essa modi-
ficação é muito recente, do ano passado. Vejamos se os
bancos mudam de atitude.

Nós sabemos que a mófia é capaz de destruir a
autoridade pública e que pode conduzira uma ilegitimidade
dos poderes, até à criação de um estado paralelo. Quando foi
que a magistratura italiana decidiu que devia enfrentar a
Máfla, que devia começar uma luta contra ela?

A norma que introduz a figura jurídica da associação
maflosa no código penal italiano é recentíssima, é de 1982.
Naquele momento se verificaram as condições culturais para
que se pudesse aplicar essa norma. Em verdade, o instrumen-
to jurídico sozinho não é suficiente. Precisamos de uma
modificação da postura cultural. E isso aconteceu quando
percebemos que não era mais tolerável, tanto o aspecto militar
da Máfia, e suas conseqüências (os homicídios, os massacres
gravíssimos em que foram mortos policiais, carabinieri,
juizes, políticos); como a"amizade" entrepolíticaeMáfia, que
se tomou freqüente, com o risco de se criar realmente uma
estrutura que se sobrepunha ao Estado legal e de se transfor-
mar a estrutura ilícita em estrutura legal. O sentido do risco era
o de se criar uma rede de inclusão algo difusa, enfim, de se
legitimar o ilícito. E houve esta intervenção, seja contra a
Máfia, seja contra o aparato militar das organizações
mafiosas, seja contra a corrupção que havia chegado a
níveis altíssimos na administração pública e no meio
político. Isto implicou em um confronto entre políticos e
administradores públicos, culpados de corrupção, e em
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uma transformação, uma substituição, da classe política
no poder. E este, certamente, é um momento muito
importante da vida italiana, ao qual nós atribuímos impor-
tância, também porque queremos verificar quais são os
resultados. Porque a impressão, que em parte vem de
algumas propostas de modificação legislativa, é que se
queria impedir que se continuasse nesse caminho, e,
portanto seja atuando como Judiciário, seja atendendo a
opinião pública, estamos muito atentos para entender quais
são os projetos dessa nova classe política, que está hoje no
poder na Itália.

A troca de governo, porém, foi positiva, pelo menos
quando vista do estrangeiro.

Isso não posso dizer, porque faço parte do Judiciário,
não da política em si. São exatamente dois sistemas diferentes.
Para alguns foi positivo, para outros, não.

Do ponto de vista do Judiciário, houve influência
positiva ou negatii'a?

A influência nos trabalhos do Judiciário pode acontecer
apenas se se modificam as normas que este usou até agora, e
a nossa Constituição prevê que os juízes e, portanto, o Poder
Judiciário, estão sujeitos apenas à lei, logo, devem aplicar alei.
A lei é aquela criada pelo parlamento, que tem autoridade para
modificar a lei. A lei é o instrumento que o juiz aplica e se o
instrumento vem modificado, poderia não ser útil no sentido
em que foi até agora.

Sobre opapelda Comunidade Européia: o que ela faz
contra a Máfla ou para ajudar a combatê-la?

A Comunidade Européia seguramente possibilita maior
difusão do fenômeno criminal, e a queda das barreiras, das
fronteiras, cria um sistema de circulação livre, que facilita a
difusão de comportamentos criminais e financeiros (dos quais
falávamos antes). Mas existe, por outro lado, uma grande
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vantagem, que é a aplicação do Acordo de Schengen, de 1985,
adotado pela maior parte dos países da Comunidade Européia.
É um acordo que permite desenvolver atividades de investiga-
ção, atividade de polícia judiciária, sobre todo o território dos
países que o assinaram, sem a necessidade de procedimentos
preliminares. Por exemplo: se um agente de políciajudiciária
seguiu um traficante de entorpecentes, de heroína, até a
fronteira da Itália e da França, há algum tempo ele teria que
parar, e informar o Ministério sobre o assunto, e, diplomati-
camente conseguir autorização para entrar e continuar seu
trabalho, o que atrasaria a operação. Hoje não há necessidade
de fazermais nada, anão ser avisara autoridade depolíciajudicial
mais próxima, pedindo suporte e seguindo com eles. Logo, é
uma atividade que não sofre interrupções, o que é muito útil
porque através disso todas as atividades de polícia judicial têm
uma amplitude diferente e, portanto, umautilidadediferente. Nós
já experimentamos com a França e a Bélgica, mesmo antes da
criação de um direito comunitário, e este é um aspecto muito
mais complexo, e antes ainda do surgimento da possibilidade de
verificação das relações entre Estados soberanos.

Esse argumento da relação da relação entre o direito
comunitário e o direito dos Estados membros soberanos é
para nós uma coisa nova, mas não para vocês que têm
um Estado federado, com uma legislação federal que define
crimes federais e legislações estaduais. A Itália é um
Estado unitário e agora nasce uma confederação ou melhor,
união, e é preciso ver qual é a relação que deverá haver
entre a legislação de cada um dos Estados membros.
O assim chamado Direito Comunitário Europeu. Mas esse
problema, muito amplo, vai ser equacionado nos tentos do
Acordo de Schengen que, para essa finalidade, é extrema-
mente útil.

Sobre a reação do cidadão, como age a população em
relação à Máfia e à atuação do Judiciário?

Este é um grande problema, porque a rejeição dos
cidadãos à máfia e em relação aos políticos corruptos é
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considerável, porque, para esses últimos, a intervenção do
magistrado contra a corrupção é diferente. Houve um consen-
so muito difundido que fez com que a velha classe política se
retirasse, porque a opinião pública esteve toda contra eles,
contra os corruptos e a favor de uma intervenção policial na
administração pública. Com relação, por outro lado, aos
comportamentos mafiosos, precisa-se distingui-los, há ne-
cessidade de ir às causas da sua formação. Fenômenos mais
importantes para o surgimento de máflas ocorreram entre os
sicilianos, os calabreses e os da Canipagna, e nasceram com
a "permissão" do povo, porque eram uma alternativa ao
Estado que já estava quase completamente ausente, naquelas
regiões. O Estado estava ali presente apenas para cobrar
taxas, para receber dinheiro, e não para prestar serviços, nem
para garantir trabalho, e isso fez com que o povo se sentisse
próximo a quem trabalhava, a quem "garantia" um sistema de
vida, mesmo que num nível criminal. Este fenômeno aconte-
ceu no início do século passado e, portanto, nestas regiões
onde as condições estavam em parte modificadas há uma
resistência (ou ao menos houve resistência, até há alguns anos
atrás) da parte do povo que esteve do lado da Máfla e não de
quem a combatia. Agora essa situação se modificou, em parte
porque se modificaram as condições econômicas e sociais
dessas regiões. Um pouco porque a postura cultural se
modificou; e há também o aspecto criminal ou o aspecto
militar que naturalmente traz danos, e há depois o aspecto
financeiro, que contamina a economia legal. Com relação às
outras organizações mafiosas, como a da Puglia, o argumento
é outro, porque na Puglia a organização criminal do tipo
mafloso nasce por motivações diferentes, não é gerada pela
região, não nasce por causas internas, mas sim como forma
de reação às tentativas de ocupação do território por outras
organizações criminosas. E isso faz com que não exista o
envolvimento do povo, não há o aspecto socio-econômico
das outras organizações maflosas. Isso fez com que, no
momento em que houve uma forte resposta da parte do
Estado, da parte policial, da parte da administração judicial,
uma intervenção forte, quase decisiva, porque essas forma-
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ções foram fragmentadas, as pessoas reconquistaram a con-
fiança no Estado e portanto passaram para o lado dele, mas isto
porque se tratade umarealidade diversada siciliana, napolitana
ou calabresa. Trata-se de investigação sobre fenômenos
maflosos e fenômenos similares, isto é, não apenas sobre a
formação da Máfia mas também sobre a formação de outras
organizações do tipo mafioso.

Que tipo de coopera ção pode existir entre o Legislativo
e o Judiciário neste tipo de ação?

Faço parte do grupo de pessoas que acreditam muito na
colaboração entre instituições variadas e também entre pode-
res diversos, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário,
ressalvadas as competências de cada um. Eu mesmo, que sou
magistrado, faço parte, como consultor, de uma comissão
parlamentar anti-máfia, uma comissão cujos membros são
nomeados pelo parlamento e que se ocupa de investigações
sobre fenômenos mafiosos. Chama-se Comissão Parlamentar
de Investigação sobre os Fenômenos Mafiosos e Similares, é
permanente e é renovada a cada ano e a cada nova legislatura.
Nesta comissão, o magistrado repassa a sua experiência
prática, concreta, que pode ser muito útil para modificar o
instrumento normativo, a norma, a lei, tarefa que cabe aos
parlamentares, pois eles podem ser os autores de leis que
modifiquem algum aspecto da legislação incorporando o
resultado das experiências dos próprios consultores. Minha
intervenção é sempre, naturalmente, como consultor, porque
o poder legislativo é livre para decidir segundo as indicações
que os políticos consideram mais úteis naquele momento, e
esta utilidade pode estar relacionada com a coisa pública, mas
também pode conter uma visão muito pessoal, de caráter
pessoal. Pode acontecer que um parlamentar que esteja sendo
processado, estando envolvido em um processo, se interesse,
naturalmente, em modificar os instrumentos que podem
condená-lo, digo isto de uma forma esquemática. Acreditando
nessa relação entre as instituições, estou convencido da
sujeição do Poder Judiciário ao Poder Legislativo, porque o
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instrumento através do qual o poder judiciário intervém lhe é
dado pelo poder legislativo.

Queremos saber o sobre o papel da imprensa, se ela
ajuda ou atrapalha?

Estou muito velho para não acreditar na imprensa
independente e por isso percebo os interesses que estão por
trás dapublicaçãode uma notícia. Na relação com a autoridade
judicial deve-se saber disto, por isso eu tenho que dizer que,
como em muitas outras atividades, a relação se toma de
confiança pessoal. Portanto, eu sei que com alguns jornalistas
eu tenho tranqüilidade em dizer coisas que não serão corrom-
pidas e com outros não. Freqüentemente, mesmo àqueles a
quem dou confiança têm interesses que passam sobre a
cabeça deles. Portanto, eu nunca dei notícias que possam
dificultar as investigações. O nosso código penal prevê uma
série de atividades secretas das quais não se pode dar notícia.
As notícias vêm a público, por exemplo, se se trata de um
processo penal, quando temos de prender alguém importante
ou pessoa pública. Aí, nós usamos o critério de chamara
todos. É uma relação muito difícil e bastante conflitante,
porque por trás dosjornais existem interesses freqüentemente
não declarados mas que, no decorrer dos fatos pode-se
perceber.

Uma outra pergunta é sobre a participação dos
parlamentares em atividades criminosas. Existe algum
fundamento, alguma idéia sobre isso?

Sobre as ligações entre parlamentares e a Máfia existe
exatamente uma ligação de "sociedade", de troca de favores.
Existe um imenso processo em andamento na Itália, hoje, ode
Andreoti, acusado de pertencer a organizações de tipo mafioso.
Mas este processo está em andamento, ainda não está defini-
do, está por ora suspenso. Temos um sistema de garantia que
faz com que o parlamentar não possa ser preso, ter seu
telefone grampeado... existem vários atos deinvestigação que
não podem ser aplicados aos parlamentares senão com
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autorização de uma junta parlamentar, o que é melhor que a
maneira antiga, com a qual não havia meios de exercer tais
ações. Atualmente, há este problema dos atos simples. Recen-
temente pediu-se autorização de prisão parlamentar por uma
ligação, de acordo com o que li nos jornais, com a Máfia
siciliana, e a autorização não foi dada. Atualmente, mesmo
nesse caso se fará o processo, mas não se pode fazer a prisão
preventiva. Não há uma estatística desses comportamentos,
mas eles existem. Não diria que é comum, diria que há
momentos de encontro entre alguns políticos mafiosos.
Talvez mais na Sicília e na Calábria, mas não é comum. É um
fenômeno difuso que os juízes enfrentam sistematicamente.

O senhor está de acordo com uma autoridade policial
americana que disse que há um nível ideal de corrupção que
depende do quanto é gasto para combatê-la?

Estou velho demais para dizer que existem comporta-
mentos criminais que possam ser eliminados no total. Seria
utopia pensar em viver numa sociedade que não tenha nenhum
tipo de conduta ilícita. Trata-se de conter o fenômeno
criminal, o fenômeno da corrupção dentro de limites aceitá-
veis. É certo que a corrupção tem um custo elevadíssimo.
Também as investigações sobre ela têm um custo, segura-
mente de volume inferior ao dano que a corrupção traz. Na
América, faz um ano que a "mancha de óleo" se propaga,
porque a corrupção é destinada a formar uma rede de
corrupção.

E o senhor considera que na Itália, hoje, esse limites
se observam?

Tenho a impressão de que há uma retomada de com-
portamentos, envolvendo corrupção e concussão. Uma reto-
mada devida em parte à queda de atenção da opinião pública
a esses fenômenos. E somos um estranho país. A Itália é um
estranho país. Digo que temos um legislador esquizofrênico,
porque se comporta em desacordo com a memória e com a
opinião pública. Memória que, quanto mais os anos passam,
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menos fica. Por isso esses comportamentos de altos e baixos,
essas ondas, estão destinados a ser sempre mais enraizados.
Para dar um exemplo recente, em 1988, nós introduzimos o
novo Código Penal, substituindo o velho, que previa grandes
dificuldades de intervenção no combate às organizações
mafiosas. Disseram-nos que os Ministérios Públicos perde-
ram os poderes de investigação que antes tinham, perderam o
poder de detenção, porque antes o Ministério podia prender
preventivamente, agora tem que pedir autorização ao juiz,
tanto que em 1992 aconteceram dois gravíssimos atentados
a Falcone e a Porzelino, que, naturalmente, tiveram uma
enorme repercussão. No caso Falcone, um trator explodiu na
estrada, e, no caso Porzelino, houve um massacre. E isso
imediatamente criou uma reação na opinião pública e conse-
qüentemente no parlamento, que adotou uma linha de correção
de alguns instrumentos sobre os quais havíamos destacado
que consentiam em atividades que antes não consentiam. Por
exemplo, recuperar, na fase pública do debate, declarações
feitas na fase de investigação por pessoas que depois fossem
ameaçadas e intimidadas e tenham mudado seu depoimento e
toda uma série de modificações que nós tínhamos como
juizes, solicitado, dizendo para que se observasse que, com
tais instrumentos (da forma com que nos eram apresentados)
não se pode combater aMáfia. E inadiávelmente fizeram essas
correções. Os anos em que houve avanço foram em 1992
e 1993, porque foram aqueles que se seguiram imedia-
tamente as mudanças, os anos que deram mais resultados
no combate contra a Máfla e a corrupção. Isso durou no

máximo uns 5 ou 6 anos, e hoje todos se esqueceram do que
aconteceu.

Que tipo de garantias vocês têm?

Nós temos um grande diferença em relação ao sistema
de vocês e temos uma ordem judicial. Os juízes compõem
essa ordem. Não são duas estruturas diferentes, separadas,
mas têm funções diversas. Temos apenas um concurso, que
se chama "Concurso em Magistratura". Aqueles aprovados
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no concurso tornam-se magistrados e compõem a magistra-
tura. Após a sua aprovação, podem escolher serem juizes ou
participarem do Ministério Público. Têm a obrigação de
permanecer na sede e exercer as funções escolhidas por três
anos, depois do que podem pedir para mudar de sede ou de
função. Se não há escolha, ninguém pode transferi-]os nem da
sede nem das funções. A Constituição prevê que o magistrado
é irremovível a não ser por vontade própria, e que também
suas funções não podem sofrer mudanças, a menos que ele
autorize. Depois dos últimos eventos da luta contra a corrup-
ção, houve propostas de mudanças, e quer-se chegar à
situação brasileira, um Ministério Público autônomo, mas
separado dos juízes. Essa modificação não tem sentido se não
há o passo sucessivo, do controle político do Ministério, e eu
entendo que quem quer controlá-lo para poder fazê-lo, deve
primeiro separá-lo dosjuizes. Chegar aessa forma decontrole
pressupõe que se separaram os dois, mas para nós que saímos
dessa situação em que há apenas um órgão policial uma
modificação dessas não faz sentido se não no programa
sucessivo.

Vocês podem tomar como exemplo o Brasil, que não
é bom nesse aspecto.

Não é bom, mas o Ministério Público de vocês tem uma
péssima relação com a polícia judiciária.

Esse aspecto é pior ainda...

Conosco acontece o contrário. O sucesso que se
consegue em Lecci e na Puglia deve-se exatamente a essa
forma de simbiose entre a polícia c a magistratura do Minis-
tério Público. Essa relação poderia até ser diferente, menos
estável, menos forte. Eu, desde que entrei na magistratura em
1971, há 27 anos, sempre participei do Ministério Público.
Tudo que aprendi veio da políciajudicial, intervindojunto com
a polícia. O Ministério tem uma visão das coisas, mas, se não
a transfere para a polícia, cada um age por si mesmo.
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Dr. CataliJo, uma pergunta sobre o aspecto de
segurança das testemunhas e dos magistrados. Como ela
funciona?

Nós, no que concerne às testemunhas e aos culpados,
temos uma estrutura de proteção que depende do Ministério
do Interior, que se chama Serviço Central de Proteção e se
ocupa da tutela e segurança dessa pessoa com uma série de
procedimentos adequados ao nível de risco. Existe a possibi-
lidade de transferência da pessoa e do núcleo da família para
localidade desconhecida, e nos casos mais simples há vigilân-
cia da casa. Os magistrados têm um sistema de proteção
semelhante, segundo o nível de risco.

Gostaria de ouvir agora o que o homem, no lu-
gar do magistrado, poderia falar sobre o medo, sobre a
coragem...

Não é caso de medo e de coragem, mas de aceitação do
risco, pois este trabalho eu faço porque gosto, porque espero
que seja útil. No entanto, essa idéia de utilidade do próprio
trabalho talvez seja presunção: pensar que o trabalho tenha
influência social. A única ambição é a que me leva a ir em
frente, passando a preocupação com a minha segurança para
as mãos de outro.

Tradução de Bernardo Silveira Moreira Pinto
Revista por Leonardo Henrique de Noronha e
Paulo Roberto Magalhães
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ua& percepções convencionais
correlatas surgiram em anos recentes.
A primeira é a de que os partidos polí-
ticos não são mais instrumentos impor-
tantes de participação pública- Esta cren-
ça floresceu na América nos anos 80 e
tem sido reinventada em outros países.
Por exemplo, Cigler e Loomis notaram
como tendências da época "uma grande

M
proliferação de grupos de interesse des-
de e começo dos anos 60" e "o declínio

contínuo da capacidade dos partidos políticos americanos de
desempenharem importantes atividades eleitorais e ligadas à
política".' Um aumento das atividades dos grupos de interes-
se faz pane da segunda percepção convencional: a de que os
protestos populares (tanto organizados por grupos de interes-
se como mais espontâneos) têm sido mais freqüentes e
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119



CADERNOS DA Escots DO LEQISLATIVO

Em J.W. Van Deth
e E. Scarbrough
(editores),	The
Impact o! Values
(O Impacto dos
Valores) (Oxford
University Press,
1994), p. 412.

	

C.	Euchner,
Extraordinary
Poilties (Política
Extraordinária)
(Westview Press,
1996).

significativos. Desta forma, Peter Gundelach declarou que
"na Europa Ocidental, assim como nos Estados Unidos, a
vida social e política relativamente estável dos anos 50 e
começo dos anos 60 foi substituída pela intranqüilidade
social, contestação política e movimentos sociais dura-
nte o final dos anos 60 e 7Ø"•3 Citando Offe,
ele mostrou que um estilo antigo de política centrada no
consumo e no progresso material tinha sido substituído
por uma "nova política", a qual enfatizava temas ligados
à autonomia e identidade pessoal. Nos Estados Unidos,
Charles Euchner, citando um discurso de Vaclav Havel,
referia-se à "antipolítica" e à "política extraordinária" como
sinônimos para esta noção de que a política baseada em
protesto tinha se desenvolvido como uma resposta à assim
chamada "esclerose democrática". Ele defendia que "o pro-
testo e outras formas exteriores de política passaram a
desempenhar um papel central no estabelecimento da agenda
da política nacional e local".' Cigler e Loomis em seu livro de
1991 puderam, sem necessidade de qualificação, observar
que na América "ocorreu uma revolução na participação...
à medida que muitos cidadãos se tornaram ativos em um
número cada vez mais crescente de grupos de protesto,
organizações da sociedade civil e grupos de interesses espe-
cíficos".

Esta coletânea de contribuições abrange tanto a
atividade orquestrada por grupos quanto as mobilizações
de protesto mais espontâneas. Estes são fenômenos dife-
rentes, e em certo sentido o protesto ad hoc pode ser
visto como um desafio tanto à filiação partidária quanto
àquele tipo de atividade de grupo de interesse tradicional
que usava o protesto como uma arma alternativa. Embo-
ra alguns protestos reivindiquem, como mérito ideológi-
co, o fato de serem "sem liderança", isto não seria mais
retórica do que uma descrição? A descrição da campanha
feita por Thomson e outros, que objetivava o controle de
armas, demonstra a necessidade quase inevitável de orga-
nização para um protesto bem sucedido.
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SERIA ESTA UMA "NOVA POLÍTICA"?
CARACTERIZANDO O FENÔMENO

O fato de que nem todos os protestos foram orquestra-
dos através de grupos formais e organizados encorajou ouso
da expressão "movimento social". McFarland deu exemplos
de movimentos sociais que incluíram o movimento feminista,
o ambientalismo, o de defesa do consumidor. Embora con-
cordando que era difícil definir, ele sugeriu que esta expressão
"é caracterizada pela atividade direcionada amudar as institui-
ções e comportamentos de importância para a sociedade" e
que tinha um modo de expressão política "freqüentemente
consistindo em táticas e comportamentos não-convencio-
nais, tais como desobediência civil, manifestações organiza-
das, divididas em pequenos grupos com o objetivo de 'elevar
a consciência', indo ao ponto da ameaça ou do uso efetivo da
violência".' Inglehart e outros sustentam que o protesto é
originado mais provavelmente por indivíduos que têm valores
pós-materialistas.' Um dos contribuintes, Paul Byrne, formu-
lou uma versão vigorosa do caso do novo movimento social
em seu Movimentos Sociais na Inglaterra, no qual ele,
também, chama a atenção para apossibilidade de que ao longo
dos últimos anos centenas de milhares de pessoas na Inglater-
ra se engajaram em um novo tipo de política. Ele identificou
uma tendência nítida das pessoas em demonstrar menos
entusiasmo pelos grandes partidos e mais interesse pela
"política de tema único". Contudo, ele admite que uma das
características distintas dos movimentos sociais é a sua
"natureza nebulosa". O benéfício adicional da perspectiva do
movimento social é questionado por Jordan e Maloney.' O
fato de que há protesto não é necessariamente uma confirma-
ção de novos movimentos sociais, uma vez que o protesto
existe sem os desenvolvimentos associados implícitos na
análise do Novo Movimento Social. O protesto pode ocorrer
sem mudanças profundas de estilo de vida e sem a rejeição
essencial do sistema político convencional dessa interpreta-
ção. Byrne reluta em estender o rótulo de movimento social
ao Greenpeace porque lhe faltao instinto de igualitarismo entre
os seus apoiadores: ele épor demais baseado em uma distinção
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entre ativistas e financiadores, os quais são freqüentemente,
ao contrário dos outros, passivos.'

Alguns dos exemplos mais espetaculares de protesto
nos anos 90 foram basicamente reações aos protestos anteri-
ores relacionados a temas como a proibição da caça de
raposas. Em 1° de março de 1998, houve uma marcha em
Londres - com o slogan "Deixem que se ouça a voz do
campo"— precedida por 5.500 faróis acesos em todo o país.
Este protesto foi organizado pela Aliança do Campo, uma
reunião da Sociedade Britânica de Esportes de Campo, do
Movimento do Campo e do Grupo de Negócios do Campo. As
organizações que a Aliança apoiaram incluíam a União Naci-
onal dos Fazendeiros, aReal Sociedade Agrícoladalnglaterra,
a Associação Nacional do Gado, a Associação Britânica de
Comércio Eqüestre, a Federação Nacional dos Jovens Fazen-
deiros, a Associação Nacional da Caça aos Pombos, a Vene-
rável Companhia dos Fabricantes de Armas, a Associação dos
Proprietários Rurais, a Federação Escocesa dos Proprietários
Rurais, a Sociedade Britânica de Eqüinos, a Junta Britânica de
Corridas de Cavalos, o Jóquei Clube, a Federação Nacional de
Treinadores, a Associação de Criadores de Puro-Sangue, a
Associação Nacional dos Comerciantes de Artigos de Caça, a
Associação Nacional de Comerciantes Registrados de Artigos
de Caça (Irlanda), a Federação das Associações de Caçadores
da União Européia - FACE, a Associação da Truta e do
Salmão, a Associação de Proprietários e Cavaleiros Ponto a
Ponto, o Clube Britânico de Falcoeiros, Jovens Fazendeiros de
Essex, a Venerável Companhia dos Seleiros, a Associação
Britânica de Caça e Preservação, a Associação Veterinária
Britânica de Eqüinos, a Associação Britânica de Saltadores, a
Associação dos Madeireiros e a Associação Britânica de
Maquinário Agrícola e de Jardinagem. Os promotores da
marcha, que foi muito bem organizada, garantiram a presença
de 284 mil participantes, contando com 29 trens especiais
fretados, 46 serviços ampliados de trens e 2033 ônibus. Foi
certamente um protesto espetacular, mas não foi, ao que
parece, bem enfocado e bem entendido pela abordagem do
novo movimento social. É verdade que os movimentos sociais
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não têm nem chefes executivos nem assessores de imprensa?
Os grupos de interesse tinham como objetivo demonstrar seu
apoio e potencial de força. O Movimento do Campo foi
garantido financeiramente pelo Duque de Westminster atra-
vés de um empréstimo de 1 milhão e 300 mil libras esterlinas.
A marcha foi, talvez, iniciada pelos opositores à proibição da
caça, mas também explorou uma parcela inconsistente de
outras preocupações rurais tais como o tratamento que o
governo dá à Encefalopatia Espongíforme Bovina (doença da
vaca louca), no gado, o fechamento de escolas rurais, a
construção em áreas rurais e a falta de acesso para pedestres.
Finalmente, havia uma variante estranha de protesto na
medida em que os participantes não estavam buscando
derrubar o status quo, mas sim preservá-lo. Ela não tinha o
tipo de "falta de conforto pessoal", que caracterizava o
protesto contra impostos e contra armas nucleares: mais
partidária do que militante. As similaridades entre este "protes-
to de rua" e o descrito por Rhoda McLeod relacionado com
as exportações de animais vivos são poucas.

Anteriormente, em julho de 1997, houve uma grande
demonstração em favor dos esportes de campo no Hyde Park
(cerca de 100 mil presentes). No começo de 1998, houve
vários protestos em Anglesey e no sudoeste da Escócia contra
a entrada de carne bovina não britânica no país: quatro mil
fazendeiros escoceses fizeram lobby junto aos ministros em
Edimburgo. Em fevereiro, fazendeiros cercaram a padaria
Gold West, o maior fornecedor daMcDonald' s, em Heywood:
a McDonald's, que em determinada época tinha abolido o uso
de carne bovina inglesa, concordou em aumentar suas com-
pras de carne de boi inglesa em 80% e promover "o grande
'hamburger' inglês". Os fazendeiros também se voltaram
contra a Heinz. Os centos de distribuição dos varejistas foram
sistematicamente quebrados até que fosse decidido o auxílio
do governo na promoção da carne bovina britânica. OSuneJay
Times de 8 de fevereiro de 1998 concluiu que "se a ocupação
das ruas já foi a salvaguarda dos franceses - que costuma-
vam irritar os fazendeiros britânicos com seus bloqueios -'
agora os fazendeiros britânicos descobriram o poder do
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protesto". O organizador da Marcha do Campo proclamou-a
no Daily Telegraph de 22 de junho de 1995 como "o maior
movimento voluntário de pessoas neste país desde o Dia W.
Ele argumentou que "uma das coisas que os políticos odeiam
é um grande número de eleitores interessados em um único
assunto porque não se pode comprá-los com qualquer outra
coisa." (Entretanto, os governos bem poderiam olhar para os
indicadores contrários das pesquisas de opinião em busca de
medidas que atendam ao interesse público.) Além disso, o
governo trabalhista recusou-se a confrontar diretamente o
desafio do campo, alegando que ele (o governo) também
partilhava de várias das suas preocupações. Embora os
ministros estivessem divididos quanto à questão, pelo menos
uma reação foi incorporada a ela, classificando-a como "uma
celebração do campo".

P. Byrne, Social
Movements ir
Britain, (Movimen-
tos Sociais na
Grã-Bretanha)
(Routiedge. 1997)
p. 171.

Um ponto a ser observado é se os acontecimentos de
protestos relatados nas contribuições para este volume com-
binam com o comportamento indicado pela expressão "mo-
vimento social". Os tipos de protesto discutidos são movi-
mentos sociais de fato ou são mais bem entendidos no
contexto do paradigma dos grupos de interesse? Dalton,
assim como MacFarland, menciona que para muitos observa-
dores os "novos movimentos sociais", que incluem grupos
feministas e  movimento pacifista, são "o novo estilo político
das democracias industriais avançadas". Ele diz que "esses
movimentos também seguem presumivelmente uma estrutura
descentralizada e um estilo participatório de tomada de deci-
são que se diferencia do estilo neocorporativista dos grupos
de interesse europeus. A teoria sustenta que esses novos
movimentos estão mudando o estilo de representação de
interesse, depositando maior confiança nos protestos e
atividades políticas não convencionais.` Em algumas inter-
pretações, o movimento social é uma espécie de protesto pré-
institucionalizado que vai submeter-se cada vez mais às
características do grupo de interesse na medida em que se
torna incorporado ao sistema político. Outros vêem os movi-
mentos sociais como forças que fornecem novas idéias para
os partidos e grupos com bases mais sólidas. Como resultado
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da imprecisão da expressão "movimento social", Byrne de-
fende um conceito de movimento de protesto para que se
possa levar em consideração o fato de que a campanha pelo
desarmamento nuclear não tem a estrutura organizacional
(ou falta dela) que parece ser pré-requisito de um movimento
social.

Os movimentos sociais geralmente são vistos como
congregações mobilizadoras que não podem ser representa-
das de outra forma. São também vistos como intrusos que
desafiam o status quo. Mas está longe de ficar claro se a
expressão basicamente sociológica "movimento social" é um
conceito analítico distinto do conceito de grupo de interesse
que tem sido empregado em ciência política. Há uma tendên-
cia para rebatizar qualquer grupo que esteja usando estratégias
e táticas não-convencionais como "movimentos sociais".
Burstein e seus colaboradores observam que, segundo a
forma em que é empregado por importantes autores na
literatura sobre o assunto (Gamson e Tilly), uma vez que um
movimento começa a ter êxito através da mobilização de seus
integrantes ou da obtenção de representação formal, ele deixa
de ser um movimento.10

A abrangência do significado coberto pelo termo "pro-
testo" significa que atividades muito diferentes estão dentro
do foco deste universo. Burstein e outros identificam táticas
não-institucionalizadas que não são parte do processo político
formal e cuja intenção final é desagregadora. Como Trevor
Smith apontou, em última análise, a violência política que está
nitidamente fora da lei é uma forma de protesto." Este é um
fenômeno muito diferente do protesto pacífico, mas, em
situações caóticas, qualquer linha que pretenda dar uma
definição pode ser traçada de uma maneira imprevista:
alguns sustentariam que determinadas formas de ação
direta (o impedimento da entradade caminhões levando carne
bovina para dentro do país, por exemplo), mesmo que
toleradas pela polícia, ainda são tecnicamente ilegais. Devido
ao fato de que os comportamentos não se adaptam perfeita-
mente aos conceitos recebidos, existe um processo contínuo

'° P. Burstein, A.
Einwohner e J.
Hollander,	The
Success of Polí-
tica! Movements,
(O Sucesso dos
Movimentos Políti-
cos), em Jenkins e
Klanderrnans, op.
Cit.

R. Benewick e
T. Smith, Direct
Action ano Demo-
cratic	PoIitics,
(Ação Direta e Po-
lítica Democrática)
(Allen & Unwin,
1972), p. 305.
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12 
y , Vishai, Tt'ie

Thin Une Betweon
Groups ano Par-
tios in ff,e Israe!i
Eloctoral Process,
(A Linha Tênue
entre Grupos e
Partidos no Pro-
cesso Eleitoral Is-
raelense), in K.
Lawson (ed.), How
Political	Parties
Work, (Como os
Partidos Políticos
Operam),
(Praeger, 1994).

de inovação para tentar relacionar melhor as práticas com os
termos. Acima, introduzimos a idéia de Byrne de movimentos
sociais. Outra expressão útil sugerida por Yael Yishai é
"partido de interesse". Ela aplicou este rótulo às organizações
políticas que combinam algumas características tanto dos
partidos políticos quanto dos grupos de interesse. 12 Não é
apenas o Partido do Referendo, descrito por Carter e seus
colaboradores, que se enquadra neste padrão geral; na cam-
panha contra as armas de fogo, ambos os lados da controvér-
sia quase chegaram a colocar seus candidatos em campo na
eleição geral de 1997 (em 1998, havia também especulação
sobre um partido do campo que contestou as eleições européi-
as, posicionando-se contra candidatos que desejavam proibir
a caça).

O declínio do partido e a ascensão das atividades
não-partidárias são conectados por alguns comentadores,
de tal forma que o fenômeno da atrofia do partido é visto
como sendo causado pelo desvio de energia e de recur-
sos para campanhas de temática única em vez de sua
concentração nas grandes agremiações partidárias. Deste
ponto de vista, os membros do público reconhecem que
garantem um retorno melhor para o seu investimento em
termos de participação atuando através de organizações
especializadas que atendam às suas preocupações especí-
ficas e não através de partidos, que são relutantes em se
identificar com causas limitadas por receio de se indispo-
rem com outros setores da sua agremiação partidária. As
campanhas e os grupos são vistos como mais adequados
para pontos de vista intensamente sustentados do que os
partidos que advogam toda e qualquer causa, que procu-
ram atacar uns poucos potenciais defensores e, com
freqüência, evitam as controvérsias. Nesta interpretação,
os partidos políticos são muito mais coalizões voltadas
para uma opinião de centro que seja satisfatória para o
público bem informado e bem motivado, preocupado
com elementos específicos do cardápio político. Por
exemplo, como demonstra Robert Garner, os principais
partidos políticos são avessos a se associarem aberta-
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mente com questões controversas: há custos eleitorais (e
custos na coesão interna) numa posição demasiadamente
clara. Aqueles comprometidos com agendas mínimas são
vistos como os que melhor direcionam seus esforços
através de grupos de temática única. Isto pode não ser
uma novidade assustadora. Almond e Verba, em seu am-
plo estudo nacional da participação, em 1963, sugeriram
que os partidos políticos não são, na realidade, o local
que os integrantes do público procuram quando querem
estar envolvidos na tomada de decisão - "relativamente
poucos cidadãos pensam neles como o primeiro lugar em
que se possa arregimentar apoio para tentativas de influ-
enciar o governo".

Esta fraqueza do partido parece abrir a porta para uma
política mais participativa, baseada em grupo, onde as pessoas
são atuantes em determinadas organizações com as quais
concordem. Muitos vêem este tipo de participação como a
permissão de uma ligação mais estreitaentre o público amante
e os resultados políticos. Seyd e Whiteley chamaram a atenção
para "formas alternativas de participação que incluem grupos
de pressão dedicados a uma temática única e novos movimen-
tos sociais... Eles oferecem um tipo mais compensador de
participação política para muitas pessoas, superior ao que se
poderia obter com a filiação a um partido político." 3 Dalton
mostrou que "grupos de cidadãos estão transformando a
natureza da política democrática contemporânea ".' 4 Um
aspecto chave de estudo, surgido a partir da obra Ação
Política de Barnes, Kasse e outros, em 1979, é saber se este
tipo de "atividade política não-convencional" foi complemen-
tar, ou se representou uma rejeição da participação política
normal.

OBTENDO UMA NOÇÃO DE ESCALA

Geralmente, o crescimento deste tipo de política está
mais na afirmação do que propriamente documentado. A
medida é uma questão de interpretação. Uma campanha pelo

P. Seyd e P.
Whiteley, Labour's
Oras s ro o ts,
(Raízes do Traba-
Ihisrno),(Claren-
don Press, 1992),
p. 204.
14 In Preface, (Pre-
fácio), 777e Anna!s,
(Anais), 528, 1993.
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iS P. Durileavy,
Democracy and
Publlc Choice,
(O pç à o Pú blica)
(Wheatsheat,
1991), p. 20

desarmamento nuclear com o apoio de 40 mil pessoas é
grande ou se pode dizer que representa uma proporção muito
pequena do eleitorado? De fato, os maiores contingentes,
normalmente citados como integrantes da participação em
grande escala da atualidade, são diferentes, e em uma escala
diferente, daqueles em que os indivíduos pessoalmente
envolvidos se engajam em atividades de protesto. Em especial,
pode-se observar que as listas de filiação de organizações
voluntárias escolhidas são dominadas pela National Trust
(Consórcio Nacional), com 2 milhões e 189 mil (1993) e pela
Royal Society for the Protection of Birds, (Real Sociedade
para a Proteção dos Pássaros), com 1 milhão (1997). Tais
filiações de grupos estão agregadas para que se possa compi-
lar a população de pessoas atuantes na causa ambientalista,
embora muitos dos envolvidos possam não ser nem consci-
entes do ambientalismo nem estar dispostos a atuar politica-
mente, a não ser que isso lhes exija muito pouco esforço.
Como mostram aqui as contribuições, alguns protestos
marcantes são baseados em um número muito pequeno de
indivíduos. A linguagem de Dunleavy, desenvolvida para
discriminar variações no comportamento dos grupos de
interesse, pode ser adaptada para diferenciar estratégias de
baixo custo e de alto custo na participação dos indivíduos. 15

Aplicada aos indivíduos, poderia parecer com alguma coisa
desse tipo:

AÇÕES DE BAIXO CUSTO

Optar entre ler e visualizar temas políticos na mídia

Falar sobre assuntos de política na família

Falar em lugares públicos sobre política

Votar
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Assinar petições

Boicote do Consumidor

Comparecer a um comício político

Dar contribuição em dinheiro a um partido ou a uma
causa

Apoio financeiro regular a um partido ou a uma causa

Greve por salários ou condições de trabalho

Fazer lobby pessoalmente junto aos políticos

Tomar parte em demonstrações pacificas

Ser amante na organização de um partido, protesto ou
grupo

Ação direta

AÇÕES DE ALTO CUSTO

Quanto mais alto o custo da ação, tanto menor a escala
de envolvimento. O argumento sobre a grande escala de um
protesto repousa com freqüência no fato de se computar uma
atividade que dificilmente é política como uma atividade de
classificação, por exemplo a subscrição anual a um grupo em
campanha, que dificilmente poderá ser considerada política
em seu conteúdo. Além disso, a chamada filiação em corpos
como o Greenpeace pode significar apoio financeiro sem
direitos internos a participar na formulação das políticas da
organização. Como foi registrado aqui na contribuição de
Byrne, mesmo a campanha pelo desarmamento nuclear -
considerada durante muito tempo como um movimento
"definitivo" de protesto - possui agora um quadro de
associados que é, em larga medida, passivo.
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Tabela 1— Protesto (%)

Compareceu a uma manifestação de protesto .....14,6

Organizou petição ..................................................8,0

Assinoupetição ....................................................63,3

Bloqueou tráfego ....................................................1,1

Marcha de protesto ................................................5,2

Grevepolítica ........................................................6,5

Boicote físico ........................................................4,3

Forçafísica ............................................................0,2

Em 1992, Parry, Moyser e Day, em Participação
Política e Democracia na Grã-Bretanha, conseguiram argu-
mentar com segurança que "os protestos se tornaram firme-
mente consolidados como parte da gama de ações que os
cidadãos podem pensar em usar para se fazerem ouvidos".
Eles descobriram que, enquanto 5.2% do público britânico
declarava ter-se engajado no levantamento de fundos para um
partido, a atividade de protesto parecia envolver um número
mais elevado.

Se olharmos o apoio do Greenpeace (registrado em
Social Trends (Tendências Sociais), de 1995, tabela 11.4),
entre os 410 mil "membros", relativamente poucos serão
ativos num protesto, mas podemos argumentar que, entre os
que têm papel ativo nas demonstrações, poucos não entrarão
também com apoio financeiro. Doar tempo é provavelmente
mais oneroso para a maioria do que doar recursos financeiros,
todavia, paradoxalmente, para alguns dos participantes, a
atividade é uma recompensa e não um ônus. Embora pareça
ter havido um crescimento substancial na disposição de
protestar nos últimos anos, os números ainda são baixos em
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termos absolutos. O trabalho de Borre sobre O âmbito das
doutrinas governamentais e o apoio político mostra que, na
Grã-Bretanha, em 1990, 33% do público estava preparado
para tolerar protestos (o número de 1985 tinha sido de 29%).
Contudo, a análise posterior dos dados mostrou que a tolerân-
cia aos protestos parecia estar vinculada ao nível de satisfação
com o governo. Apenas 20% dos que estavam próximos à
posição do governo em termos de política sancionavam os
protestos, mas 52% dos que estavam distantes do governo em
termos políticos os aprovavam." Embora tolerar o protesto
seja diferente do ato de protestar, isto indica que o protesto
pode estar vinculado à popularidade do governo. Em um
sentido isso é um truísmo, mas sugere que sempre existirá um
elemento no público a partir do qual se pode antecipar o
protesto.

MilIer, Timpson e Lessnoff descobriram que havia
uma brecha entre o apoio do público ao princípio do protesto
e sua aplicação. Embora houvesse apenas 16% contra o
princípio, 73% vetariam uma marcha religiosa que suscitasse
distúrbios. Os dados deles mostraram que participar da
política não-eleitoral era uma atividade da minoria (salvo para
os 70% que assinaram a petição): 25% afirmavam estarem
envolvidos em um grupo de ação comunitária; 13% tinham se
engajado em uma demonstração, piquete, marcha ou comício
de protesto; enquanto apenas 3% tinham participado de uma
campanha política (que não envolveu eleições).17

OVAL DEVE SER O TAMANHO 00 AUMENTO?

Se à primeira vista parece "haver muito disso por ai",
isto não significa que o protesto seja uma característica dos
anos 90. Em 1799, Fisher Ames, ao escrever para a Russeil 's
Gazette de Boston, se desesperava com a 'mobocracy' (N.T.:
democracia das multidões), conforme consta ri de Paul
Gilje, The Roc.d to Mobocracy (O Caminho para a Democra-
cia das Multidões, em 1987). Gilje registra um grande número
de exemplos de distúrbios populares na cidade de Nova lorque

O. Dono e E.
Scarbrough, The
Scope of Govern-
ment, (O Âmbito
do Governo), (Ox-
ford Uníversity
Press, 1995).

17 W. MilIer, A.
Tirnpson e M.
Lessnoff, Political
Culture in Con-
ternporary Britair,,
(Cultura Política na
Grã-Bretanha
Contemporânea)
(Clarendon Press,
1996).
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de 1763 a 1834. As contribuições desta coletânea enfocam o
protesto na Grã-Bretanha na década de 90. Eles tentaram
basicamente oferecer relatos que ajudassem os leitores que
quisessem saber mais a respeito das principais notícias nesta
área. Entretanto, uma questão subjacente é saber se houve um
aumento nos protestos. O passado na Grã-Bretanha também
tem seus exemplos. Peter Townsend no seu prefácio para o
livro de Michael McCarthy, Campaigning for the Poor
(Fazendo Campanha para os Pobres), de 1986, observou
como "a criação de novos tipos de grupos de pressão como
o Shelter (Abrigo), o Disabiement Income Group (Grupo com
Insuficiência de Renda) e a Campanha contra a Discriminação
Racial, bem como Child Poverty Action Group (Grupo de
Ação contra a Pobreza Infantil), em meados da década de 60,
era mais do que um sinal dos tempos. Era uma reação ao que
tinha sido percebido como o caráter fraudulento da democra-
cia britânica.... Em 1965, o Grupo de Ação contra a Pobreza
Infantil foi formado dentro da provação representada pelo
sofrimento..."

18 H. Kriesi, R.
Koopmans, J.W.
Duyvendak e M.
Giugní, New Social
Movements lvi
Western Europa,
(Novos Movimen-
tos Sociais na Eu-
ropa	Ocidental)
(University	of
Minnesota Press,
1995).

Kriesi, Koopmans e outros apresentaram importantes
dados comparativos sobre protestos, mas na abertura do seu
trabalho chamam a atenção para uma grande demonstração
pacifista na Alemanha em 1983: deste modo, os anos 80
podem ser vistos como tendo sido marcados pelo estilo de
protesto de uma maneira tão válida quanto a dos anos 9Ø•I8 Se
existe aumento, então a data inicial da tendência pode ser
discutida. Em 1983, David Marsh editou uma coleção muito
útil de estudos de caso em Pressure Politics (Pressão Políti-
ca) que, mesmo àquela época, notou uma tendência em
direção àpolítica de "assunto único", com os ativistas radicais
rejeitando a política partidária - em parte por razões ideoló-
gicas, em parte por lhes ter sido negado o status - e tentando
influenciar a opinião pública e as elites. Em 1972, Robert
Benewick e Trevor Smith publicaram um livro com estudos
de caso sobre Direct Action and Detnocratic Politics (Ação
Direta e Política Democrática), com contribuições como a
de Peter Hain, Direct Action and the Springbok Tours. Um
capítulo sobre os padrões históricos escrito porVictor Kiernan

132



Pottnc.& SEM P,jmpos: TENDÊNCIA CRESCENTE?

demonstrou que a militância em protestos foi uma caracterís-
tica normal da vida política inglesa. Os editores observaram
uma onda de inquietação política nos últimos anos que tinha
"inclinado o governo inglês paraumadireçâorestrita".Em sua
conclusão, Smith chamou a atenção para o "contínuo declínio
da atividade política da maneira como é convencionalmente
definida". Uma lista de exemplos de protestos que fracassa-
ram apontaria para conclusões diferentes dentro do espectro
de políticas normalmente modificadas pela ação públicadireta.
A idéia de que tem havido um aumento nos protestos prende-
se, provavelmente, ao fato de ter havido alguns exemplos de
mudança política que foram atribuídos a eles. De certa
maneira, os protestos fracassados, mais numerosos, estão
agrupados em um argumento que se relaciona com os que
tiveram sucesso.

OS PARTIDOS INCORPORAM ÇRtJPOS BEM
SUCEDIDOS?

Esta introdução analisa a afirmação de que os partidos
políticos estão em declínio e vêm sendo substituídos por
grupos. Uma outra maneira pela qual os dois podem se
relacionar é a absorção seletiva de grupos que demonstrem ter
sucesso pelos partidos. Existem comentários freqüentes do
tipo: o Partido Conservador ficou 'verde' para concorrer com
os grupos dos verdes, mas na verdade existem poucos
exemplos, se tanto, deste tipo de recrutamento por assunto
pelos partidos. O governo Thatcher, sem dúvida, se
reposicionou sobre o Serviço Nacional de Saúde, flertando,
primeiro, com aidéiade tomá-lo mais eficiente, incrementando
a medicina privada e reduzindo o dispêndio público e, depois,
buscando aprovação pública para um dispêndio mais elevado
no setor público, no mesmo Serviço Nacional de Saúde. Mas
isto não foi bem o roubo da agenda de , um grupo, e sim a
constatação da impopularidade política da posição inicial.
Mesmo quando as causas parecem populares, os partidos
parecem relutantes em pagar o preço por ofenderem minorias
que podem não estar de acordo.
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19 Conclusão apre-
sentada por Eisin-
ger, The Co,idi-
tions af Protest
Behaviour in Ame-
rican Cities, (Con-
dições do Com-
portamento de Pro-
testo nas Cida-
des Americanas',
American PoliÜcaJ
Sdence Review,
(Revista America-
na de Ciência Polí-
tica), 1973.
20 19 In Jenkins e
Klanderrnans, op.
cit., p. 303.

Na perspectiva de grupo, a colaboração com partidos
políticos estabelecidos é uma escolha de oportunidade políti-
ca)9 Dalton cita o argumento pioneiro de Heberle, em 1950,
de que "para ingressar numa ação política, os movimentos
sociais devem, na era moderna, ou se organizar como partidos
políticos, ou estabelecer um relacionamento estreito com os
partidos políticos. `I De fato, a concorrência com os partidos
estabelecidos parece ser mais comum do que a integração.
Contudo, os partidos, na falta da absorção, podem tentar
comprar o protesto através de concessões, como foi o caso
da Marcha do Campo em 1988: de forma não coincidente,
houve anúncios do governo sobre mudanças políticas envol-
vendo escolas rurais, financiamento do corte de gado, aban-
dono daidéia de veto ao leite "cem por cento natural", restrição
do uso de estradas rurais por caminhões, melhoria dos
serviços de ônibus e especulações sobre a criação de um
ministério de assuntos agrários.

Nas décadas de 60 e 70, a ciência política desenvolveu
o tema da escolha racional que enfocava a ação isolada dos
indivíduos, os quais, supunha-se, se recusariam a apoiar
causas, a menos que houvesse um ganho pessoal e material
seletivo, apenas para os membros participantes. Desde então,
uma onda teórica contrária vem crescendo, dando ênfase à
participação como autogratificante, desconsiderando a parti-
cipação como necessária à superação do cálculo material de
custo e beneficio proposto pela escolha racional. Alguma
argumentação é necessária para explicar a proliferação dos
grupos e da expansão do apoio, apesar do argumento da ação
isolada, que parecia ser teoricamente convincente. Uma
coleção de relatos sobre ação política tem de considerar que
agir, para os indivíduos, é um desafio ao argumento da ação
empreendida isoladamente.

PROTESTO: ELEVAÇÃO DA ÉTICA?

Existe uma ambiguidade em relação ao tipo ótimo de
participação em termos das virtudes democráticas. A teoria da
participação clássica considerava louvável o envolvimento
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direto do público na tomada de decisão, mas isto era em parte
porque a participação era vista como educativa para os que
estavam envolvidos. A participação baseadaem certezaprévia
não teria sido vista como tão aconselhável. O protesto parece
tomar algo emprestado do colorido da democracia direta, mas
a participação em busca de fins predeterminados e fixos não
está dentro do espírito da participação deliberativa. O compor-
tamento de protesto, particularmente quando desafia a regra
da lei, coloca sérios problemas para a teoria democrática.
Enquanto a participação pública é vista como uma coisa boa,
nem toda a participação é igual. Alguém poderia, pelo menos
inicialmente, estar inclinado a dar notas "democráticas" mais
altas para a ação que não tenha interesse próprio: assim, a ação
em favor dos animais surdos-mudos - Not Affecting My
Best inzeresis -NAMBI (Não Afetando Meus Melhores Inte-
resses) é vista como mais louvável do que uma ação para
impedir que uma via expressa polua a propriedade privada de
alguém - Not In My Rock Yard - NJMBY (Não no Meu
Quintal). Entretanto, não há uma divisão simples entre o
interesse próprio e o interesse público. Os integrantes do
público raramente defendem seus interesses privados sem
assumir, consciente ou subconscientemente, que seus inte-
resses são os mesmos da sociedade mais ampla. Por outro
lado, enquanto aqueles que não têm interesse imediato em uma
questão podem não ser os beneficiários diretos de alguma
política defendida ou modificada, eles obtêm uma gratificação
que é pessoal, e a mudança de política poderia bem dar-lhes
maior satisfação do que ao público geral. Um aspecto aceito
por aqueles que vêem o protesto como uma "boa coisa" é que
os valores buscados pelos que protestam são, com freqüência,
endossados pelos que avaliam o protesto, mas, na verdade, o
protesto não precisa ter finalidades liberais: pode correrjunto
com a atividade de vigilância.

PROTESTO E RECURSOS POLÍTICOS

É lugar comum dizer que o protesto é a ferramenta
política dos que não dispõem de recursos políticos melhores,
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mas a imagem visual do protesto talvez obscureça essa
verdade óbvia. A imagem de um grande número de manifes-
tantes dá uma impressão, em termos de recursos, que seja
talvez equivocada. De uma forma perversa, a fraqueza dos
que protestam é, pelo menos em certo sentido, útil para eles.
Um ângulo freqüentemente adotado pela mídia é ode apoio ao
perdedor. Desta maneira, a mídia pode dar relevância a
algumas causas com insuficiência de recursos simplesmente
porque são fracas. O êxito do protesto envolve uma mudança
napercepção dos eventos, e a mídia é um meio importante pelo
qual os manifestantes podem fazê-lo. Conforme discutido por
McFarland no capítulo citado anteriormente, "manifestações,
grupos de conscientização e várias formas de protesto podem
condicionar a opinião pública a enxergar de maneira favorável
os objetivos de um movimento". Contudo, esta não é uma rota
garantida de sucesso para os manifestantes: a cobertura que
a mídia fez dos ativistas contra as vias expressas, ou dos
manifestantes a favor dos Esportes de Campo em 1997,
significou que a sensação de lutar por uma boa causa foi
reforçada pelo sentimento de solidariedade que se criou,
porém o apoio para a causa no grosso da população pode, na
verdade, ter diminuído.

O EPISÓDIO DRENT SPAR MITO DO PROTESTO

O diário The Guardian (2.6.95) afirmou que "o
Greenpeace teve uma vitória impressionante e possivelmente
influente sobre a Shell britânica e o governo... Um grupo de
pressão financiado por voluntários (apesar de contar com
mais membros no Reino Unido do que o Partido Trabalhista
e ter um balancete melhor do que o dos Conservadores)
surpreendeu sozinho uma das maiores multinacionais do
mundo - muitas vezes considerada fora do alcance da
soberania nacional—, acertando-a em cheio... Não é exagero
dizer que a política ambiental pode nunca mais vir a ser a
mesma... O Greenpeace demonstrou o notável poder político
que pode agora exercerem escala mundial". Este comentário
relaciona-se àquilo que, com quase toda certeza, é amplamen-
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te considerado o exemplo mais importante de ação eficaz para
sustentar a nova percepção convencional sobre o poder do
protesto: avolta marcante dada pela Shell do Reino Unido após
a ocupação da plataforma de carregamento de óleo de Brent
Spar pelo Greenpeace.

Ao final, a Shell resolveu não se desfazer da sua
estrutura no Atlântico Norte. A contribuição de Lynn Bermie
examina os eventos que cercaram o protesto de Brent Spar
para depois traçar a trajetória do protesto nos anos
subseqüentes, quando o seu foco mudou do Mar do Norte
para o Atlântico Norte. Seu apanhado revela, acima de tudo,
que o sucesso é uma questão de mero acaso: o Greenpeace,
festejado como todo-poderoso, voltou a ser visto como um
protagonista de maior ou menor sucesso.

O caso de Erent Spar esteve sujeito à muitas análises
que o apresentaram como um "momento de definição". A
época da mudança de política da Shell no caso Erent Spar, a
imprensa viu a decisão como um sinal de amadurecimento
para uma nova agenda política baseada na proteção à fauna,
no ativismo contra as vias expressas, pró-vida. O The Guardian
(22.6.95) enxergou sinais de que o futuro estava "pintado de
verde". Alguns viram a derrota da Shell e do governo como
a democracia em ação. O The Guardian (21.6.95) afirmou
que "a Shell tinha mesmo alguns argumentos do seu lado...
mesmo assim, sua decisão de curvar-se aos protestos do
público e de abandonar esta decisão deveria ser comemorada.
Pessoas ainda contam. Boicotes ainda podem funcionar. Isto
é tão refrescante para a democracia quanto para o Mar do
Norte". Um editorial no Independent (21.6.96) foi assim
intitulado: "Prejuízo da Shell é Lucro para a Democracia" e
dizia que "o Greenpeace merece o crédito por mobilizar uma
força política que esperamos ver crescer em poder e causar
impacto sobre uma legião de outras questões ambientais...
Qualquer um que receasse que a globalização dos negócios
daria às empresas internacionais 'carta branca' para agirem
conforme bem lhes aprouvesse devia ficar animado com o que
aconteceu". O Daily Mirror declarou a "Vitória do Povo".
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Hugo Young (The Guardian, 22.6.95) considerou o
caso Brent Spar como parte de uma tendência mais geral de
redução da política partidária e da ascensão da política de
"tema único": "O trabalho com temas únicos nos dias de hoje
produz um apelo mais forte. Ele é puro. Ele é claro. Ele é
destituído de complicações. Sua virtude é óbvia. Traz também
benefícios muito difundidos para a sociedade". Contudo,
Young identificou, à época, as desvantagens: tal certeza
levaria à busca de um mundo de clareza que não existia. Tais
grupos existem para fazer pressão, não para comprometer-se,
desprezando o que o governo não pode fazer: a necessidade
de transacionar acordos e de agir. Outros também enxerga-
ram a política de mudança de Brent Spar como um sinal de
fraqueza democrática - o governo eleito poderia ser derro-
tado por grupos de temática única. A Shell, em uma análise
intenta, argumentou que "o debate real - que é um debate
vital - centra-se no papel da campanha emocional, de tema
único, no processo democrático, e em como se pode alcançar,
dentro de uma moldura de discussão razoável democratica-
mente estabelecida, avaliação cuidadosa e orientação ponde-
rada, as melhores soluções ambientais práticas".

Assim, embora alguns comentadores vejam tal atividade
de protesto como promotora da vida democrática (boa para os
participantes e para sujeitar políticas ao debate real em vez de
camuflá-las), outros a vêem como uma ameaça ao processo
político existente. A situação geral foi admiravelmente anali-
sada pelo Presidente Jimmy Carter no seu discurso de
despedida à nação. Ele colocou os grupos de interesse único
em evidência como a causa dos seus problemas de adminis-
tração: "Somos cada vez mais atraídos para os grupos de
temática única e organizações com interesses específicos
para nos assegurarmos de que, indiferentemente do que venha
a acontecer, nossos pontos de vista pessoais e nossos
interesses particulares estão protegidos... isto tende adistorcer
nosso propósito, porque o interesse nacional nem sempre é a
soma de todos os nossos interesses únicos ou especiais" (New
York Times, 15.1.81). Um dirigente do Times (22.6.95)
afirmou que a vitória da temática única em Brent Spar era ruim
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para a democracia. Alegou que as oportunidades proporcio-
nadas pela mídia às cruzadas de tema único são tão grandes
que elas estão agora firmemente consolidadas na vidapública.
Na mesmaedição, William Rees-Mogg completou orefrão: "É
uma vitória de um grupo de pressão de temática única e uma
derrota para o ambientalismo racional... Jamais compensa
aplacar a histeria". Tim Eggar, o ministro responsável pelo
abastecimento, queixou-se de que a Shell tinha cedido ao que
somente poderia ser descrito como uma chantagem.

Contudo, Brent Spar não foi realmente um bom exem-
plo depressão de um temaúnico que levou àmudança política.
Em certa medida, como afirmou L,ynn Bennie, um mito de
protesto popular cresceu. Ele tem três componentes - um
mito daextensão na qual houve preocupação em grande escala
sobre o assunto, um mito sobre a mecânica da mudança, e um
mito do papel do público. Como parte dos seus exercícios
rotineiros de pesquisas de opinião. Gailup pergunta: "O quê
você acha que é o problema mais urgente com que o país se
defronta hoje'?' Comparado com itens como o desemprego,
saúde, lei e ordem, educação ou custo de vida, o meio
ambiente recebe atenção irrisória. A mesma coisa poderia ser
dita de outras campanhas abrangidas por esta coletânea, que
tiveram ainda menos sucesso: elas não transformaram a
opinião pública geral. Mas o sucesso não deveria ser medido
em um período de tempo muito curto. Ainda que, como o
demonstra Rhoda McLeod, o protesto contra a exportação de
animais vivos, tenha tido apenas sucesso parcial, ele construiu
o apoio básico para as organizações de proteção aos animais
e aumentou a visibilidade da questão dos animais em outros
cenários.

O resultado de Brent Spar parece ser muito mais o
produto de um padrão de fatores casuais e de pressão a longo
prazo do Greenpeace a favor da mudança de atitudes do que
parecia óbvio àquela época. O Guardian (22.6.95) sugeriu
que o Greenpeace podia "apertar os botões da mídia certa e,
com o apoio político certo, não seria preciso muita coisa para
acender a luz em diversos lugares de uma só vez". De fato,
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o sucesso do Greenpeace pode ter vacinado a mídia contra
uma recaída da infecção. Os órgãos de imprensa foram muito
críticos quanto ao grupo pois ele teve que se desculpar com
a Shell pelo uso de alguns dados falhos em sua campanha.
Como o grupo descobriu em outras campanhas, ele não tem
a fórmula do sucesso só com um apertar de botões. Se Brent
Spar foi o resultado da política de tema único, o Greenpeace
não descobriu uma fórmula de protesto patenteada que
funcionasse em qualquer caso.

Alguns comentários da imprensa no auge de 1995
talvez exageraram o poder dos grupos de tema único. A vitória
do Greenpeace não foi um indicador do irresistível poder dos
grupos ambientalistas, mas foi o resultado de um conjunto de
circunstâncias que distanciam este resultado daqueles obtidos
por diversos movimentos de protestos contra as vias expres-
sas ou pelas campanhas contra ouso de carne de vitela. Qual
foi, afinal, a reação de um dos militantes do Greenpeace em
Brent Spar quando foi entrevistado pelo rádio? "Estou sem
fala. Nós normalmente não vencemos as causas, não é?" Se,
como registrou o Guardian (17.6.95), havia 35 boicotes em
andamento na Grã-Bretanha em junho de 1995, o enigma era
por que o exemplo de Brent Spar foi bem sucedido onde outros
fracassaram. Dito isso, lembramos que os casos apresenta-
dos aqui registram sucessos bem como fracassos, ainda que
o sucesso em geral tenha dependido de outros fatores tais
como protesto organizado e campanhas de ação direta.

PROTESTO E INFORMAÇÃO

A questão da participação consciente permeia esta
discussão. Um argumento a favor da consulta aos inte-
resses organizados é de que ela é um sistema para o de-
senvolvimento de políticas que envolvem aqueles que são
afetados por elas e têm melhor conhecimento do que é
extremamente necessário. Todavia, oculta sob a forma
de crítica politicamente incorreta da democracia repre-
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sentativa está a idéia de que o público seja desinfonnado
e, por conseguinte, manipulável. O público é realmente
capaz de entender o lado técnico da União Monetária Eu-
ropéia ou coisa semelhante? Quando assuntos como o de
Brent Spar não são mais discutidos no mundo privado
das comunidades políticas que lhes deram origem, a falta
de informação especializada entre os recém-chegados à
área emerge como crítica ao processo político. De um
modo sincero, mas nem por isso necessariamente razoá-
vel, os especialistas que assistiram ao início de um mo-
vimento acham que qualquer crítica sobre as suas
soluções preferidas se baseiam na ignorância ou numa
extravagância científica. É fácil então, para os especialis-
tas, verem os debates subseqüentes como uma espécie
de jogo desigual: eles com freqüência continuam a acre-
ditar que, se o assunto fosse tratado ao menos adequa-
damente, o que eles consideram como solução correta
seria adotado.

É claro que, até certo ponto, o protesto pode bem partir
de uma minoriamais bem informadado que o público em geral
(algumas vezes tão bem informada quanto as comunidades
políticas consolidadas). Aqueles que se preocupam podem
muito bem prestar mais atenção ao assunto. Mas existe uma
crítica renitente dos ativistas que fazem oposição: a de que eles
mesmos detêm até mais informação do que os ativistas que
não entendem de economia agrária, de evidência científica ou
de qualquer outra coisa. No exemplo de Drent Spar, a
comunidadepolíüca favorável ao depósito de dejetos no fundo
do mar achava que parte da distorção do que estava sendo
discutido se devia à mobilização do público no terreno deles:
artifícios de lavagem cerebral de um grupo de tema único em
lugar de participantes democráticos.

As contribuições desta antologia` procuram descre- 21 Em realidade,
ver alguns dos mais importantes e/ou típicos protestos dos este artigo é uma
últimos anos. Elas tema intenção de permitir que o leitorjulgue a uma

coletánea, no
a eficácia do protesto. (Seria este um sinal de fraqueza Parliarrentary
empregado pelos que estão excluídos de um acesso político Aflairs.
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Organização pú-
blica ou privada
que se dedica a
receber queixas e
reclamações do
público. (N.T.)

melhor?) Elas indicam que o protesto é comum, mas isto
poderia indicar também que é perene e não algo novo.
Todavia, umaimplicaçãode se enxergaroprotesto daatualidade
como "o mesmo negócio de sempre", ao invés de uma
transformação sem precedentes do sistema político, é que o
protesto como fenômeno se toma mais, e não menos, impor-
tante. Ainda que se assuma que o protesto tenha estado
sempre presente conosco, poder-se-ia dizer que o recurso a
ele está ficando mais comum. Em parte, suspeita-se, pela
mídia e repetidos exemplos que indicam que o protesto é
normal, que os integrantes do público parecem prontos a
protestar enquanto consumidores e cidadãos em qualquer
ocasião em que não se achem satisfeitos. O protesto atualmente,
em grande parte, faz parte da política rotineira, em vez de ser
extraordinário. Para os consumidores cansados dos serviços
ferroviários, passageiros de avião que se recusam a aceitar
vôos atrasados, proprietários de automóveis insatisfeitos que
entram em contato com o "watchdog"22 na televisão, o
protesto pode ser urna resposta mais plausível do que a
articulação das suas queixas através de partidos políticos -
mas quanto mais rotineiro se torna tal comportamento, tanto
menos ele se parece com as expectativas de transformação do
sistema dos novos movimentos sociais. Aqueles que têm
pontos de vista a defender perceberam a importância dos
"fatos" para garantir a coberturada imprensa e da mídia: existe
um contrato implícito pelo qual se os que protestam podem
fornecer matérias e fotos à mídia, então as oportunidades para
levar suas preocupações ao ar estão disponíveis. Protesto
sem cobertura da mídia é como uma pantomima no escuro:
possível mas certamente inútil. Não existe claramente
um padrão de atividade simples, com partidos políticos
substituídos pela ação dentro dos grupos de interesse tradici-
onais ou mesmo dos novos movimentos sociais, mas pode
ser que, se for permitida uma interpretação ampla o bastante
do protesto, ele venha a aumentar. Entretanto, para ser viável,
este argumento tem que reconhecer que o protesto
pode simplesmente consistir em liberdade de escolha para o
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consumidor, voto nos partidos que atendam ao seu interesse
e outras participações, bem distantes da ação direta.

Tradução de Paulo Roberto Magalhães
Revista por Maria Beatriz Chagas Lucca
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INTRODUÇÃO
L%JIZ FERNANDES DE ASSIS

Editor dos Cader-
nos da Escola do
Legislativo

O

Regimento Interno da Assembléia
Legislativa Provincial de 1835,
consubstanciado na Resolução n° 15,
contém 282 artigos e foi assinado por
Antônio Paulino Limpo de Abreu,
então Vice-Presidente da Província
de Minas Gerais'. Tratava-se das
primeiras regras de convivência que
receberiam os parlamentares minei-
ros em sua Legislatura de estréia.
Durante todo o século XIX, este

Regimento foi objeto de várias emendas, que o adaptaram às
circunstâncias históricas. Selecionamos aqui os artigos mais
significativos, que nos permitem conhecer melhor o arcabouço
jurídico que fundou a instituição do Poder Legislativo em
Minas Gerais.

Sabemos que um contexto histórico nunca é apreen-
dido em seu todo, e o máximo que os historiadores podem

'Este documento
encontra-se na Co-
leção Leis Mineiras
no Arquivo Público
Mineiro

Cad. Etc. Legisl., Belo Horizonte, 5(8); 145-167, jul./dez. 1998.
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Estudos Históri-
cos, RJ, vol 9,
17, 1996, p.87

2 Ver limar Aohioff
de Mattos, O tempo
S a q u a rema
I-iuctec/iNL, 1978.

2 Ver Aikens, neste
volume, p9 41.

fazer é buscar dar sentido a alguns gestos e palavras deixa-
dos em documentos públicos. Quando conseguimos com-
pilar, classificar e divulgar alguns vestígios esquecidos em
arquivos, como faremos agora com o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa Provincial mineira, não estamos
imaginando que aqueles atores políticos sabiam de ante-
mão que suas idéias pudessem resistir ao tempo. Os depu-
tados provinciais não tinham noção de serem eles próprios
agentes históricos, com pretensões à imortalidade. Debati-
am ferozmente pelos interesses de seus pares, daquele mo-
mento, e sabiam razoavelmente o ofício parlamentar. Como
bem escreveu Henry Rousso', 'o documento escrito (car-
ta, circular, auto, etc.) proveniente de um findo de arqui-
vo foi por sua vez produzido, por instituições ou indivíduos
singulares, tendo em vista não uma utilização ulterior, e
sim, na maioria das vezes, um objetivo imediato, espontâ-
neo ou não, sem a consciência da historicidade, do caráter
de fonte' que poderia vir a assumir mais tarde".

A fundação de uma Assembléia, onde a elite agrária
pudesse debater os rumos dos negócios da Província, era
uma idéia nova, em 1834, mesmo para os Liberais. Para or-
ganizar os debates e dar eficácia ao processo legislativo ur-
gia, inicialmente, a definição de um Regimento Interno. Os
fazendeiros, comerciantes, burocratas e padres que foram
escolhidos por seus pares como seus representantes no
Parlamento mineiro tinham em suas propriedades, herdadas
e preservadas desde a colônia, o mando absoluto e o direito
de governar como uns déspotas' . Ali, naquele espaço,
mandavam eles. O braço do Estado que chegava através da
burocracia parava nas vilas e cidades, sem cruzar as fron-
teiras de suas fazendas. Por isso mesmo, ao aceitarem par-
ticipar da vida pública no recinto do Parlamento, sabiam
que teriam de abrir mão do espaço de mandatário para con-
viver com o dissenso político. E o dissenso era estabeleci-
do inicialmente pelos próprios limites da liberdade que
queriam: a liberdade dos modernos de não participar dos
negócios públicos'. Depois, o dissenso em tomo dos limites
do Poder Central nos assuntos da Província. Uns, querendo
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a descentralização, que aproximava os desejos inconfessos
dos limites de sua propriedade. Outros, querendo a força
do governo central, que civilizaria e definiria os novos ru-
mos daquela monarquia acéfala. Aos conservadores cum-
pria instituir um governo forte, centralizado na Corte, que
definisse regras claras e comuns a todas as instâncias de
poder e em todo o território nacional. E, aqui, o momento
histórico era particularmente importante para a constituição,
naquele momento, de um espaço de reunião da elite aristo-
crática. Esta elite, formada por fazendeiros, comerciantes,
financistas, religiosos, juizes e burocratas, sabia que a abdi-
cação de D. Pedro 1, em 1831, tinha deixado um vácuo e
uma criança de cinco anos, e que os "bárbaros" e "selva-
gens", identificados com os homens livres pobres, tenta-
vam obter sua parcela de poder. Excluídos os escravos, as
mulheres, os analfabetos e os sem-renda, restava uma minoria
que, pela primeira vez, munia-se para definir as regras de uma
convivência civilizada. O palco político era agora o Parlamento.
As regras no trato com o outro era o Regi-mento

Não pretendemos examinar artigo por artigo do Re-
gimento nesta breve introdução, pois o documento merece
uma exegese acurada. Apontamos apenas alguns pontos.

Desde a primeira norma, a que diz: "No dia da
Instalação da Assembléia os Deputados concorrerão antes a
Igreja, que tiver sido designada pelo Presidente da Provín-
cia, (do que se fará a competente participação a Assembléia)
e a hora marcada na sessão precedente para assistirem a
Missa do Espírito Santo, e prestarem juramento nas mãos do
Bispo Diocesano, ou nas da Autoridade Eclesiástica mais
graduada do lugar, a quem na falta do Bispo Diocesano(...)
compete celebrar`, (sic) chama-nos a atenção que estáva-
mos, ainda que sem um monarca, num regime monárquico, 4 A.20.
sob o governo de regentes, onde a Igreja católica era parte
constitutiva do Estado. O padroado, ou seja, o direito de
administrar os assuntos religiosos dado aos monarcas por-
tugueses, vinha desde 1456 (com o Infante D. Henrique)
passando por todos os ascendentes do Infante D. Pedro II. A
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'"A noção de copus
mysticum significa-
va, em primeiro lu-
gar, a totalidade da
sociedade cristã em
seus aspectos or-
ganológicos: um
corpo constituído de
cabeça e membros".
Ver mais iri: Ernst
Kantorowicz, Os
dois corpos do Rei,
especialmente
cap.5: A realeza
centrada no gover-
no: corpus musti-
cum, p125170.

independência do Brasil não rompera essa tradição e toda a
folha de pagamento dos funcionários encarregados dos ofíci-
os religiosos, a saber, os padres, clérigos, párocos e bispos,
era custeada pelos cofres reais.

O rei, ao administrar o sagrado, reafirmava sua inten-
ção de ocupar o corpus mysticum5, instituir o governo centra-
lizado, forte, onde seus siiditos soubessem que em todo rito
deveriam reverenciar a Cristo e ao rei. Ser fiel a um e outro.
Jurar aos evangelhos pela mão do bispo era um ato de
obediência para o ingresso no mundo da política. Assim, a
posse do presidente da Província (art. 36 ao art. 43) ganha
sentido, quando a fórmula do juramento diz o seguinte: "Juro
bem servir o Emprego de Presidente ou Vice-Presidente desta
Província de Minas Gerais, desempenhando religiosamente
todas as obrigações a meu cargo; Assim Deus me ajude
Seria banalizar o assunto se quiséssemos estabelecer pontos
de comparação com o Executivo e o Corpo Parlamentar de
hoje, mas sabemos que, informalmente, ainda prevalece,
oficiosamente, a realização de missa após a posse civil e a
abertura dos trabalhos, "sob a proteção de Deus".

Logo a seguir, o Regimento apontava a composição
da Mesa "de um Presidente, e dois Secretários, os quais
servirão por toda a Sessão Ordinária, ou Extraordinária, e
nas prorrogações, havendo-as, até a Instalação da Sessão
Ordinária do ano futuro, e nova eleição dos Membros que
devem compô-la ". Ao presidente era vedado o exercício
em qualquer comissão, exceto na de Polícia, da qual sem-
pre seria membro nato (por quê? A Comissão de Polícia
era a mais importante?).

Apenas como uma curiosidade, pelo Regimento fica-
mos sabendo que os trabalhos da Assembléia Legislativa
Provincial começavam às onze horas da manhã e duravam até
às três da tarde. Achando-se presentes 19 deputados dos 36
eleitos, o presidente abria a sessão com as palavras: "Abre-se
a Sessão " . Não havendo número suficiente de deputados para
abrir-se a sessão depois de feita a chamada, o presidente, os
secretários e deputados se conservavam nos seus lugares; e
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se até ao meio-dia não concorressem mais deputados para
preencher o número mínimo de 19, o presidente declarava:
Hoje não há Sessão. Ganha importância a presença parlamen-
tar quando lemos no art. art.234: "Nenhum Deputado presente
poderá escusar-se de votar, salvo quando não tiver assistido
a discussão".

É interessante observar o princípio restrito dado à
publicidade dos atos da Assembléia. Ao contrário do que
instituía um parlamento republicano, as atas das sessões
"poderão ser publicadas pela Imprensa, havendo quem as
peça para este fim" (art. 97). A mesma restrição transparecia
quanto aos projetos de lei, quando, feita a leitura do projeto
pelo secretário, o presidente consultava a Assembléia se ele
era, ou não, objeto de deliberação; "e os Deputados resolverão
sem preceder discussão, se deve ou não ser impresso, ou
copiado, para entrar na ordem dos trabalhos".

O Título 13 do Regimento Interno tratava dos parece-
res de comissões (art.132 a art.138), e nele rezava
que, "quando os Pareceres forem tão extensos, que pela
leitura não fique a Assembléia inteirada da matéria, poder-
se-á a requerimento de algum Deputado aprovado por dois
terços dos votos mandar imprimi-lo para entrarem discusão".
Claro que sabemos das condições precárias, técnica e finan-
ceiramente, para a impressão dos documentos, mas o sentido
de atenção para a publicidade dos atos ainda não trans-
parecia.

O cuidado com o acervo da Assembléia Legislativa
Provincial deve ser maior pelas diferenças dos documentos
republicanos. Como vimos, no período monárquico não
havia a obrigação expressa em lei de se publicar todos os
atos do governo, nem mesmo a figura de um diário oficial,
facultando à cada Legislatura a escolha da imprensa que
veicularia apenas alguns poucos debates e atos oficiais.
Tudo sem muito critério rígido de veiculação, antes,
de acordo com a vontade política dos dirigentes do Parla-
mento.
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REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE MINAS GERAIS,

1835

Resolução n° 15 - pg. 39 - 282 artigos

Antônio Paulino Limpo de Abreu, Vice-Presidente da
Província de Minas Gerais: Faço saber a todos os seus
habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial decretou a
Resolução seguinte.

REGIMENTO INTERNO da Assembléia Legislativa
Provincial de Minas Gerais.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE
MINAS GERAIS RESOLVE:

TITULO 1— DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

Art. 20 - No dia da Instalação da Assembléia os
Deputados concorrerão antes a Igreja, que tiver sido designa-
da pelo Presidente da Província, (do que se fará a competente
participação a Assembléia) e a hora marcada na sessão
precedente para assistirem à Missa do Espírito Santo, e
prestarem juramento nas mãos do Bispo Diocesano, ou nas da
Autoridade Eclesiástica mais graduada do lugar, a quem na
falta do Bispo Diocesano compete celebrar.

TÍTULO 2— DA INSTALAÇÃO E ENCERRAMENTO
DA ASSEMBLÉIA

Art. 24 —No diadaInstalação daAssembléia, reunidos
os Deputados logo depois daMissa do Espírito Santo, na Sala
das Sessões, o Presidente depois de feita a chamada, e
havendo número legal, nomeará uma deputação de seis
Membros para receber o Presidente da Província na Sala
imediata a das Sessões, e acompanhá-lo até o mesmo lugar na
sua saída.
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TÍTULO 3— DA ADMISSÃO DOS DEPUTADOS

Art32 - Logo que sobre a Mesa for depositado o
Diploma de algum Deputado, o Presidente interrompendo a
discussão de qualquer matéria, de que se estiver tratando,
anunciará que se acha sobre a Mesa o Diploma do Sr. F....
e convidará a Comissão de Poderes para que se retire, e o
examine com brevidade.

TÍTULO 4—DO JURAMENTO E POSSE AO
PRESIDENTE DA PROVÍNCIA

Art. 40 - A fórmula do Juramento será a seguinte -
Juro bem servir o Emprego de Presidente ou Vice-Presidente
desta Província de Minas Gerais, desempenhando religiosa-
mente todas as obrigações a meu cargo; assim Deus me
ajude.

TITULO 5— DA MESA

Art.44 - A Mesa será composta de um Presidente e
dois Secretários, os quais servirão por toda a Sessão Ordiná-
ria, ou Extraordinária, e nas prorrogações, havendo-as, ate a
Instalação da Sessão Ordinária do ano futuro, e nova eleição
dos Membros que devem compô-la.

TÍTULO 6— DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 49 - O Presidente não poderá ter exercício em
Comissão alguma, exceto na de Polícia, da qual será Membro
nato.

TÍTULO 7— DOS SECRETÁRIOS E SUPLENTES

Art. 66 - Ao Secretário compete:

§ 2— Fazer a leitura de toda a Correspondência Oficial,
memórias, petições, etc., dirigidas à Assembléia, assim como
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das Leis e Resoluções, que houverem de ser sancionadas, ou
publicadas.

§ 4 - Receber todos os ofícios das Autoridades
constituídas na Província, ou fora dela, e dos Deputados; as
representações, petições, e memórias, que forem dirigidas à
Assembléia, dando conta em resumo de seu conteúdo, para
terem destino na forma do Regimento.

§ 5 - Fazer recolher e guardar em boa ordem os
projetos, indicações, pareceres de Comissões e emendas, que
se oferecerem na Sessão.

§ 7 - Propor à Assembléia pessoas idôneas para os
lugares de Oficiais da Secretaria, dirigi-los, e regular todos os
trabalhos da Secretaria.

TITULO 8- DAS COMISSÕES

Art.59 - Haverá na Casa as seguintes Comissões
Permanentes:

1) de Poderes e de Infrações de Constituição e das Leis;
2) da Fazenda Provincial;
3) da Fazenda Municipal;
4) de Propostas e Representações das Câmaras;
5) de Estatística, Catequese e Civilização dos Indíge

nas;
6) de Instrução Pública;
7) de Estradas, Pontes, Canais e Navegação Interior

dos Rios;
8) dos Negócios Eclesiásticos;
9) de Força Pública;
10) de Polícia; e
11) de Redação.
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Art.63 - As Comissões não poderão ser compostas de
menos de três Deputados, nem de mais de cinco: um deles será
o Presidente e Relator, nomeado pela mesma comissão.

Art. 70 - Qualquer Deputado poderá assistir as
conferências da Comissão mas não terá voto nelas.

TITULOU — DAS ELEIÇÕES

Art.77 - Quando faltar qualquer membro de alguma
Comissão, o Presidente nomeará outro para substitui-lo:
assim como poderá também nomear qualquer Comissão em
caso urgente, e não havendo quem se oponha, por que então
deverá recorrer-se a Assembléia para decidi-]o por meio de
votação sem preceder discussão.

TITULO 10— DA NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE
DA PROVÍNCIA

Art. 80 - Na atual Sessão, e no começo das seguintes
de dois em dois anos o Presidente dará para ordem do dia a
nomeação de seis cidadãos, que no impedimento do Presiden-
te da Província hão de servir de Vice-Presidente dela, na forma
da Lei de 3 de outubro de 1834.

Art.84 - Concluída a votação, a Mesa dirigirá em
forma de proposta ao Imperador por intermédio do Presidente
da Província a nomeação feita pela Assembléia Provincial,
para que o mesmo Presidente faça sobre ela as observações
determinadas na Lei de 3 de outubro de 1834; e remeterá copia
dela à Câmara em forma ordinária.

TÍTULO 11 - DAS SESSÕES

Art 86 - As Sessões começarão às onze horas da
manhã, e durarão até as três da tarde. Serão sucessivas em
todos os dias, que não forem Domingos, ou Dias Santos e de
Festas Nacionais.
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Art. 92 - Achando-se presentes dezenove Deputados, o
Presidente abrirá a Sessão com as palavras - Abre-se a Sessão.

Art.93 - Não havendo número suficiente de Deputa-
dos para abrir-se a Sessão depois de feita a chamada, o
Presidente, Secretários e Deputados se conservarão nos
seus lugares: e se até ao meio dia não concorrerem
mais Deputados que preencham o numero, o Presidente
declarará - Hoje não há Sessão.

Art. 97 - As atas das Sessões conterão somente o
resultado das deliberações da Assembléia, e nunca as opiniões
dos seus Membros; e poderão ser publicadas pela Imprensa,
havendo quem as peça para este fim.

TÍI1JLO 12— DOS PROJETOS DE LEI E RESOLUÇÕES,
DAS INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS

DEPUTADOS

Art.123 - Feita a leitura do Projeto pelo Secretário, o
Presidente consultara a Assembléia se o mesmo é ou não
objeto de deliberação; e os Deputados resolverão sem prece-
der discussão, se deve ou não ser impresso, ou copiado, para
entrar na ordem dos trabalhos. Se não for julgado objeto de
deliberação, ficara desde logo rejeitado.

Art.125 - Os Projetos, depois que forem julgados
objetos de deliberação, serão registrados em livro próprio,
assim como os Pareceres de Comissões e as Indicações.

TÍTULO 13— DOS PARECERES DE COMISSÕES

Art.136 - Quando os Pareceres forem tão extensos,
que pela leitura não fique a Assembléia inteirada da matéria,
poder-se-á a requerimento de algum Deputado aprovado por
dois terços dos votos mandar imprimi-lo para entrar em
discussão.
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TÍTULO 14— DAS PROPOSTAS DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS

Art.1 39— As Propostas das Câmaras Municipais, que
houverem de ser dirigidas à Assembléia, em conformidade da
Lei de 12 de agosto de 1834, para se tomarem em considera-
ção, deverão ser concebidas em forma de resolução, com
artigos separados, e nunca englobadas com matérias diversas
umas das outras.

TITULO 15— DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 153 - Nenhum Deputado poderá acusar os
motivos, ou intenções dos que propuserem ou sustentarem
qualquer medida. O que o fizer será chamado a ordem pelo
Presidente.

Art. 155 - É proibido a todo Deputado perturbar o que
estiver falando; ou levantar-se, interrompê-lo; ou passar entre
ele e o Presidente; ou atravessar as grades do Salão.

Art.156 - Quando depois de um reiterado chamamen-
to à ordem, o Deputado se não sujeitar, o Presidente o chamará
pelo seu nome, dizendo - à ordem, Sr. Deputado F... Se
persistir ainda em sua obstinada conduta, o Presidente,
consultando primeiro a Assembléia, ordenará ao Deputado
que se retire, o que ele fará imediatamente.

O Presidente exporá depois à Assembléia a
ofensa cometida pelo Deputado, para que ela resolva se o
mesmo estava na ordem, e deve, ou não ser outra vez admitido
na Sala.

Art. 160 - Se no calor da disputa o Deputado se
exceder, o Presidente o advertirá 1a e vez com a palavra -
ordem - e continuando ele, o Presidente lhe dirá - O Sr.
Deputado F... não está em estado de deliberar; e o Deputado
se retirará da Sala, se a Assembléia, a quem o Presidente deve
consultar, assim o resolver.
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Art. 162 - Não se reputará violação do Regimento o
dar apoiados ou não apoiados ao Deputado que estiver
falando.

Art. 163 - Nenhum Deputado poderá estar presente,
quando se discutir um Projeto, ou negócio, que lhe disser
respeito; e não poderá tratar deste objeto, sem que ele se retire,
exceto nas questões de ordem. Será todavia permitido ao
Deputado, logo que se concluir a leitura do negócio, dar à
Assembléia as explicações que entender convenientes, e
retirar-se até que se conclua a discussão e votação.

TÍTULO 16—DO MODO DE DELIBERAR

Art. 165 - Nenhum Projeto entrará em discussão,
sem que tenha passado dois dias da sua distribuição, todas as
vezes que for impresso ou copiado.

Art. 166 - Nenhum Projeto poderá ser discutido sem
que tenha sido dado para ordem do dia seguinte.

Art. 167— A discussão de qualquer projeto, ou de cada
um dos seus artigos, ou de qualquer matéria começará sempre
por oposição. Poderá todavia o seu autor, querendo, falar em
primeiro lugar para explicar a doutrina do Projeto, e sus-
tentá-lo.

Art.168 - Nenhum Projeto será aprovado, sem ter
sido discutido três vezes.

Art. 169 - Entre cada uma das discussões haverá
o intervalo de dois dias, exceto quando a Assembléia
julgar urgente o negócio; caso em que a discussão poderá
fazer-se mediando somente 24 horas de uma para outra
discussão.

Art. 170 - Versará a P discussão de um projeto
unicamente sobre as vantagens ou inconvenientes dele em
geral; e não se lhe poderão fazer emendas algumas.
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Art.171 - Acabada a 1' discussão, o Presidente porá
a votos - Se o projeto passar à 2' discussão - se se vencer
afirmativamente, o Projeto será enviado a uma comissão,
conforme a sua matéria, ou segundo o voto da Assembléia,
para examiná-lo, e oferecer-lhes as emendas, que julgar
convenientes. Se se vencer negativamente, ficará o projeto
rejeitado.

Art.172 - O projeto será entregue ao  nomeado com
todos os papéis e documentos, que lhe forem relativos; e o
Deputado que os receber assinará em um Livro para isso
destinado na Secretaria da Assembléia à entrega dos papéis,
pelos quais responderá, em quanto não fizer entrega deles ao
1 Secretário, e que se notará imediatamente no Livro.

Art. 173 - O exame dos Projetos feito pelas Comis-
sões, assim como quaisquer outros trabalhos, que lhes forem
encarregados, serão tratados fora das horas de Sessão:
todavia a Assembléia poderá ordenar que os Membros da
Comissão se retirem da Sala para trabalhar em qualquer
negócio, ou que dêem conta dele em certo e determinado dia.

Art. 174 - Se o projeto tiver sido organizado pela
mesma Comissão, ela o examinará de novo, e proporá se deve
passar com emendas, ou sem elas expondo por escrito à
Assembléia os motivos, ou razões de suas emendas, no caso
de as ter oferecido.

Art.175 -Nenhum Projeto poderá ser rejeitado pelas
Comissões, depois de se vencer que passe à ? discussão.
Quando as Comissões julgarem que o Projeto não pode ser
aproveitado, mesmo com emendas, exporão à Assembléia
todos os inconvenientes que entenderem resultar da medida
proposta; e só na discussão em Assembléia, poderão fazer-lhe
oposição, e propor a sua rejeição.

Art. 176 - As comissões não poderão aspar, nem
emendar, nem pôr entrelinhas nos Projetos, que se lhe
remeterem para examinar. Todas as alterações, que julgarem
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necessárias fazer-lhes, serão escritas em papel separado, com
a designação da página, ou linha, a que as palavras deverão
juntar-se, ou de que se deverão cortar.

Art.177 - O Relator da comissão, logo que esta tiver
concluído o seu trabalho, dará parte à Assembléia de que a
Comissão tomou em consideração tal ou qual matéria; tal ou
qual projeto; e que o encarregou de fazer o seu relatório. O
Presidente marcará dia e hora em que deve apresentá-lo, e se
a requerimento de algum Deputado for vencida a leitura
imediata por votação da Assembléia, o Relator fará a sua
exposição, a qual terá sempre lugar e hora designada para a
leitura dos Pareceres de Comissões.

Art.178 - Concluída a leitura, os papéis serão depo-
sitados sobre a Mesa para entrarem na ordem dos trabalhos.

Art. 179 - Os Projetos podem ser remetidos a uma ou
mais comissões, ou divididos, encarregando-se uma parte a
uma, e outra parte a outra Comissão.

Art.l80 - Poderá a Assembléia incumbir a qualquer
Comissão especial um negócio, que lhe for apresentado, ainda
quando haja alguma Permanente para objetos de tal natureza,
se assim o julgar necessário a requerimento de qualquer
Deputado.

Art.lSl - Na 2 discussão o 1 Secretário lerá todo o
projeto, o relatório da Comissão, que o examinar, e as
emendas oferecidas, havendo-as. O Presidente tornará a ler
artigo por artigo, pondo a cada um sucessivamente em
discussão, e depois à votação com as emendas oferecidas pela
Comissão, e as que de novo forem mandadas à Mesa durante
o debate, como modificadas da Comissão, ou dos artigos do
Projeto.

Art.182 - Para que possa ser admitida à discussão
qualquer emenda oferecida, é necessário que seja apoiada por
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cinco Deputados, depois de lida por seu autor, e seguidamente
pelo 1° Secretário.

Art. 183 - Durante a discussão poderá qualquer Depu-
tado mandar à Mesa artigos aditivos ao Projeto, os quais,
sendo apoiados por cinco votos, entrarão em discussão um
depois do outro, logo que se concluir a do Projeto e das
Emendas oferecidas.

Art.184 - Finda a 2 discussão, o Presidente porá a
voto se o projeto deve passar à ? discussão; e decidindo-se
pela negativa, ficará o Projeto rejeitado.

Art. 185 - Vencendo-se pela afirmativa, o Projeto será
enviado à Comissão de Redação para redigi-lo de novo e
conforme ao vencido; e se pelas emendas aprovadas o mesmo
Projeto tiver sido alterado, tornará a ser impresso, a juízo da
Assembléia, para entrar em Y discussão.

Art. 186 - Nos casos de maior importância, ou
quando a Assembléia julgar conveniente poderá um Projeto
ser segunda vez remetido a qualquer Comissão para examiná-
lo de novo, depois de redigido, e propor-lhe as emendas, que
entender ainda necessárias.

Art.l87 - Se a Comissão, a quem o Projeto for
enviado, oferecer-lhe emendas, serão estas impressas a juízo
da Assembléia, para entrarem em última discussão com o
projeto.

Art. 188 - Nesta discussão o Projeto debater-se-á em
globo, e poder-se-ão fazer-lhe quaisquer emendas. Nesse
caso, e no de ter sido ? vez enviado à Comissão, e esta
proposto emendas, haverá primeiro discussão delas na Sessão
em que tiver sido dado para ordem do dia; e ficará o Projeto
com as emendas reservado para a Sessão seguinte, em a qual
serão novamente discutidas as Emendas, e concluída a
discussão se porá a votos - l) as emendas cada uma per si;
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se o Projeto é adotado com as emendas aprovadas
(havendo-as); e o êxito desta votação será o do Projeto.

Art.189 - As emendas oferecidas na 3° discussão
deverão ser apoiadas pela 30 parte da Assembléia para entra-
rem em discussão.

Art.190 - Adotado definitivamente, o Projeto será
remetido com as emendas aprovadas à Comissão de Redação,
para reduzi-lo à devida forma.

Art. 191 - Esta redação será submetida à aprovação da
Assembléia; e quando sobre indicação da Comissão, ou de
algum Deputado, se notar que o vencido envolve incoerência,
contradição, ou absurdo manifesto, poderá voltar o Projeto a
uma 4° discussão, em a qual será emendado somente o
absurdo, contradição, ou incoerência, sem se poder mais
tocar nas outras partes do Projeto.

Art. 192 - Para ter lugar a discussão do Artigo
antecedente, deverá a moção ser apoiada pela 3° parte da
Assembléia, e aprovada por dois terços de votos dos membros
presentes.

Art.193 - Vencida a necessidade da emenda do
Projeto, conforme os artigos antecedentes, entrará o Projeto
em discussão na i° parte da ordem do dia seguinte para ser
definitivamente aprovado.

Art.194 - Logo que um Projeto de Lei, ou Resolução
tiver sido aprovado, e competentemente redigido, o Secretario
o fará passar a limpo, para ser lido na Mesa, e assinado pelo
Presidente e Secretários, na forma do Regimento.

Art. 195 - Em geral todas as matérias terão uma só
discussão; excetuam-se os Projetos de Lei, ou de Resolução,
que terão três.
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Art. 196 - Nenhum Deputado poderá falar mais de
duas vezes a respeito de qualquer Projeto em geral, de cada
Artigo em particular, e mesmo sobre qualquer matéria, que
entre em discussão, exceto se a Assembléia expressamente o
permitir.

Art.197 - O autor de qualquer Projeto, e os Relatores
de Comissão, poderão falar mais uma vez.

Art.1 98 - Nos Requerimentos, questões de ordem,
urgência, adiamento e preferência não poderá o Deputado
falar mais de uma vez, nem ainda para explicar-se: o autor do
Requerimento, porém, poderá falar segunda vez somente.

Art.199 - O Deputado, que quiser explicar alguma
expressão, que se não tenha tomado seu verdadeiro sentido,
ou produzir um fato desconhecido à Assembléia, que venha ao
caso da questão, poderá fazê-lo.

Art.200 - Neste caso, porém, não será permitido ao
Deputado exceder os limites restritos da explicação, ou
produção do fato para que tiver pedido a palavra.

Art.201 - Durante o debate de qualquer matéria, não
pode um Deputado falar 2' vez, sem que tenham obtido a
palavra todos os que precedentemente a houverem pedido a
vez, e nunca se admitirá a preferência para responder.

Art.202 - Nas discussões não poderão os Deputados
corroborar seus argumentos com o voto do Poder Executivo,
nem referir-se a documentos, que não estejam presentes.

Art. 203 - Ainda que não haja quem fale sobre as
matérias expostas à discussão, e por isso ela se não verifique,
sempre se procederá a votos na conformidade do Regimento.

Art. 204— Todas as vezes que houverem dois ou mais
Projeto sobre o mesmo objeto, serão remetidos para refundi-
los, mas se algum Deputado, depois da leitura do Projeto
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refundido, insistir na preferência de um sobre os outros, e se
rejeitar o parecer da comissão, será a matéria posta a votos
para saber-se qual deles deverá ser preferido, entrar em
discussão, sem com tudo se entender que os outros ficam
rejeitados.

Art.207 - Entrando em discussão qualquer matéria,
nenhuma outra será admitida, sem findar a discussão da 1,
excetua-se:

§ 1° para oferecer emendas.
§ 2° para propor adiamento ou preferência.
§ 3° para reclamar a ordem.

Art. 208 - Quando se propuser adiamento em qual-
quer estado da questão, será esta suspensa até que se decida
se deve ou não ficar adiada.

Art.209 - Não se admitirão no debate discursos
escritos: mas poderão os Deputados tomar as notas que
quiserem para responder.

Art.2 11 - Todo Deputado poderá oferecer a moção de
preferência em qualquer estado da discussão; e se o resultado
da votação for afirmativo, ficará suspensa a discussão da
matéria de que se estiver tratando, e se entrará na da matéria
preferida.

Art.212 - A moção de preferência não admite
emendas, nem adiamento; ade adiamento indefinido só admite
a emenda de adiamento limitado.

Art.213 - Todas as questões de ordem, adiamento e
preferência não poderão ser deferidas de uma para outra
Sessão; mas serão infalivelmente terminadas naquela em que
forem propostas.

Art.214 - Se dada a hora de levantar-se a Sessão;
houverem ainda Deputados com a palavra sobre as questões
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do Artigo precedente, o Presidente consultará a Assembléia se
quer prorrogar a Sessão. Não se vencendo a prorrogação,
entender-se-á que a discussão foi encerrada; e o Presidente
porá a votos a matéria discutida.

Art.215 - Nenhum negócio será julgado urgente,
senão quando for tal, que da demora na sua decisão possa
seguir-se grave prejuízo ao Público.

Art.216 - Para se dar urgência em qualquer matéria é
necessário que um Deputado a requeira, ou o Presidente a
proponha e que pelo menos seja apoiada por cinco Deputados;
e a Assembléia a aprove por meio de votação.

Art.217 - O Deputado que quiser propor urgência
usará da fórmula - Tenho negócio urgente.

Art.218 - Quando em qualquer discussão um Depu-
tado requerer que se leiam tais ou quais peças; que se peçam
estes ou aqueles esclarecimentos, a sua moção suspenderá a
questão principal, e deverá ser primeiramente decidida.

Art.219 - Encerrada a discussão de qualquer matéria,
nenhum Deputado poderá retirar as emendas que tiverem sido
oferecidas, sendo-lhe permitido fazê-lo somente durante a
discussão.

Art.220 - Antes de findar a discussão de qualquer
Requerimento ou Indicação, e a 1a de qualquer Projeto, o
Deputado que o tiver oferecido poderá retirá-lo, precedendo
votação da Assembléia: mas se outro Deputado quiser tomar
como sua qualquer das ditas peças, seguir-se-ão a respeito
dela os tramites ordinários.

Art.221 - Toda proposição em qualquer estado que
se achar a sua discussão poderá ser enviada a uma comissão,
se a Assembléia assim o resolver sobre o requerimento de
algum Deputado. Excetuam-se somente os Projetos que
estiverem em 3 discussão.
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Art.222 - Todas as vezes que a Assembléia rejeitar
inteiramente o Projeto de uma comissão encarregada de
apresentá-lo sobre qualquer matéria, deverá logo proceder à
nomeação de nova Comissão para redigir outro Projeto.

Art.223 - Todos os Projetos de Lei, ou de Resolução,
Pareceres e Indicações que não tiverem sido discutidos, e
terminados em uma Legislatura, não poderão mais ser apre-
sentados na seguinte, salvo tomando-os de novo a Assembléia
em consideração, como se nunca tivessem sido apresentados,
seja qual for o estado da sua discussão.

Art.224 - Os negócios que tiverem sido submetidos
à Assembléia na Sessão do ano precedente, e não tiverem sido
então decididos, serão enviados às comissões respectivas,
que os deverão examinar de novo, e se concordarem com o
Parecer dado nessa Sessão, deverão propor que ele seja
adotado, e nesse caso entrarão ambos em discussão, como
formando uma só peça.

TITULO 17— DA VOTAÇÃO

Art.225. Não se porá a votos matéria alguma, sem que
estejam presentes os Deputados necessários para a celebra-
ção da Sessão.

Art.226. Por três maneiras se poderão dar votos: 10
pelo método simbólico nos casos ordinários; 2° pelo nominal
nos projetos de maior importância, 3°, por escrutínio secreto
nas Eleições.

Art.227. O método simbólico se pratica dizendo o
Presidente - Os senhores que são de parecer... queiram
levantar-se.

Art.228 - Se o resultado dos votos for tão manifesto
que à 1a vista se reconheça a pluralidade, o Presidente
publicará, mas se esta não for logo manifesta, ou parecer a
algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente
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não é exato, poderá o mesmo ou qualquer outro Deputado
pedir que se contem os votos.

Art.229 - Em qualquer destes casos dirá o Presidente
- Queiram levantar-se os outros Srs. que votaram
contra - e o 2° Secretario contará os votos para serem
combinados com os primeiros.

Art.230 - Para se praticar a votação nominal, será
preciso que algum Deputado a requeira, e que a Assembléia o
decida por meio de votação, sem preceder discussão.

Art.23 1 - Determinada a votação nominal, o Presi-
dente porá a votos a matéria. Os Deputados que votarem a
favor se conservarão em pé, em quanto o 2° Secretário fizer
a relação deles; depois levantar-se-ão os que votarem contra,
para se fazer a relação deles, como dos primeiros. Ambas as
relações serão lidas imediatamente para se retificar qualquer
engano.

Art.232 - O 3° método de votar, que é por escrutínio
secreto, se fará por cédulas escritas, e lançadas em umas, que
correrão os contínuos por todos os Deputados. Apresentadas
na Mesa as cédulas, depois de contadas pelo 1° Secretário, e
lidas por ele à vista do Presidente cada uma de per si, fará o
2° Secretário os competentes assentos, e no fim a apuração
para se publicar o resultado da votação.

Art.234 - Nenhum Deputado presente poderá escu-
sar-se de votar, salvo quando não tiver assistido à discussão.

Art.239 - O ato de votar nunca será interrompido;
durante ele nenhum Deputado poderá sair do lugar, e se algum
o fizer, o Presidente o chamará à ordem.

Art. 240 - Nenhum Deputado poderá protestar por
escrito ou de palavra contra a decisão da Assembléia, sendo
livre o inserir nas Atas a sua declaração de voto, apresentando-
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a ao 2° Secretário na mesma ou na seguinte Sessão com a
exposição dos motivos, ou sem ela.

TÍTULO 18— DA COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
COM O PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, E COM A

ASSEMBLÉIA, E QOVERNO QERAL.

Art.248 - Quando o Presidente negar a sua Sanção a
qualquer Projeto de Lei, ou Resolução; e este voltar à Assem-
bléia, será logo enviado com as observações do Presidente a
uma Comissão Especial de 5 membros para examiná-las, e dar
o seu Parecer.

TÍTULO 19— DA POLÍCIA E ECONOMIA DA CASA

Art. 253 - Na parede do topo da Sala das Sessões
estará colocado em lugar elevado o retrato do Imperador do
Brasil, debaixo de Dossel. Conservar-se-á ordinariamente
cerrado com cortinas, e só estará patente nos dias solenes de
abertura, e encerramento da Assembléia.

Art.258 - Todos os cidadãos, e mesmo estrangeiros,
poderão assistir às Sessões, com tanto que vão desarmados,
e decentemente vestidos, e guardem o maior silêncio, sem dar
o mais leve sinal de aplauso ou de reprovação do que se passar
na Assembléia, para o que haverão na Sala Galerias, onde
estejam separados dos Deputados, e não possam comunicar-
se com eles.

Art.259 - Os espectadores, que perturbarem a Ses-
são, serão logo mandados a sair, quando a perturbação for só
do silêncio da Casa; mas se esta perturbação for misturada de
gritos, violências, ou ameaças contra a Assembléia, ou contra
cada um de seus Membros para influir na maneira de se portar
no exercício de suas funções, ou pelo que tiver dito, ou
praticado no mesmo exercício, serão imediatamente presos
por ordem de qualquer Membro da Comissão de Policia, a
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qual, procedendo às averiguações que julgar convenientes, os
remeterá a Autoridade competente para serem processados,
e punidos na forma do Artigo 105 do Código Penal.

Art. 262 - Não será permitido em ocasião alguma
introduzir-se no recinto da Assembléia qualquer pessoa, nem
ainda para apresentar uma memória, petição ou felicitação, ou
para ouvir sua leitura.

Art.267 - A Comissão de Policia distribuirá pelos
Empregados da Casa os trabalhos, de que cada um houver de
ficar encarregado nos intervalos das Sessões, ordenando-lhes
o modo por que hão de executá-los.

Art.269 - Todas as despesas da Assembléia serão
feitas pela Tesouraria Provincial por folhas mensais proces-
sadas na Secretaria, e assinadas pelo P Secretário.

TITULO 20- DOS EMPREQADOS DA ASSEMBLÉIA

Art. 273 - Para o expediente dos negócios da Assem-
bléia haverá um Oficial Maior da Secretaria, o qual será
permanente, e estará imediatamente subordinado ao 1 Secre-
tário.

Art. 274 - Além do Oficial Maior haverá os
amanuenses, que forem necessários, para o que o 10 Secre-
tario proporá à Assembléia no princípio de cada Sessão o seu
número, podendo este ser aumentado, ou diminuído, confor-
me as circunstâncias e a afluência do trabalho o exigirem.

Art. 276 - Haverá um Porteiro, que será permanente,
e terá a seu cargo a guarda de todos os móveis pertencentes.
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