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O Deputado Romeu
Queiroz é o atual
Presidente da As-
sembléia Legislativa
de Minas Gerais

Assembléia Legislativa de Minas Gerais
tem a honra de trazer a público a edição
número sete dos Cadernos da Escola
do Legislativo. Garante-se, assim, con-
tinuidade ao proveitoso diálogo entre o
Parlamento e o segmento acadêmico, con-
substanciado, uma vez mais, em valiosa e
inédita contribuição ao pensamento, no
âmbito da ciência política, do direito, da
filosofia, da lingüística, da sociologia, da
história, enfim, das humanidades como

um todo - matéria-prima conceitual com que opera o
Poder Legislativo.

Estamos convencidos de que a integração dos dis-
cursos político e acadêmico constitui ferramenta indis-
pensável à luta pela transformação das estruturas sociais de
nosso País. E é por essa razão que a Assembléia se tem
convertido em palco permanente de debate ideológico e
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produção de conhecimento, assumindo como seu um
encargo que refoge ao domínio de suas funções
tradicionais.

Sem descurar dessas atribuições, que constituem o
principal fundamento ontológico desta Casa, temos agido
acreditando que só se pode falar em leis justas e eficazes
quando respaldadas em uma mentalidade cívica bem estru-
turada.

Cremos que de nada adianta enveredar por um
emaranhado normativo, mediante produção irrefletida e
incessante de leis e resoluções, se não formos capazes de
atingir o objetivo fundamental de que as leis sejam
conhecidas e respeitadas por seus destinatários, e feitas de
acordo com a vontade popular.

Para isso, há certos desafios a serem enfrentados,
como a necessidade de disseminar o conhecimento,
tomando-o acessível a todos os cidadãos,
independentemente de sua condição econômica ou de sua
inserção territorial. Há também obstáculos a serem
vencidos, como o divórcio aparente entre técnica e política,
entre ética e poder, entre razão da autoridade e autoridade
da razão.

As atividades pedagógicas da Assembléia, de que os
Cadernos são um exemplo, materializam esse desejo de
transformar o Parlamento em epicentro das investigações
científicas de repercussão política.

Na presente edição, contamos com a colaboração de
intelectuais de renome internacional.

O professor Claus Offe, da Humbold University, de
Berlim, demonstrou-nos sua preocupação em rediscutir o
papel do Estado em tempos de crescente desemprego. A
palestra, aqui transcrita na íntegra, abre este volume,
colocando-nos três tendências macroestruturais, que
ocorrem no mundo de hoje, a saber: a transição para a
democracia, a globalização ("conceito excessivamente
genérico", em suas próprias palavras) e o pós-modernismo.
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EDITORIAL

Após esclarecer rapidamente esses três pontos, tenta
responder duas questões fundamentais: quem são os
agentes e quais são os centros de ação que podem ajudar-
nos a lidar com essas tendências, transformando-as em
resultados desejáveis. Perguntas atuais para um mundo a
ser governado pelo mercado, pelo Estado e pelas
comunidades.

O professor Ulrich Beck, da Universidade de
Munique, relatou, em palestra na Escola do Legislativo,
os riscos da sociedade contemporânea. Segundo ele, "na
modernidade avançada, a produção social de riqueza
implica sistematicamente a produção social de riscos". O
professor critica o entendimento de que a racionalização
seja um processo inexorável, em um "crescendo
infinito", e também discorda daqueles que acolhem a
teoria da modernização linear.

O professor Jorge Castaiieda, intelectual ativo e
militante, veio lançar um livro em Belo Horizonte e nos
brindou com suas breves palavras sobre as diferenças entre
o modelo de política praticado nos EUA - a Lei do Recali
e da Accountability , por exemplo - e as especificidades
históricas que governam há 500 anos a América Latina.

As seções fixas da revista foram bem apropriadas. A
importância do pensamento de Hannah Arendt, na Teoria
Política, é ressaltada por Nádia Souki, relembrando-nos
que o Estado Totalitário, ou seja, a antidemocracia
absoluta, ainda está em nossos calcanhares, em pleno
século XX. Na Seção Legislativa, Marcílio França Castro,
técnico da Casa, demonstra as várias possibilidades na
elaboração de um texto legal. Em Documenta, os meses
que antecederam o Golpe de 1964 servem de pano de
fundo para compreendermos o que subjaz ao discurso
parlamentar recolhido dos Anais da Assembléia.

A 13' Legislatura sente-se honrada em encenar suas
atividades oferecendo ao público mineiro o resultado da
presente edição.



KRà'S ICUMMEROW (UNT!TLED)
STILL LIFE WJTH BINOCULARS
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APRESENTAÇÃO

Antônio Carvalho Neto

Claus Offe em Belo Horizonte?!

princípio, a idéia me pareceu um tanto
quanto absurda, mas, compelido pelo en-
tusiasmo de Luiz Femandes de Assis, en-
tão coordenador de Extensão e Pesquisa,
da Escola do Legislativo, localizei o e-mail
do famoso sociólogo alemão, expoente
da nova esquerda européia e autor de vá-
rios livros, como Beyond Employment
Time, Work and the Informal Economy,
Contradictions of the Welfare State, Crisis
of Crisis Mana gement, Disorganized

Capitalism: Contemporary Transforinations of Work and
Politics.

Sempre gentil, rápido e preciso nas respostas, o pro-
fessor visitante das mais conceituadas universidades do pla-
neta (entre elas o Center for West European Studies, a
University of California, Berkeley e o Institute for Advanced

Antônio Carvalho
Neto é Assessor
do IRT, professor
da PUC Minas, mes-
tre e doutorando
em Administração!
Relações de Tra-
balho pela uFMG.
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Study, School of Social Science, Princeton, New Jersey,
EUA), depois de um ano de tentativas frustradas de encon-
trar agenda, concordou em vir às Minas Gerais, mas estaria
compromissado com um seminário promovido pelo gover-
no federal em São Paulo.

Após uma tumultuada viagem de São Paulo a Belo
Horizonte, onde não faltou o extravio de passagens aéreas,
Claus Offe, depois de nos sabatinar durante todo um jantar
sobre inúmeros aspectos da realidade brasileira, desembar-
cou numa "apoteótica e agradabilíssima" (em suas próprias
palavras) conferência no plenário da Assembléia
Legislativa, promovida pelo IRT - Instituto de Relações do
Trabalho da PUC-Minas e a Escola do Legislativo.
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Claus Otfe é pro-
fessor da Humboldt
University, Berlim
(Alemanha). Este-
ve na Assembléia
Legislativa de Mi-
nas Gerais em
27 .3.98
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enhores e senhoras, caros colegas, estou
muito satisfeito e honrado por estar aqui.
Faz muito tempo desde que falei num
prédio tão magnífico de uma Assembléia
Legislativa. Muito obrigado pelas palavras
muito gentis de apresentação. Esta
conferência é um pouco improvisada. E
um evento, talvez, meio improvisado, no
sentido de que o nosso colega Antônio
Carvalho tomou a iniciativa de me convidar
muito rapidamente, sabendo da minha

presença em um seminário em São Paulo. Infelizmente,
essa foi um visita muito curta a este local, à universidade e
à capital do Estado de vocês. Infelizmente, serão menos de
24 horas que vou poder passar aqui, antes de ter que voltar
para São Paulo e, depois, para a Alemanha. Sinto muito em
não poder falar com vocês em outra língua que não seja o
inglês. Tenho a certeza de que, como o inglês é um ponto
de encontro de palestrantes em todo o mundo e de todos
os tipos de linguagem nas ciências sociais, essa talvez seja
a forma mais fácil de fazermos contatos e de nos fazermos
entendidos. Além disso, há o auxilio da tradução.

Oque quero fazer, muito rapidamente, não é uma
análise que faria justiça à seriedade e abrangência do tópico
sobre o qual concordamos em falar. O que vou fazer é
discutir dois complexos problemas das ciências sociais,
que, como eu os entendo, são relevantes tanto para
acadêmicos quanto para cidadãos em geral, políticos e
administradores de políticas públicas em todas as par-
tes do mundo e também de onde eu venho. O meu
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conhecimento está muito restrito à realidade européia e,
mais recentemente, aos desenvolvimentos do Leste central
europeu, mas sempre fico impressionado com a quantidade
de semelhanças, de perspectivas, de problemas, de
soluções, de propostas de reforma, de iniciativas de
reforma presentes que existem em todas as divisões que,
antes, separavam o assim chamado Primeiro Mundo do
assim chamado Terceiro Mundo, particularmente, após o
fim daquilo que era chamado de Segundo Mundo.

Então, precisamos redesenhar o mapa conceitual e
político, e temos que fazê-lo dentro da situação atual, na
qual todos sabemos que estamos expostos a um período de
mudanças sociais rápidas, dramáticas e profundamente
ambíguas em nível global.

Há algo interessante também a observar quanto ao
conceito das ciências sociais sobre as mudanças sociais,
porque esse conceito está sendo utilizado em dois sentidos,
de conteúdos quase opostos do ponto de vista semântico.
De um lado, a mudança social é muitas vezes entendida
como sendo o funcionamento de algo como forças sobre-
humanas, das quais somos vítimas e que, de forma crítica,
afetam nossas vidas e nossas oportunidades de vida.

Esse é um conceito estrutural de mudança social que
enfatiza os agentes humanos como aqueles que são
afetados, para melhor ou para pior, pelas conseqüências
dessas mudanças. Por outro lado, existe também um
conceito ativista de mudança social, segundo o qual ela é
um resultado agregado da ação humana cooperativa,
consciente e intencional. A mudança social não é o que
acontece conosco nem é aquilo que nos faz vítimas de
forças sobre-humanas, mas é algo que podemos -fazer,
realizar e promover de formas desejáveis. Podemos fazer
escolhas sobre as mudanças sociais, podemos lidar com
fatores objetivos e com tendências.

Assim sendo, existe, de um lado, uma força objetiva
de mudança social, e, de outro, uma concepção de
mudança social ativista, subjetiva, intencional e orientada
para valores.
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Uma síntese das duas tendências poderia ser feita na
seguinte pergunta: como podemos, como indivíduos e
como membros, elementos e partes de coletividades, lidar
com os fatores emergentes que afetam nossas vidas e
transformá-los em resultados desejáveis?

Mudança social é o resultado combinado de
tendências e de ações, e essa é a idéia que organiza os
meus comentários.

Em primeiro lugar, quero abordar as três tendências
principais, ou melhor, os três fatores de mudança objetiva
que afetam as nossas vidas e que são muito discutidos nas
ciências sociais e muito além delas.

Depois, quero lançar duas questões: quem são os
agentes e quais são os centros de ação que podem ajudar-
nos a lidar com essas correntes e tendências,
transformando-as em resultados desejáveis?

Finalmente, quero aplicar algumas dessas idéias às
condições muito críticas de trabalho, dos mercados e do
futuro do trabalho como o conceito básico da ação c do
trabalho.

Como vêem, é uma agenda longa, e como prometi
limitar minha exposição a menos de uma hora, como
também estou muito interessado em ouvir os pensamentos
e as reações de vocês e na possibilidade de ter uma troca
com vocês nessa discussão, vou limitar-me a alguns
comentários mais gerais.

Quais são as tendências objetivas características do
nosso período de mudança histórica pelo qual estamos
passando e que cria tanta incerteza, medo e ambigüidade
entre observadores e participantes desse processo?

Acho que três tendências ou correntes devem ser
pensadas e colocadas em discussão - talvez não
possamos discutir aqui, quem sabe em outra oportunidade.
Uma delas, naturalmente, é a mudança histórica que
experimentamos nos últimos 25 anos, mais exatamente há
24 anos, do processo de democratização. Transições para a

13



CADERNOS DA EscoLk DO LECISL,&T,vo

democracia são algo que temos vivenciado em escala
maciça.

A pergunta é: o que motiva esse processo, o que
dirige esse processo de transição? Entre outros, este País é
um dos exemplos do que estou falando. Poderia, talvez de
forma otimista, argumentar-se que a democracia é algo
motivado pelas aspirações e metas das pessoas que
superaram formas mais autoritárias de regimes políticos.
Acho que existem boas razões em favor da democracia, as
quais são classicamente declaradas como sendo a hipótese
da paz democrática. Volto a Immanuel Kant, que primeiro
formulou esse conceito, provavelmente o mais consistente
na história das ciências sociais, e que diz que basicamente
as democracias são boas porque não fazem guerra contra
outras democracias. A democracia é uma precondição da
paz internacional.

O segundo argumento em favor da democracia é
que ela, dentro de uma constituição liberal, garante os
direitos básicos e as liberdades básicas aos cidadãos. Isso a
torna desejável.

O terceiro argumento é que a democracia promove o
progresso e a justiça sociais, no sentido de que a maior
parte das pessoas geralmente estão em uma posição menos
privilegiada, e, como elas têm os recursos políticos para
votar cm determinadas políticas governamentais e para
cobrar das elites políticas, deve haver uma mudança para
melhor em termos de justiça e igualdade.

Em quarto lugar, e isso conclui a lista das
propriedades favoráveis ou positivas da democracia,
conforme autores de teoria política do século XVIII, a
democracia é boa porque tende a criar bons cidadãos.
Cidadãos que utilizam a sua razão, a sua paixão e o seu
interesse, as três propriedades que caracterizam a ação
humana. Utilizando essas propriedades para o benefício do
bem-estar coletivo, aprendem a deliberar, a fazer bons
julgamentos, a confiar uns nos outros e assim por diante.

Essa é a lista dos resultados desejáveis da
democracia. No entanto, se passarmos a uma análise

14
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realista, para ver se essas coisas realmente aconteceram ou
foram colocadas em prática dentro das democracias, em
todas elas, seja em democracias mais antigas ou em
democracias mais recentes, como aquela da qual eu
venho, ou ainda em novas democracias, se fizermos a
pergunta crítica, para saber até que ponto a democracia
conseguiu alcançar essas metas, ou seja, se isso foi
resgatado na prática das democracias, vamos encontrar
resultados menos positivos, porque, com exceção da
primeira hipótese, de que as democracias não fazem guerra
umas com as outras, nenhuma das outras três
características favoráveis da democracia de fato foi
resgatada na prática. E muito ainda resta por fazer em
termos dessas três características. As democracias são
necessárias, mas não são condição suficiente para se
atingir uma república liberal progressista. A paz, sim, a
liberdade, o progresso, e a deliberação, ainda não. E isso
então nos coloca um dos problemas da ação política com o
qual temos de lidar.

A outra tendência geral, a força geral que modela o
perfil dos nossos tempos, muitas vezes é referida como
sendo a globalização. A globalização, no entanto, é um
conceito excessivamente genérico, pouco específico, e
pode-se usá-lo para todo tipo de finalidades pouco
específicas, sendo, portanto, de pouco uso nas ciências
sociais. Muitas pessoas dizem coisas muito diferentes
quando falam de globalização. Permitam-me detalhar esse
significado muito complexo da globalização, analisando aqui
o meio pelo qual a idéia de dependência internacional ou
transnacional está sendo promovida. O que acontece é que,
na língua inglesa, todos esses meios - e vou falar de seis
- começam com a letra "m". Vou falar deles apenas para
facilitar a memorização.

O primeiro deles é o dinheiro, que em inglês é
money. O dinheiro motiva o comércio internacional, os
investimentos internacionais e a especulação financeira
internacional, que é tão decisiva para os destinos
econômicos das nossas sociedades.

15
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O segundo deles se refere à matemática, a linguagem
da tecnologia, ou, mais amplamente, o idioma da
observação e da auto-observação das realidades sociais e
físicas. Temos uma linguagem universal expressa num
único script universal disponível para os humanos, que são
os números arábicos. E isso então motiva a matemática e
tudo que ela ajuda a promover.

O terceiro é a música ou o cinema, a internacio-
nalização da imagem. Quando liguei o rádio hoje de manhã,
no hotel, escutei uma música que é exatamente a mesma
que eu ouviria se estivesse cm Estocolmo, em Baltimore ou
em Roma. Também a arquitetura faz parte de uma
economia mundial que modela valores de toda a
humanidade. E existem poucas exceções a isso.

O quarto é a migração. As pessoas mudam de lugar,
caracteristicamente em contraste com realidades anteriores,
nem sempre voluntariamente, mas muitas vezes como
refugiados, porque moram em locais onde os Estados não
fazem o que deveriam fazer, ou seja, protegê-las da
miséria, do tenor e da violência.

O quinto "m" está relacionado a isso, são os
recursos militares, o militarismo, os quais, de forma
característica, têm escapado do controle das nações-estado
autocontidas. Algumas nações-estado fazem parte de
organizações transnacionais nominais ou alianças militares
transnacionais de facto. O controle desses recursos
militares se toma uma questão transnacional, e, mais uma
vez, a indústria de armamento está se desenvolvendo em
tomo dessa idéia. O mais interessante talvez seja não
apenas que temos agentes militares supranacionais e por
vezes globais, mas também estruturas militares
subnacionais, como grupos terroristas, senhores de
exércitos em nível subnacional, exércitos separatistas e
outras coisas semelhantes.

O sexto "m" - e isso conclui meu pequeno
exercício em aliteração - é a meteorologia. Vocês sabem
que uma das condições que modelam o futuro econômico
da humanidade é o controle de recursos naturais, que está
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relacionado com o clima, o qual tem se tomado, não apenas
a partir do encontro Rio-92, uma das preocupações de
regimes transnacionais. Então, esse é u  conjunto de
problemas sobre como lidar com os equilíbrios militares
mundiais, como manter a paz, como absorver a migração,
como gerir o problema do clima, como controlar
tecnologias, como controlar o comércio internacional. E
uma lista longa de problemas muito sérios da nossa agenda
relativos às economias globalizadas.

Finalmente, vamos falar sobre um processo que está
acontecendo não na esfera política, como ocorre com as
tendências de democratização, nem na econômica, como é
o caso das tendências de globalização, mas em nível
cultural. O termo que tem sido utilizado para as mudanças
culturais às quais estamos sendo expostos é pós-
modernização, que inclui o desencanto com muitas das
premissas de valor que a sociedade, a filosofia e os valores
modernos haviam colocado em pauta. Talvez a palavra-
chave aqui seja univcrsalismo, mas não tenho como levar
essa discussão adiante nesta palestra.

Deixem-me falar agora sobre os vários significados
de mudança social. A mudança social envolve um conjunto
de tendências, os problemas decorrentes dessas e, ainda,
um conjunto de atores, ou ações, e as estratégias para se
lidar com perigos, riscos e ambigüidades dessas
tendências.

Vou voltar ao segundo ponto, que é a questão do
agenciamento, da ação, dos agentes. Talvez fosse um
pouco surpreendente se eu começasse fazendo uma citação
de Lenin, que escreveu o livro "Que Fazer?". Foi muito
característico da época, pouco depois da virada do século,
porque ele acreditava estar numa situação em que existia
uma questão lógica que não devia ser formulada. Era a
seguinte: antes que você perguntasse o que devia ser feito,
precisava ter certeza se havia alguém para fazê-lo. Existem
agentes que podem conseguir alguma coisa ou realizar
alguma coisa? Essa pergunta está na nossa agenda hoje.
Quem pode realizar algo hoje? Quem pode controlar os
nossos destinos? Como podemos nos reunir e organizar,

17
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concordando com objetivos e valores para realizar algo que
faça diferença? Seja o que fizermos, precisamos constituir
a ação em primeiro lugar. Lenin, naturalmente, seguiu a
ilusão de que somente se tivéssemos uma liderança e um
regime ditatorial, quase militar, e essa liderança seria
obviamente o agente histórico, tudo seria feito a partir
disso. Hoje estamos numa situação pré-leninista em que
precisamos pensar quem pode fazer algo. E um problema
prático. Vocês podem ver nos discursos, todos os dias, a
ambigüidade e a incerteza quanto a quem pode fazer algo.

Existem três respostas típicas para essa pergunta
que herdamos no século XX. São as seguintes: em
primeiro lugar, o pressuposto é que o Estado é, em última
análise, responsável pelo controle coletivo e pela melhoria
das nossas condições, e ainda temos a habilidade da
sociedade para enfrentar essas tendências e correntes. A
segunda resposta é que o mercado é a forma de ação
apropriada. De uma forma mais eficaz e racional, poderia
lidar com os desafios e os perigos aos quais estamos
expostos. E a terceira resposta é que as comunidades terão
que fazer o trabalho. Isso completa a lista. E uma tríade de
formas de ação social por meio do Estado, do mercado e
das comunidades. Ao usar o termo comunidades, quero
dizer famílias, comunidades religiosas, locais, lingüísticas,
étnicas, profissionais, ou seja, pessoas que estão em
situações semelhantes e que partilham características
importantes e semelhantes, esperando do outro que
permaneça naquela posição, como o vizinho que espera que
ninguém vá mudar dali num futuro próximo. E, portanto,
podemos confiar uns nos outros, pois já nos conhecemos e
não nos decepcionaremos. Isso gera cooperação. São esses
os três fundamentos da ordem e da ação social. Não há
mais nada além desses três. E interessante observar que
esses tipos de ação, que poderiam lidar com as mudanças
sociais, fazem uso de uma das três habilidades dos seres
humanos para a relação com o mundo social e o não-
social. Ao Estado corresponde, de acordo com os autores
clássicos dos séculos XVIII e XIX, a capacidade humana
de julgamento razoável. Ao mercado corresponde o
interesse, e à comunidade correspondem as paixões do

18
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amor, da fé, da solidariedade e da amizade, que unem as
pessoas dentro de uma mesma comunidade.

Existem vários outros fatores relacionados a essa
ti-fade que mencionei. Vou discutir parte disso, mas meu
argumento geral é que essas respostas estão num sentido
irreversível, básico e obsoleto, por se apoiar no mercado,
no Estado, na solidariedade gerada dentro de comunidades,
excluída qualquer outra coisa. E um beco sem saída, uma
abordagem de problemas e desafios que não irá funcionar.
A meu ver, é uma falha. E uma abordagem pouco
complexa para se fazer a ação.

É interessante observar que, no cenário político,
aparece, com freqüência, uma mistura de formas de ação,
um híbrido, uma síntese ou uma combinação de todos os
três elementos. Em sã consciência ninguém tem como
acreditar que podemos deixar de lado algum desses
aspectos. Por exemplo: deixar tudo para o mercado ou
deixar tudo para o Estado, ou fazer tudo por meio dos elos
comunitários de pequenos grupos de pessoas com
identidade compartilhada. Isso não vai funcionar,
precisamos combinar esses elementos. São dois os
conceitos que estão aparecendo agora na cena da ação
política: os conceitos da sociedade civil e uma combinação
ativa dos recursos para a ação que estão identificados com
o Estado, o mercado e as comunidades. Um conceito
próximo que fascina muito os cientistas sociais e tem
desencadeado muita pesquisa é o conceito de capital social,
a disposição moral e cognitiva de seres humanos de
confiarem uns nos outros, de se associarem, de
cooperarem de forma que não é predeterminada por
Estado, nacionalidade, partidos políticos, relacionamentos
de mercados como companhias, firmas ou associações de
negócios e também não restrita aos elos comunitários,
como elos lingüísticos ou religiosos, que existem entre as
pessoas. De fato, é uma combinação criativa dos três, sem
cair nos padrões prescritos pelas três formas tradicionais e
obsoletas de ação social.

O que , estou discutindo, num trabalho que vai estar
disponível, é que o problema da ação, de como lidar com
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as tendências, é encontrar uma síntese viável, uma
combinação, uma hibridização desses três elementos, do
Estado, do mercado e das comunidades. Não temos como
agir enquanto comunidades, participantes do mercado ou
membros de partidos políticos apenas. Precisamos
combinar e integrar essas três formas em um arranjo
impuro. E a idéia leninista de que o Partido Revolucionário
poderia criar ordem social, a idéia do mercado liberal de que
o mercado poderia fazer isso ou a idéia nacionalista de que
alguma comunidade étnica poderia fazer isso, não apenas é
obsoleta mas profundamente perigosa.

Como o nosso tempo é limitado e quero que haja
uma discussão aqui, vou passar para o conjunto de
considerações que é menos abstrato, mas que, espero que
fique evidente, está situado no mesmo campo conceitual do
que mencionamos.

Quero ilustrar, então, as três fontes de ação, mais
uma vez. Aqui, um exemplo que pode parecer um pouco
exótico, mas, talvez, possa nos ajudar a entender a utilidade
desse pequeno triângulo de conceitos que apresentei. E
também a utilidade de argumentar que não temos como
confiar em nenhuma das três pontas do triângulo que
mencionei, isoladamente.

O exemplo que quero discutir, muito rapidamente,
refere-se aos problemas das políticas de muitos países,
problemas do controle de jovens marginais, ou da
delinqüência juvenil, como se denomina na literatura
técnica.

É uma seqüência interessante a médio prazo.
Observam-se as interpretações causais e as terapias
sugeridas que já foram adotadas para esse tipo de problema
da sociedade moderna, que tem dimensões muito
significativas em vários lugares. Uma é a interpretação
comunitária da delinqüência juvenil e a prescrição
correspondente. A interpretação é que os jovens se voltam
para atos criminosos porque as famílias não funcionam, as
instituições religiosas também não. As tradições, os valores
e as disciplinas que são transmitidos por essas instituições

pM



REFORMA DO Estwo ETRABALI-lo

precisam ser reforçados. E aí a delinqüência juvenil
terminaria. E como especialistas no campo vocês podem
argumentar, demonstrar e comprovar que há uma rotação
sistemática, uma seqüência entre as três respostas. Se essa
resposta não funciona - e quando você vê que ela não
funciona e não sabe como reforçar os valores e a força das
famílias e das religiões -, então você passa a ter uma
resposta de mercado e argumenta que os jovens se voltam
para o crime, roubam e assaltam, eúgajam-se no mundo
das drogas e outras coisas porque não encontram seu lugar
no mercado de trabalho. Eles antecipam a experiência do
desemprego e desenvolvem uma cultura de ficar fora do
mercado, porque o mercado não tem lugar para eles. E o
que precisa ser feito, naturalmente, é a promoção de
programas especiais para combater o desemprego juvenil.
E se tivermos o trabalho, então ninguém vai se voltar para
as drogas ou para o crime. Mais uma vez os resultados são
desapontadores. E aí temos uma terceira interpretação da
causa da delinqüência ou do desemprego juvenil: o fato de o
Estado ser grande demais. Seu papel não está
suficientemente determinado: a punição é muito leve; os
juízes não são severos, e precisaríamos colocar os jovens
criminosos em cadeias, ameaçá-los com leis e punições
draconianas, e isso não resolveria o problema. E após esse
insight ter-se espalhado, o ciclo começa de novo: família,
mercado, prisão ou Estado, família, mercado, prisão. Só
agora as pessoas estão começando a pensar em uma
solução sintética, uma solução que combine as
contribuições potenciais da família e das comunidades
religiosas, a contribuição potencial do mercado e de
programas que promovam o emprego de jovens e também
a contribuição potencial do Estado e do sistema de justiça,
o sistema legal.	 -

Então é necessário pensarmos de forma sintética
numa combinação, num híbrido de soluções que formem
um conjunto, ao invés de simplesmente nos apoiarmos em
um dos três aspectos.

Quero voltar-me para o problema principal que está
em emergência, que está na agenda política da União
Européia e que também é um problema em nível mundial: o

21



C1&IRNos DA ESCOLA DO LEQISLATIVO

desemprego, a situação e o futuro do trabalho. Vou tecer
alguns comentários sobre isso, mais uma vez. Trata-se de
algo que já discuti em vários dos meus escritos e que aqui
só posso resumir rapidamente. O problema de todas as
sociedades, o problema constitutivo da ordem social, pode
ser descrito da seguinte forma: todas as sociedades, para
se reproduzirem, precisam gerir problemas de alocação.
Um dos problemas é alocar ou fazer a colocação de
pessoas. Ou seja, saber qual o total das atividades que
essas pessoas podem realizar e colocá-las em determinados
locais, atribuindo-lhes, por exemplo, atividades produtivas,
permitindo que participem do universo de atividades úteis.
Esse é um dos problemas que as sociedades sempre
enfrentam e que resolvem das mais diversas formas.
Poderíamos escrever uma história da sociedade humana
considerando a forma como as sociedades colocaram as
pessoas em determinados locais, a forma como o potencial
de atividades foi colocado em padrões institucionais, onde
de fato se realizam atividades úteis. O segundo problema,
naturalmente, é o reverso disso. Trata-se do problema de
alocar ou de tornar os resultados do processo de produção
disponíveis às pessoas. Ou seja, na forma moderna de
dizer, como é que a renda - ou o universo dos resultados
das atividades úteis - será distribuída? Como é que os
trabalhadores serão colocados nos diversos trabalhos e
como será alocado o resultado do processo produtivo?
Essas são as duas grandes questões que todas as
sociedades precisam resolver.

Nos livros sobre economia, o primeiro problema
seria de produção, ou seja, como fazer com que os
trabalhadores entrem para o trabalho? O segundo seria um
problema de distribuição, ou seja, como os resultados da
atividade econômica aparecem, em termos da distribuição
de renda, seja em dinheiro propriamente dito, ou outra
forma de renda. Nas sociedades modernas, esse é um fato
um tanto recente e excepcional; algo que, mesmo para os
modernizadores econômicos atuais da América do Norte e
da Europa Ocidental, talvez tenha apenas duzentos anos.
Mas a resposta é que, nas sociedades modernas, temos
como resolver ambos os problemas com um mecanismo
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simples e revolucionário em suas conseqüências, que é o
contrato de trabalho. Se voltássemos duzentos anos na
história e sugeríssemos o contrato de trabalho como um
recurso inteligente para resolver essas duas questões, esses
dois problemas - de produção e de distribuição -,
teríamos uma surpresa muito grande, pois não havia como
tratar o trabalho humano como produto.

A resposta na época seria, na melhor das hipóteses,
receber renda por um período de tempo. Mas como
situação permanente dentro de um contrato de trabalho é
algo mais recente. O contrato de trabalho é historicamente
recente. - Talvez seja isso que me leva aos comentários
finais. E também algo que nunca, exceto em condições
muito especiais, cobriu toda a gama de trabalho humano.

Muito trabalho tem sido alocado ou tem sido
utilizado e remunerado de formas diferentes daquelas do
contrato de trabalho. O contrato de trabalho, na sua forma
clássica, estipula que o trabalhador apareça em um
determinado local, que chamamos de fábrica, escritório ou
um negócio, e ali, de forma regular, siga as ordens de
alguns superiores ou supervisores, permaneça por um
tempo especificado e receba compensação monetária.
Essas são as condições do trabalho moderno. Essa forma
moderna de trabalho é algo que não cumpre mais a tarefa,
ou seja, não aproveita o universo potencial de atividades
úteis para onde realmente haja desempenho de atividades
úteis.

O mercado de trabalho torna-se um arranjo limitado,
em termos da alocação e da distribuição, e não cobre todo
o problema. Um indicador disso, naturalmente, é a taxa
crescente de desemprego nas nossas economias.

Na União Européia, a média do desemprego, mesmo
com estatísticas otimistas oficiais, está na faixa de 12%.
Na realidade, é mais que isso. O fenômeno novo
desenvolveu algo semelhante àquilo que vocês conhecem
no seu país, que é o mercado de trabalho informal, semi-
informal ou marginal. A força de trabalho informal,
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ocasional, é formada por pessoas que trabalham com
rendas abaixo do padrão, em condições de trabalho piores,
de forma irregular ou com prazo limitado, ou trabalham em
casa, onde não têm benefícios sociais, e não em fábricas
ou escritórios, e assim por diante.

Para ilustrar o tamanho do problema, no mercado de
trabalho da Alemanha, existem 34 milhões de pessoas que
recebem pelo seu trabalho. Existem 5,7 milhões de pessoas
que não estão dentro do modelo ideal do contrato de
trabalho porque estão deficientes em algum aspecto
daqueles que mencionei.

O desemprego, portanto, é um problema enorme,
particularmente em Estados avançados, porque lá, se as
pessoas não estão, completa e formalmente empregadas,
elas não pagarão contribuições, não pagarão impostos e não
fornecerão os recursos dos quais o Estado do bem-estar
depende.

Quais são as abordagens para resolver esse
problema gigantesco que muda a natureza e a qualidade da
vida social em sociedades capitalistas avançadas? Não os
surpreenderei ao repetir e demonstrar que temos três
conjuntos de abordagem para esse problema, e nenhum
dos três pode ser utilizado de forma isolada. São
componentes necessários, pelo menos meu argumento é no
sentido de uma solução híbrida, sintética, articulada, e
nenhuma delas é uma solução isolada por si mesma.

Começaremos, então, com o mercado, ou os
remédios para essas crises do mercado de trabalho. O que
os liberais do mercado sugerem? Tomam exemplo de
outros mercados e dizem: "Bom, os mercados devem ser
eficazes. Se os mercados não funcionam, os preços, ou os
custos de compra, são muito elevados."

Então, para fazer com que os mercados funcionem,
ou seja, fazer com que sejam operativos em termos de
absorver todos os serviços e bens, os preços desses bens e
serviços devem cair.

Isso, naturalmente, aplicado ao mercado de trabalho,
vai resultar em emprego pleno, mas com salários menores
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e, o mais importante, com uma redução dos custos não
salariais do trabalho, ou seja, contribuição à seguridade
social. Somente quando os custos do trabalho forem
reduzidos haverá razão suficiente para que os
empregadores atuem como agentes racionais que têm a
possibilidade de fazer contratos de trabalhos com pessoas
desempregadas, e, dessa forma feliz, todos estarão
empregados, só que com salários menores do que tinham
anteriormente, naquilo que eles chamam de mercado
distorcido, quando os preços estavam excessivamente
elevados. Esse é um remédio que já foi aplicado em uma
variedade de localidades e condições e, como era
previsível, deparou com a resistência dos trabalhadores.
Estes argumentam corretamente, assim como os sindicatos
e partidos social-democratas e socialistas, demonstrando,
de forma clara, que esses arranjos de mercado podem
aplicar-se ao trabalho somente se os trabalhadores tiverem
direitos garantidos, que por si sós são um ganho histórico
que não pode ser retirado, particularmente, numa
democracia. Então, corno vocês vêem, o argumento é sério
e às vezes agressivo. As vezes gosto de dizer, com certa
seriedade, que alguns desses argumentos são literalmente
revolucionários e vêm dos defensores do mercado liberal,
os quais apóiam mecanismos de preços, ou apontam os
sindicatos como algo que representa uma anomalia, porque
eles são cartéis licenciados e mantidos, mas, uma vez
abolidos, tudo vai para o lugar certo, porque um novo
equilíbrio vai ser automaticamente atingido com menor
custo de trabalho. A única coisa que teremos de fazer então
é acabar com os sindicatos. No entanto, a notícia ruim
para os neoliberais é que as constituições democráticas
normalmente especificam e institucionalizam o direito dos
trabalhadores de defender seus interesses através de
sindicatos. Então, para fazer prevalecer a racionalidade
econômica, é preciso abolir uma constituição democrática.
Esta é a implicação revolucionária do liberalismo do
mercado.

Permitam-me passar ao segundo conjunto de
soluções que vêm sendo propostas e apresentam também
resultados desencorajadores, e que tem uma caracterís-
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rica monística, ou seja, de uma solução relacionada com
o Estado. Segundo ela, não precisamos reduzir o preço
do trabalho, mas aumentar as habilidades e qualidades
da mão-de-obra, de forma a criar ou restaurar o pleno
emprego.

Naturalmente, o treinamento, a escolaridade e a
melhoria das habilidades humanas 6 algo que ocorre nas
escolas, em cursos, nos regimes de mercado e nas
administrações que temos nos nossos países. Entendo que
isso também está sendo desenvolvido no Brasil.
Naturalmente, isso é necessário, mas não é uma abordagem
suficiente para solucionar o problema do desemprego. Isso
constitui uma segunda família de estratégias políticas que
tem que ser, talvez, o primeiro ingrediente necessário de
uma solução combinada, híbrida e sintética. Porém, mesmo
essas duas soluções juntas, ou seja, a melhoria da qualidade
dos trabalhadores e a redução da renda, as estratégias do
Estado e do mercado, não estão, certamente, por si sós,
dando cabo dessas tarefas.

De fato, todas essas estratégias já foram
experimentadas e aplicadas e têm falhado. Portanto, muitas
pessoas começam a pensar que uma terceira estratégia
também deva ser um componente ou um ingrediente
necessário do conjunto dessas abordagens políticas, e, em
suma, essa terceira estratégia começa com a idéia de que o
mercado de trabalho e o contrato são a forma
predominante, mas não a única, de organizar as atividades
úteis dos seres humanos. De fato, elas estão sendo
organizadas em grande extensão fora do mercado de
trabalho, ou seja, dentro das residências das pessoas.
Calcula-se que, de toda a produção - e esse, naturalmente,
é um argumento que já foi elaborado pelas feministas - ou
da riqueza que é produzida numa sociedade avançada, pelo
menos 30% estão ocorrendo dentro das residências das
pessoas. Se você faz um cálculo que começa com o
pressuposto de que tudo o que as mulheres e as donas de
casa fazem teria que ser feito pelo mercado, então, essas
atividades úteis que estão sendo realizadas dentro dos lares
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corresponderiam a esses 30% do PIB. Essa é uma
economia invisível que não está registrada, porque nãá é
remunerada de forma contratual. O argumento, então, é
que esse setor de atividades úteis que está fora do mercado
deve ser desenvolvido e expandido muito além das casas,
dos lares, ou seja, em todas as formas de associações que
fazem ou realizam atividade úteis, fora do mercado e do
contrato de trabalho. Exemplos, naturalmente, são aqueles
campos aos quais nos referimos, como o setor de
organizações não governamentais, o setor sem fins
lucrativos, os setores voluntários, novas formas de
atividades filantrópicas, atividades de auxilio e, também,
atividades políticas, como grupos ambientais e grupos de
auto-ajuda, no setor de saúde. Quer dizer, existe uma
pesquisa crescente sobre esses fenômenos que estão sendo
estudados sob o ponto de vista das interrelações existentes
entre as burocracias do Estado, as famílias e as empresas.
O que acontece? Tipos de atividades úteis são as
associativas, civis e as baseadas no capital social.

A última idéia, então, que quero apresentar aqui é
que esse setor de atividade voluntária pode crescer e
realizar o grande potencial de atividades úteis, absorvendo a
força de trabalho fora do mercado de trabalho, somente se
for combinado com um sistema do que se tem chamado de
direitos de cidadania econômica. A idéia que é muito
discutida na Europa e também por pessoas preeminentes
no Brasil e na Argentina é a de se criarem direitos
econômicos para os cidadãos, permitindo que as pessoas
possam se envolver em atividades úteis não remuneradas.
O economista britânico Anthony Atkinson chamou esse
tipo de pagamento, ao qual os cidadãos teriam, legalmente,
direito, de "salário participativo", que seria, de fato, um
salário pago, não pelos empregadores, mas com recursos
do orçamento do Estado a pessoas que participassem de
atividades úteis extramercado. Creio que essa idéia que
também está sendo discutida sob o título de "renda básica"
é um ingrediente necessário na busca de uma solução
combinada que envolva as comunidades, as famílias, as
associações, o Estado e o mercado.
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Somente se essas três soluções forem associadas -
e acho que isso é verdade para países avançados e para um
país como o Brasil -, poderemos superar a crise dos
mercados de trabalho e do desemprego, que, se não for
resolvida, ameaça não apenas o bem-estar econômico,
como a estabilidade política de nossas sociedades. Concluo
aqui. Muito obrigado pela atenção.

DEBATES

Coordenadora (Maria Regina Nabuco - PUC/IRT)
- A primeira pergunta é do Prof. Antônio Carvalho, do
Instituto de Relações do Trabalho da PUC-Minas: "Sua
proposta pressupõe a coexistência da sociedade industrial
ou do que resta dela com as outras formas de
organizações? Quais?

Prof. Claus Offe - Entendo que a pergunta é "quais
são as outras formas de coordenação que não a do
mercado?" Foi isso que o senhor quis dizer? Não tenho
bastante certeza se compreendi a sua pergunta. Mas posso
repetir facilmente o que eu entendo que seja a resposta.

Permita-me elaborar um pouco, porque acredito que
seja um ponto básico: os mercados simplesmente não
podem operar ou durar mais de seis meses sem que exista
um Estado forte. Se os contratos não forem
supervisionados e disciplinados por normas legais
abrangentes instituídas por legisladores, se os mercados
não forem impedidos por essa supervisão de se tornarem
monopólios, os mercados, como os autores clássicos de
ciência econômica já definiram, terão a tendência de se
matarem uns aos outros se deixados à sua própria sorte,
porque os participantes dos mercados têm um interesse
racional de eliminarem a competição por meio da formação
de cartéis e monopólios.

Só um agente cada vez mais forte de supervisão
pode assegurar a permanência dos mercados, a
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permanência da competição, e a permanência dos excessos
do mercado. Pode haver mercado, porém, mercado sem a
presença do Estado não passa, simplesmente, de uma não-
entidade: não existe tal coisa como mercado sem Estado.

De maneira idêntica e talvez isto seja menos óbvio,
os mercados jamais teriam existido, sem algo a que chamei
de comunidade de valores ou comunidade dentro da
sociedade civil, que contém ou que limita a gama de ação
dos mercados. Para ilustrar isso, já foi argumentado que,
na Idade Média, podiam-se comprar muito mais coisas do
que se podem comprar hoje. Obviamente, não é muito séria
essa declaração, mas o significado é que na Idade Média
você podia comprar coisas como a salvação da sua alma,
forças militares ou permissão para casar-se. Hoje, dentro
das bases de civilização, consideramos essas questões
como algo não comerciável. E contra o bom gosto, as boas
maneiras ou as boas tradições. E uma questão de estender
os mercados e limitá-los para que eles não invadam áreas às
quais não pertençam.

Os mercados - algumas pessoas argumentam que
estamos de volta à Idade Média - tendem a nivelar todo o
universo da vida social. Visa-se a comercializar de tudo,
inclusive títulos acadêmicos, carreiras políticas, beleza
física. Quer vender-se tudo isso, através do pagamento de
muito dinheiro aos respectivos especialistas. E uma
constatação importante. Acho que os mercados podem
funcionar somente se não for permitido que tudo seja
comercializável. Deve haver uma proibição, através de
tradições civilizadas que são propagadas e reproduzidas nas
comunidades. Deve-se impedir que o mercado inunde
todos os aspectos da vida social. Os Estados e as
comunidades são os fatores necessários, não impeditivos,
de contraposição aos mercados. Somente se essas
estruturas forem suficientemente estáveis e suficientemente
sólidas, poderá haver um desempenho adequado por parte
do mercado era função civilizatória, sem chegar a
desfazer a ordem social.

Coordenadora - Pergunta de Luiz Fernandes de
Assis, da Escola do Legislativo da Assembléia Legislativa

29



CADERNOS DA EscoL,k DO LEQISLATIVO

de Minas Gerais: "Em que medida a estagnação e a
decomposição parcial do Estado de bem-estar nos países
industrializados irão definir o futuro de países que ainda
nem alcançaram esse modelo, como é o caso do Brasil?".

Prof. Claus Offe - Essa é uma pergunta muito séria
e interessante. Fico tentado a desenvolver a resposta, mas
vou resumi-Ia.

O princípio amplamente utilizado nos debates
europeus é o princípio de Lampedusa, inspirado em um

claus ofle refere: grande herói de um grande romance. Esse herói diz: "Parase a Giuseppe di
Lampodusa, roman- manter as coisas como estão, tudo tem qüe mudar". Esse é
cista italiano, autor	o princípio de Lampedusa.
do clássico "O Le-	 -
opardo" (Nota do	Isso e útil porque se aplica a situação dos Estados
Editor) de bem-estar europeus. Na medida em que a crise do

mercado de trabalho e a crise fiscal minam a viabilidade
desses Estados de bem-estar - aos quais já havíamos nos
acostumado nos últimos anos e nos quais confiamos em
vista da ordem e da justiça social na democracia ampla -,
precisamos inventar novas formas para garantir as coisas,
novos princípios para alocar benefícios, novas formas de
financiamento dos benefícios, de forma a manter as
condições imutáveis ou em nível de segurança, o que
significa, em última análise, a ausência de medo. Exis-
tem debates intensos a respeito dessas renovações
conservadoras ou renovações para a manutenção de um
dado nível de bem-estar social e de como conseguir isso, e,
obviamente, tem havido muitas divergências sérias a
respeito disto.

Quanto ao que falei sobre as condições de países
recentemente industrializados, como é o Brasil, talvez seja
esta uma oportunidade ideal para aqueles que fazem as
políticas e para os cidadãos, representados pelas diversas
organizações, de não seguirem o trajeto que as sociedades
capitalistas européias desenvolveram no período do pós-
guerra, durante a época de ouro do Estado de bem-estar
keynesiano, que é um fenômeno único surgido no terceiro
quarto desse século na Europa Ocidental. E isso que
queremos dizer sobre o tempo e o espaço do Estado de
bem-estar keynesiano.

30



REFORMA DO Estno E TRABALHO

Talvez existam formas de se criarem, de se finan-
ciarem, de se administrarem e de se assegurarem os
direitos sociais, o bem-estar social e a seguridade social.
Devem existir formas menos suscetíveis e vulneráveis a
uma crise do mercado de trabalho, que criem um nível
compatível de seguridade social e de ausência de medo,
como foi no caso dos Estados de bem-estar do terceiro
quarto desse século, implantados na Europa Ocidental.

É uma questão de projeto, e, nas novas democracias,
vemos, de forma veemente, original e às vezes ambivalente,
uma experimentação dessas características, com modelos
alternativos de seguridade social. Exemplos são a Polônia,
o Chile e as reformas do setor de saúde que estão
ocorrendo em vários países. Os resultados muitas vezes
ocorrem em formas extremas de liberalismo e, às vezes,
não atingem a função desejada de bem-estar, mas a sua
finalidade é proteger as pessoas das condições de medo.

Acho que há uma pergunta aberta. Qual alternativa
os projetos não europeus poderiam implementar para ter os
ideais do Estado de bem-estar keynesiano? Se participasse
de um debate dessa natureza nesses países, eu voltaria aos
princípios que foram advogados por um dos teóricos do
Estado de bem-estar britânico, no início dos anos 40. Isso
está baseado no princípio de fiar rate (preço fixo), que
significa que as contribuições são iguais para os cidadãos,
ou são pagas a partir do orçamento geral e não de
contribuições individuais, e os benefícios também são
iguais para todos. Ninguém deve receber mais que a
quantidade mínima suficiente, básica, enquanto haja alguém
que tenha menos que esse mínimo básico. Esta é uma
estratégia que, consistentemente, visa ao ideal da justiça
social, que consiste na prevenção da pobreza, mais do que
na continuidade do padrão de vida. E muito difícil explicar,
até para europeus continentais, que o programa
antipobreza, de caráter minimalista mas consistente, é
preferível, normativa e moralmente, e mesmo do ponto de
vista fiscal, ao programa que existe hoje no continente
europeu e que está, naturalmente, associado ao nome de
Bismarck. Esse programa visa a garantir o padrão de vida
atingido ao longo da vida útil de trabalho, ou depois dessa
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vida útil de trabalho, na doença, mas, principalmente,
durante o desemprego e na aposentadoria. Isso é muito
mais caro e, talvez, moralmente menos atraente do que o
programa de previsão mínima para todos os cidadãos, sem
exceção, que foi o ideal do pós-guerra do Estado de bem-
estar dos britânicos e que talvez contenha projetos para
situações semelhantes às que ocorrem nos países europeus.

Coordenadora - Pergunta de Eduardo Albu-
querque, do CEDEPLAR, da UFMG. Está em inglês, mas,
para vantagem da gravação, vou traduzi-la. "Sua
pesquisa mostrou os problemas das instituições do Estado
de bem-estar durante os anos 80. Durante os anos 90,
houve pressão geral por reformas pró-mercado, por
exemplo, a privatização dos fundos de pensão, o
enfraquecimento dos sindicatos e as conseqüências dos
níveis de desemprego na Europa com respeito às finanças
públicas. A unificação européia parece adicionar mais um
tema: o da harmonização dos benefícios do Estado de bem-
estar em toda a Europa. Na sua opinião, quais são as
perspectivas, para as instituições européias, do Estado de
bem-estar"?

Prof. Claus Offe - Acho que a integração européia
não é boa notícia para o Estado de bem-estar europeu, ou
os Estados como os conhecemos hoje. A integração
européia significa que os investidores são os fatores móveis
da produção. Eles têm muito mais liberdade para trocar de
lugar. Um novo termo surgiu, o "regime shopping", ou
compras no regime, digamos assim. As pessoas se movem
de um lugar para outro. Investidores passam de um lugar
para outro, de acordo com as condições sociais, ou seja,
procuram os locais onde os encargos sociais e os custos
são menores. Os Estados europeus, com isso, são
forçados a reduzir os gastos com a parte social, e isso se
aplica efetivamente à política do mercado de trabalho. O
resultado disso é que a harmonização é algo que tende a
acontecer em épocas melhores, e não em épocas em que
cada indivíduo ou Estado que tem de concordar com um
regime de harmonização está sob urna pressão competitiva
intensa vinda de todos os outros participantes do processo.
A harmonização não é um resultado provável sob as
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condições geradas pelas crises do mercado de trabalho.
Isso é uma notícia ruim para o Estado de bem-estar
europeu.

Coordenadora - Pergunta do Prof Fábio
Wanderley Reis, da UFMG: 'Gostaria que o Prof Claus
Offe comentasse o fato de que as tendências desfavore-
cem e incapacitam as formas de ação (agency)
correspondentes ao Estado e às comunidades. São, com
freqüência, vistas como exigindo que o próprio Estado
administre ou aja de maneira propícia ao mercado. Isso
não aponta para um aspecto paradoxal nas relações entre
tendências e ações, o que foi destacado na apresentação?"

Prof. Claus Offe - A implicação do meu modelo é a
de que confiar em apenas uma das três pontas do triângulo
tende a minar e a incapacitar as outras duas. Se você for
um estadista radical, vai destruir as comunidades e os
mercados. Se for um mercadista radical, vai destruir o
Estado, porque mina a viabilidade física do Estado e
também destrói as comunidades, uma vez que tudo está à
venda. E, se for comunitário, vai se opor aos mercados e
ao Estado. Hoje nem todos esses problemas são
equivalentes; como mencionei antes em um dos meus
trabalhos, mas não vou fazer um resumo aqui porque
também é óbvio -, a grande ameaça, no momento, é a que
se origina no mercado e na ação incontida que este
representa em nível nacional e internacional, pois é imposta
à vida social das nações. Acredito, e talvez concordemos,
que a hegemonia e o encantamento lógico das doutrinas
liberais de mercado estão no fim. A maior parte das
pessoas, mesmo os proponentes antigos dessa ideologia,
dessa abordagem revolucionária, chegaram a desenvolver
outras idéias em relação a deixar o mercado dominar. Isso
se aplica também à OCDE, ao FMI, ao Banco Mundial e a
outras entidades onde você tem um padrão de definição de
problemas. E qual é o problema da nossa época? E a
coesão social. E um novo termo, é a coerência das
sociedades, que são vistas como ameaçadas pelo mercado.
Esse é o problema. Em princípio, está correto dizer que
qualquer forma de se apoiar, doutrinariamente, em apenas
uma das pontas inclui o perigo de eliminar as outras duas
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fontes de ação, que ainda são necessárias para a criação e a
integração sociais.

Coordenadora - Uma pergunta de Antônio Car-
valho, do Instituto de Relações do Trabalho: "Quais
seriam as formas de ação e/ou mudanças necessárias aos
sindicatos de trabalhadores para saírem da difícil  situação
em que se encontram hoje? O senhor conhece exemplos
positivos? " . E outra, de Pedro Sebastião de Oliveira:
"Como está inserido nesse processo o sindicalismo e a
segurança do trabalhador?".

Prof. Claus Offe - Os sindicatos estão numa
situação extremamente difícil, principalmente porque
parece haver um conflito de interesses e de objetivos entre
os trabalhadores que estão empregados e os que estão
desempregados ou subempregados. Pessoas empregadas
estão opostas às lutas salariais porque acreditam - e até
certo ponto estão certas - que o aumento de renda pode
minar o seu próprio trabalho ou as suas perspectivas de
trabalho. Então, a estratégia é bastante óbvia: se os
sindicatos insistirem em lutas por aumentos salariais, os
sindicatos podem exacerbar a divisão entre a classe
trabalhadora. Se eles desistirem dessas lutas, agindo de
acordo com o interesse dos desempregados, perderão os
seus membros, porque ninguém vai se filiar a um sindicato
e pagar uma contribuição que não vai gerar aumento de
renda para ele. Então, seja lá o que esses sindicatos
fizerem, vai ser uma coisa errada. Uma forma
organizacional de sair desse problema, experimentada na
França com algum sucesso, é a de os sindicatos se abrirem
para os desempregados. Então, o antagonismo que
mencionei pode ser conduzido de forma deliberativa dentro
dos sindicatos. As pessoas desempregadas não apenas
estão desempregadas, mas também não estão organizadas,
pois não são membros ativos de sindicatos. Mudar isso
talvez seja uma forma promissora de sair desse dilema
complicado, pelo menos para os sindicatos europeus.

Coordenadora - Pergunta de Luiz Fernandes de
Assis, da Escola do Legislativo: "Assistimos, em todo o
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planeta, hoje, por um lado, a uma enorme abstenção
eleitoral e a unia mudança qualitativa no tipo e no
conteúdo do conflito político, passando da luta pelo
controle do Estado para as demandas localizadas (questões
ambientais, feminismo, direitos da cidadania, entre
outros); por outro lado, acompanhamos uma crescente
participação de organizações não-governamentais na
definição e execução de políticas públicas, inclusive com o
respaldo institucional e financeiro de grandes bancos:
Banco Mundial, BIRD, FMI. Que papel estará reservado
às ONGs na busca de legitimidade da ação ao intermediar
o conflito político e promover a execução de políticas
sociais?".

Prof. Claus Offe - Acho que temos exemplos
encorajadores. Com relação às novas formas de ação
política nos últimos 30 anos - talvez seja uma posição
controversa, que ainda gostaria de defender -' vamos
descobrir vários fenômenos que não são partidos políticos,
nem associações de interesse, nem entidades religiosas,
étnicas ou outras comunidades circunscritas e
exclusivistas.

O que vemos são novos movimentos sociais,
movimentos ecológicos, urbanos, de direitos civis,
feministas, estudantis, movimentos que atacam de forma
republicana os interesses comuns, que não são apenas
partilhados pelos ativistas, mas que atuam para o benefício
da sociedade e das gerações futuras, como um todo.

É uma atitude republicana que inspira muitos desses
movimentos com perspectiva universal e em longo prazo. E
penso que esse é um sintoma encorajador. Se vocês
observarem os países da Europa Oriental e,
particularmente, o país que talvez tenha tido o papel
principal em liderar a queda do regime soviético, que é a
Polônia, vamos ter os movimentos do Solidariedade do final
dos anos 70 e dos anos 80, os quais são curiosamente
compostos de um movimento relacionado com o mercado
e um sindicato, defendendo os direitos dos trabalhadores; é
um movimento político e também religioso, nacionalista. O
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Solidariedade não é um partido, não é uma Igreja e não é
um sindicato. Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo, e
nenhuma delas exclusivamente. Seja lá o que se pensa
sobre as políticas do Lech Walesa e sobre outros
fenômenos paralelos, a atual transformação do
Solidariedade num grupo de partidos políticos de tendência
conservadora é um ingrediente poderoso em termos do
movimento histórico que ocorreu em 1979 e 1980. Como
as ONGs, organizações não-governamentais, são exemplos
conduzidos, na maior parte das vezes, por profissionais e
também por comunidades locais, que são os atores
preeminentes de nosso tempo. E todos eles não se
conformam ou não se enquadram em um modelo puro de
partido político ou de organização de interesse específico
ou algo contido naquilo que chamaria de código
comunitário e étnico. Concordo e penso que esses são
fenômenos que despertam em nós grande esperança.

Coordenadora - Pergunta de João Pinto Furtado,
da Universidade Federal de Minas Gerais -
Departamento de História: "O atual projeto de reforma do
Estado que se tenta implantar no Brasil supõe uma
sobrevalorizaçâo dos mecanismos de mercado na gestão
das organizações sociais. Como estabelecer critérios de
eficiência nas organizações dessa natureza?".

Prof. Claus Offe - É freqüente a pergunta sobre
como estabelecer critérios de eficiência na prestação de
serviços pelo mercado, e não pelo Estado. Afirmar que os
mercados são mais eficientes na prestação de serviços de
saúde ou de transporte público, ou outros serviços, como
eletricidade, não é o caso, porque eficiência é um conceito
bastante escorregadio. Naturalmente, se você medir apenas
os retornos, pode ser que uma companhia privatizada de
fornecimento de energia seja mais eficiente do que uma
estatal.

No entanto, os efeitos a longo prazo são os
seguintes: questões da justiça e distribuição social do
serviço não estão entrando na equação das pessoas que
afirmam haver essa eficiência. Então, toda essa questão de
eficiência é discutível, porque ou não estão ali incluídos
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todos os benefícios, ou alguns custos não são
considerados, e a eficiência é exatamente o relacionamento
entre custo e benefício (ou outputs). E aí se toma um jogo
para truques semânticos dizer que um modo de provisão é
mais eficiente do que outro, o que, muitas vezes, tem sido
demonstrado por um ou outro período de privatização ou
com a introdução de elementos de mercado para
fornecimento de serviços públicos. No final dos anos 60,
um autor questionou isso de forma muito eficaz,
classificando os chamados métodos racionais de orçamento
como uma idiotice em pernas de pau.

Coordenadora - Pergunta de Onofre dos Santos, da
PUC-MG: "Robert Kumz afirma que o problema básico
da sociedade contemporânea é a geração de riquèza
abstrata. Ela se desmaterializa do produto em si, recriando
um novo modelo de fetichismo de mercadoria. Nesta
perspectiva, o próprio trabalho e a produção se
volatilizam e ficam dependentes do capital financeiro que
circula pelo mundo. Como formular políticas de emprego
para um mercado de emprego dependente de um capital
que recria a si mesmo através do mercado financeiro, ao
invés de se voltar para a produção? Como incentivar a
expansão de formas de atividades não previstas pelo
contrato de trabalho, se a própria produção não possui
mais referência nacional, mas transnacional?".

Prof. Claus Offe - Essa é uma pergunta óbvia e
muito séria, e ninguém se surpreenderá de eu não ter uma
resposta satisfatória e completa para ela. Acho que a
economia não é volátil nem em um país europeu, e, até
onde sei, nem na América Latina. As economias nacionais
não são vítimas indefesas das forças econômicas
transnacionais. As vezes, a tendência, que é possível, e
penso que este é o tom da pergunta, - já foram feitas e
estão em discussão propostas nesse sentido -, é restringir
e conter o impacto negativo dos mercados internacionais,
particularmente dos mercados financeiros, defendendo-se
regulamentações internacionais ou supranacionais -
regimes supranacionais, como foram chamados -,
impondo algo, por exemplo, que já foi amplamente
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discutido e descrito sob o título de Imposto de Thoben, o
qual acredito que controlaria e inibiria, até certo ponto, o
fluxo de recursos financeiros pelo globo. Não sou
especialista em comércio internacional ou em finanças
internacionais - estou tentando ler a respeito, para
aprender mais sobre esse campo complicado -, mas acho
que acordos entre Estados, em nível supranacional e
multinacional, são, em princípio, um método promissor
para conter o efeito destrutivo dessa dinâmica, da mesma
forma que o Estado pode ser contido dentro dos regimes
nacionais de regulamentação. A pergunta é como mobilizar
forças em coalizões políticas que, em nível transnacional,
se tomariam capazes de fazer essas coisas.

Existem alguns sinais promissores de que isso logo
será conseguido, mesmo com a ajuda efetiva de agências
como o Banco Mundial. A hegemonia ultra-ortodoxa do
livre-comércio está ultrapassada, e muitos governos,
muitos agentes, muitos bancos começam a pensar em
alguma forma de regime regulamentado.

Ninguém está interessado no colapso súbito de uma
região econômica inteira, como aconteceu com o Sudeste
da Ásia, nos últimos meses, porque a repercussão negativa
desse colapso é tão devastadora que uma convergência
racional de interesses, sob a forma de regulamentações,
seria o resultado natural.

Coordenadora - Pergunta de Sheilla Cardoso da
Fundação João Pinheiro: 'O senhor aponta como
estratégia para acabar com o desemprego a diminuição do
custo do emprego, que garante emprego para todos, porém
com salários mais baixos, mas também diz ser necessária a
qualcação do trabalhador... Como é possível exigir
maior nível do trabalhador e diminuir direitos já
adquiridos e os salários?

Prof. Claus Offe - Ótima pergunta. Aprecio a
pergunta. Não há como fazer as duas coisas ao mesmo
tempo. Não elaborei isso muito nesta palestra, mas está
num trabalho meu que as duas estratégias adotam visões
muito diferentes sobre a natureza do mercado de trabalho
do futuro.
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O pressuposto neoliberal - e você vê isso, às vezes,
em versões um pouco obscenas - é que o mercado de
trabalho do futuro será basicamente um mercado de baixa
renda e baixa qualificação, com centenas de office-boys,
garçons e guardas, em torno de alguns poucos engenheiros
de computação. Esse é o cenário que eu imagino: baixo
salário e baixa qualificação num índice avassalador.
Naturalmente, é muito questionável que isso realmente
aconteça. São as condições excepcionais dos Estados
Unidos e de seu mercado de trabalho que levam a uma
imagem errônea desse tipo de mercado.

Em particular, sabemos que daqui a dez anos o
emprego maciço que ocorre nos bancos e nos setores de
seguro e de vendas a varejo vai-se reduzir devido às
inovações técnicas. Por exemplo, o comércio varejista não
será um grande empregador; os bancos já começam a
despedir pessoas às dezenas de milhares, devido a novas
tecnologias de comunicação. Então, todos esses trabalhos e
serviços não resolverão o problema como os neoliberais, às
vezes, tendem a supor. Serviços simples são o futuro.

Em contraste com isso, creio que a visão estatista e
engajada da social-democracia sobre treinamento e
qualificação é mais provável que signifique a antecipação de
um mercado de trabalho no qual o trabalho deve ser criado
para uma mão-de-obra de alta qualificação, com altos
benefícios e altos salários. Mas essa não é a história
completa, porque esses trabalhos, quantitativamente, serão
tão limitados que nem todos terão possibilidade de tê-los.

Então, para evitar uma crise e para evitar esse
cenário de, baixa renda e baixa qualificação, precisamos
expandir. E o que eu peço e tomo explícito; precisamos
expandir o setor que trabalha sem contrato de trabalho, o
setor voluntário que descrevi e, para fazer isso,
precisamos, de alguma forma, de rendas básicas
temporárias, limitadas no tempo, uma renda mínima ou
uma renda de participação, ou alguma outra forma de
direito civil econômico que acredito seja um complemento
necessário para um mercado decrescente de trabalho, pelo
menos em termos de alta qualificação e alta renda.
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Coordenadora - Aproveitando a pergunta anterior,
vamos acrescentar outras duas que dizem respeito a
emprego e sindicatos. Perguntas de Célio Cruz, do
Sindicato dos Trabalhadores nas Telecomunicações -
SINTEL - e Fernando Batista Coutinho, Mestrando em
Administração na UFMG: "A partir das dificuldades
sindicais, o senhor acha que os sindicatos devem se voltar
para outras lutas, além da luta pelos direitos dos
trabalhadores, por exemplo, a democratização dos meios
de comunicação ou a questão do meio ambiente? " . A outra
pergunta é: "Qual seria o impacto na sociedade se
abolíssemos os sindicatos?".

Prof. Claus Offe - Talvez seja uma boa idéia para
os sindicatos a expansão para outros campos de atividades,
em países e locais de diferentes condições, em grupos
ocupacionais diferentes. E difícil ter uma referência ou
uma regra geral, mas terá de haver muita experimentação
nos sindicatos para ocorrer isso. A conseqüência da
destruição dos sindicatos seria desastrosa, porque
reindividualizaria o contrato de trabalho e criaria a
oportunidade para empregadores colocarem os
trabalhadores uns contra os outros, aumentando a
competição entre eles, com efeito negativo para todos os
trabalhadores. Não antevejo em nenhum país europeu nem
em nenhum país do mundo, no contexto do liberalismo de
mercado, algum veto ou uma limitação de ordem legal às
atividades dos sindicatos. A situação econômica dos
trabalhadores e de seus salários, no entanto, é bastante
desastrosa para os sindicatos. Se você não tem um
sindicato com resultados salariais positivos, por que se filiar
a ele? E este o principal problema a ser enfrentado pelos
sindicatos.

Coordenadora - Pergunta de Ricardo Albuquerque,
da UFMG: "Os países da OCDE testemunham a
emergência das economias baseadas em conhecimento de
acordo	com	os	relatórios	econômicos
da OCDE. Há emergência de economias e sociedades
baseadas no conhecimento, onde a maioria da força de
trabalho usa a criação, a transmissão e a difusão de
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informação e conhecimento. A esse respeito, qual a
avaliação de seu ensaio seminal de 1982, a respeito do
trabalho como uma categoria sociológica central?

Prof. Claus Offe Acho que a previsão daquele
trabalho a que a questão se refere confirmou que a
sociedade de alta tecnologia é uma sociedade que emprega
pessoas, mas que rapidamente encolhe a capacidade de
empregar. Então, o nível de emprego não vai ser afetado
por essa tendência que está prevista pela OCDE.

Coordenadora - Pergunta de Sandra Fonseca
Viana, da Secretaria do Trabalho, sobre a delinqüência
juvenil: "No Brasil, a lei proíbe que jovens até 14 anos
trabalhem e que até aos 18 anos sejam legalmente punidos.
Como essa questão da delinqüência juvenil está sendo
resolvida na Europa?".

Prof. Claus Offe - Utilizei as palavras "delinqüência
juvenil" como um exemplo para mostrar como as três
interpretações podem funcionar. Eu não sou um especialista
nesse campo. Acho que seria correto que os jovens não
fossem levados às barras dos tribunais e colocados em
prisões A tarefa se impõe às escolas e à polícia para que
elas disciplinem os jovens. Eu não tenho como fazer uma
contribuição muito significativa para esse tema muito
interessante e importante.

Coordenadora - Pergunta de Luiz Fernandes de
Assis, da Escola do Legislativo: "No início do ano de
1997, vários intelectuais assinaram um manifesto contra a
política neoliberal na criação da EL.4N - European Left
Alternatives to Neoliberalism. Algo semelhante ocorre com
as esquerdas no continente americano, com o encontro no
Chile, articulado por Mangabeira Unger e Jorge
Castafleda. O senhor, como assinante daquele manifesto,
que propõe uma estratégia capaz de mobilizar a crescente
insatisfação do público em relação ao modelo de
crescimento sem emprego, pode falar um pouco desse
manifesto assinado em fevereiro de 1997 na Holanda?".

Prof. Claus Offe - Sim. Sou um dos que
assinaram esse manifesto. Existem muitos manifestos em
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âmbito europeu e global, particularmente sobre atividades
que dizem respeito à cooperação entre os intelectuais
norte-americanos e latino-americanos, um dos quais é,
certamente, Roberto Mangabeira Unger, e também
existem ligações e formas de cooperação entre
intelectuais europeus e latino-americanos. 1-lá duas coisas
que esses manifestos podem fazer, respectivamente:
alertar o público para problemas que não são resolvidos e
assumir posições moral e politicamente responsáveis. Os
intelectuais que fazem esse tipo de organização e assinam
isso não têm poder político, exceto o de informar o
julgamento do público e, talvez, o da mídia e o dos
partidos políticos. Então, os efeitos são limitados, mas
vale a pena tentar uma coisa assim e vale a pena
continuar com essas iniciativas.

Coordenadora - Pergunta de Juliana Va/ladares,
da Ciência Política da UFMG: "Como o Estado
sustentará a demanda social por renda mínima num
cenário em que a base arrecadativa é cada vez mais
reduzida diante do aumento da informa/idade do
trabalho?".

E de Antônio França, da Escola de Governo: "O
que se tem pregado hoje é um Estado mínimo. Aqui, no
Brasil, está ocorrendo uma retirada do Estado, ou melhor,
da ação direta do Estado em diversas áreas. Pergunto:
renda básica combina com Estado mínimo neoliberal?

E, finalmente, de Roberto Maximiro, da Fundação
João Pinheiro: "Uma vez que o problema dos mercados
apresenta como solução seu enxugamento ou sua
diminuição através dos contratos temporários, não estaria
sendo equivocada a idéia dos governos de assumir, através
da renda básica, o papel do empregador?".

Prof. Claus Offe - Todas essas perguntas valem
uma discussão intensa e detalhada. Permitam-me ressaltar
que estou impressionado e muito satisfeito com os detalhes
das perguntas, que demonstram conhecimento e
preocupação com os temas tratados e merecem respostas
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mais completas do que eu poderia dar no tempo limitado de
que dispomos.

O problema com a renda mínima ou renda básica
deve-se, claramente, ao fato de que o apoio político para
isso é muito precário. Seria ideal que se pudesse garantir,
de alguma forma, que aqueles que estão fora do mer-
cado de trabalho e que recebem o rendimento básico
pudessem fazer algo de respeitável e útil. Tal apoio ainda
está por vir.

A idéia de salário de participação ou outras
semelhantes, como as que são defendidas no Brasil pelo
Senador Suplicy, talvez ainda não estejam maduras o
suficiente para resolver este problema. No mesmo contexto
da pergunta, devo mencionar uma estratégia usada na
Europa desde os anos 80, mais popular e mais centrista em
seu suporte político, que tem sido não a de despedir
pessoas, mas a de reduzir o horário de trabalho. Há uma
campanha por urna semana de 35 horas, mas essa
alternativa, a meu ver, já foi exaurida no cenário europeu,
de forma que novas estratégias e iniciativas se fazem
necessárias.

Coordenadora - Perguntas de Antônio Carvalho,
da PUC, e de Daniel Menezes, da Fundação João
Pinheiro e da Escola de Governo: 'O senhor acredita que
a economia não monetária, ou seja, a troca de tempo por
tempo e de máquinas por colheitas, é viável em escala
significativa? Que exemplos o senhor conhece que deram
resultados positivos? E como as instituições não
vinculadas ao Estado ou ao mercado podem contribuir
significativamente para absorver a força de trabalho
inativa?

Prof. Claus Offe - Os exemplos são muito
interessantes, e eu já fiz uma análise comparativa de alguns
dos casos. Duas coisas estão claras: há um grande
interesse entre pessoas, tanto empregadas quanto
desempregadas, e, também, com muita freqüência, entre
pessoas empregadas e outras com empregos melhores, em
se envolver em redes da chamada economia de troca.
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Troca-se serviço, nesse caso, por vouchers ou tickets, que
permitem receber outros serviços, sem ç uso do dinheiro.
A idéia é que essas pessoas têm pouco dinheiro, não têm
como comprar o serviço, mas são ricas em tempo, e esse
tempo pode ser convertido em valores úteis, sem ter que
passar pelo dinheiro. Essa é a idéia.

Muitas pessoas estão interessadas nesse debate, que,
na Europa, ficou popular com o título de "Sistemas Locais
de Empregos e Negócios", - LETS - Local Employment
and Trade Systems -, cujo objetivo é criar atividades
úteis fora do mercado de trabalho.

É evidente que esses sistemas não têm como
crescer ou como durar, a menos que sejam garantidos,
facilitados e encorajados por políticas do Estado. Portanto,
essas atividades comunitárias no interior da sociedade civil
dependem de encorajamento, de garantias, de subsídios e
de provisões, o que as políticas públicas podem fornecer a
custo muito baixo.

Acho que esse é um setor promissor de atividades,
especialmente porque pode oferecer tipos de serviço que,
de outra forma, teriam que ser comprados.

J550 inclui não apenas serviços sociais, mas também
treinamento, cursos e assim por diante. Muito da infra-
estrutura social pode ser transferida para o chamado setor
voluntário, em que muitos grupos ligados a igrejas e grupos
sociais mostram como a auto-ajuda e as iniciativas sociais
podem desempenhar essas funções.

Coordenadora - Pergunta de Luiz Fernandes de
Assis, da Escola do Legislativo: "Já se vislumbra, nos
segmentos de esquerda, alguma reação ao neoliberalismo,
ou a esquerda européia está tão perplexa, imóvel e
desnorteada como todos nós deste lado do Atlântico?

Prof. Claus Offe - Não acho que seria justo dizer
que os esquerdistas europeus estejam perplexos,
imobilizados ou sem fala. Ao contrário, as iniciativas aqui
referidas demonstram o surgimento de uma consciência
pós-neoliberal e também de uma consciência social-

44



REEogst4 DO ESTADO E TRABALHO

democrata pós-convencional, tanto na Europa Ocidental
quanto na Europa Oriental. Acredito que seja uma fonte
promissora de pensamento crítico, e o conceito-chave, o
termo de referência para isso é sociedade civil; um termo
originalmente inventado e difundido na Europa Oriental e
agora adotado em outras sociedades ocidentais européias,
pelas forças esquerdistas dessas sociedades, como sendo a
combinação dos interesses econômicos, dos vínculos
comunitários e lealdades políticas, em uma forma de ação
mista, combinada e híbrida.

Coordenadora - Uma pergunta de Renê Silva de
Oliveira, da Escola de Governo: "Passamos atualmente
por uma mudança nas relações de trabalho dentro do
Estado. Em sua opinião, como deve funcionar a
flexibiliza ção do trabalho, no âmbito da administração
pública?". E outra de Marco Paulo, da PUC-MG: "O
contrato temporário de trabalho, como instrumento de
combate ao desemprego, mostrou-se ineficaz na França,
onde apenas se aumentou o lucro das empresas, e, na
Espanha, onde reduziu o consumo interno devido a
redução das compras a prazo, como resultado da alta
rotatividade da indo-de-obra. No Brasil, estudos da
Universidade de Campinas mostraram que o contrato
temporário apenas reduziria o custo total nas empresas em
1,8%. Como a sociedade civil vem reagindo a essas
medidas paliativas no combate ao desemprego na
Europa?".

Prof. Claus Offe - Não faz sentido denunciar
medidas como sendo paliativas, enquanto não tivermos
medidas melhores. Por outro lado, concordo com a pessoa
que faz a pergunta, no que se refere ao fato de a
flexibilidade e a regulamentação do emprego não terem
aumentado e não estarem aumentando a perspectiva de
emprego. Os efeitos sobre a demanda são bastante óbvios,
mas como a sociedade civil pode responder a isso?

Será que essa pergunta pode ser respondida?
Podemos concordar com a redução de renda ou de custos
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não salariais para manter os níveis de emprego somente se
houver um retomo, uma concessão. Uma concessão que
tem sido proposta, calculada, e que é muito interessante é a
seguinte: se você tem que reduzir o salário até o ponto em
que essa redução vai manter o emprego, você deve ter uma
compensação através de uma renda que não seja por
dinheiro, ou seja, você tem um imposto negativo voltado
para o setor de baixa renda. A idéia corrente na Alemanha e
na Inglaterra seria a de reduzir o salário sem reduzir a
renda, por meio do subsídio dos impostos. Acho que é uma
idéia promissora, particularmente, se puder ser combinada
com benefícios oriundos de outras fontes que não o Estado
e o setor de emprego.

Coordenadora - Pergunta de Estela, da Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte: "Hoje, no Brasil, não se
entende a habitação dissociada das condições de infra-
estrutura, transporte e regularização da terra. Tudo indica
que a evolução do conceito de habitação está também
associada diretamente às condições de trabalho e renda. O
senhor conhece alguma experiência interessante de
implantação de residências para a população carente
associada diretamente à criação de condições de trabalho e
renda para essa população beneficiada?

Prof. Claus Offe - Não conheço nenhuma
experiência ligada a essa idéia interessante e atraente que
você menciona na pergunta. Aparentemente, não tenho
como relatar experiência nesse sentido, de combinar
habitação com trabalho, mas creio que é uma idéia muito
interessante e promissora.

Coordenadora - Pergunta de Eduardo
Albuquerque. da UFMG: "No capítulo final de seu livro
Variants of Transition, o senhor discute uma mudança da
política de desenvolvimento européia, desde o sul, dos
países do Terceiro Mundo, em direção ao leste, que são os
antigos países socialistas. Ao mesmo tempo, parece que
tem havido alguma dificuldade de expansão em direção ao
leste da União Européia. Qual é a sua avaliação das
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conseqüências dessa mudança e suas dificuldades para os
países do Terceiro Mundo?

Prof. Claus Offe - Essa pergunta, por si só, geraria
também um seminário inteiro. Em razão da limitação do
tempo, a única coisa que posso dizer é que provavelmente
seja notícia ruim para o Terceiro Mundo. O espaço
político-econômico do leste europeu, que gradualmente
está se ligando às associações militares econômicas
européias, faz com que, de certa forma, o leste europeu
seja um concorrente para países como os latino-
americanos. Talvez seja muito cedo para fazer uma
avaliação comparativa dessa situação, mas acho que as
perspectivas para países como o de vocês não são muito
otimistas nesse sentido, como resultado dessas mudanças
na Europa. Esta é a minha opinião.

Coordenadora - Temos uma última pergunta, e
parece que o tempo está esgotado, mas, de qualquer forma,
é uma pergunta interessante e ainda não fizemos nenhuma
abordagem desse tema: "O senhor credita alguma
importância e credibilidade aos parlamentos supra-
nacionais, como o Parlamento Europeu e o Latino-
Americano, na organização dos blocos regionais, enquanto
percebemos uma real inserção do poder das empresas, das
agências financiadoras e dos bancos centrais na vida
cotidiana?". Essa pergunta é de Luiz Fernandes de Assis,
da Assembléia Legislativa, e, de certa forma, toca na
questão de Raimundo, da Fundação João Pinheiro, que
pergunta sobre as características da sociedade francesa
que poderiam explicar porque os desempregados - por
definição, pessoas que vivenciam experiências individuais
de exclusão, não articuladas entre si nem com outros
grupos de expressão - se organizaram de forma coletiva,
com admiráveis manifestações de seus interesses. Quer
dizer, são empresas versus parlamentos versos sociedade
civil se articulando,,.

Prof. Claus Offe -. Discordo com relação ao
exemplo francês. Creio que o que foi alcançado através das
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manifestações de rua dos desempregados franceses e suas
atividades militantes não é muito em termos de emprego.
O que eles conseguiram foi a melhoria dos benefícios de
desemprego e do período em que esses benefícios são
pagos. De modo específico, as tradições culturais
francesas colaboraram para que houvesse um forte apoio
público vindo de movimentos militantes não-institucionais,
fato esse que foi o responsável pelo aspecto dramático das
greves durante os últimos anos e, em particular, nos
últimos meses. Atos públicos, como as manifestações de
rua, promovidos pelos desempregados não se constituem
em solução para o problema do desemprego..

A primeira pergunta é algo muito importante, ou
seja, como conseguir que os parlamentos transnacionais
aumentem sua capacidade de governo e seus recursos
políticos. Ontem, ouvi, pela primeira vez, que existe algo
chamado Parlamento Latino-Americano, obviamente,
bastante limitado em termos de sua jurisdição e
competência, mas é muito interessante como símbolo. É
uma iniciativa promissora para se criarem esses regimes
transnacionais. O mesmo se aplica ao Parlamento
Europeu, que, atuando através das suas Comissões, ainda
é muito limitado nas suas competências e capacidades
legislativas e de controle do Poder Executivo dos
governos em fusão da Europa, mas, mais uma vez, vale a
pena ir nessa direção. Para isso, porém, é necessário
haver um sistema de partidos políticos transnacionais
a fim de se organizarem as eleições para um corpo
legislativo transnacional. Isso está faltando, típica
e parcialmente, devido a razões lingüísticas na Europa.
Talvez isso seja mais fácil de organizar, embora eu
ainda não o veja, na América Latina. Mas, como
perspectiva de política, para criar regimes na esfera do
caos e da desordem internacional, é urna idéia muito
promissora.

Muito obrigado por essas perguntas tão
interessantes. Sinto que haja esse limite severo de tempo
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que restringe nossa troca de idéias a esses poucos pontos e
respostas curtas.

Tradução: Paulo Roberto Magalhães
Revisão de tradução: Maria Beatriz Chagas Lucca
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APRESENTAÇÃO
Luiz Fernandes de Assis

g	presença do professor Ulrich Beck na Editor dos Caoer-
a	Escola do Legislativo veio sedimentar, '0s da Escola do

nós, 	de se criar aqui, atem de	Legislativo.para nos, a idéia 
um centro de requatificação profissional
reconhecido, um espaço permanente de
reflexão filosófica sobre assuntos diver-
sos e candentes, do Brasil ou do mundo.
O professor Beck esteve em Beto Hori-
zonte em 1995 graças à ação generosa do
Instituto Goethe, através de seu Diretor
de então, o Sr. Franz Buehetmann, com

quem fizemos o contato para a vinda do palestrante e do
tradutor, Sr. Peter Naumann - a ambos nosso agradecimen-
to ainda que de forma extemporânea. Devemos deixar re-
gistrada a nossa decepção em saber que aquele Instituto não
se encontra mais em nossa cidade, mas também a nossa
satisfação em saber que aquela proposta original germinou,

Cad. Ese, LegisI. Belo Horizonte, 4(7): 3-179, jan./jun. 1998	 5
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pois a vinda de um acadêmico deste quilate foi tão provei-
tosa que, algum tempo depois, repetimos a dose com ou-
tros conferencistas de renome, como o professor Ulrich
Menzel, da Universidade de Braunschweig, em 96, do pro-
fessor Jorge Castafieda, da Universidade Autônoma do Mé-
xico, em 97, e do professor Claus Offe, da Universidade
Humbold, de Berlim, em 98. Naquela ocasião fizemos a se-
guinte apresentação:

"O prof. Ulrich Beck, do Departamento de Sociolo-
gia, da Universidade de Munique é uma das maiores autori-
dades da Alemanha, em descrever as 'sociedades de
riscos', nos dias de hoje. Segundo ele, 'na modernidade
avançada, a produção social de riqueza implica sistematica-
mente a produção social de riscos'. De professor titular de
Müster passou a Bamberg, assumindo, a partir de 1992, a
direção do prestigioso Departamento de Sociologia de Mu-
nique. E o primeiro sociólogo alemão, depois dos da Escola
de Frankfurt (como Adorno e Horkheimer), a ser conheci-
do do grande público, com vários de seus trabalhos trans-
formando-se em verdadeiros best sellers. Seus cursos em
Munique são bem procurados e freqüentados, onde ganhou
a fama de ser um cientista popular".
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SOCIEDADE QLOBÃL, SOCIEDADE DE Riscos

Ulrich Beck

A

gradeço as amáveis palavras de sauda-
ção. Tenho certeza de que não poderei
pronunciar corretamente o seu nome.
Essas dificuldades com a língua são par-
te do problema com o qual vamos nos
ocupar hoje, nesta palestra. Não tenho
certeza de que minha exposição satisfará
as expectativas que devem ter sido cria-
das com o título anunciado pela pessoa
que me apresentou. De qualquer maneira

vou iniciar minha exposição.

Vocês conhecem uma maldição, uma praga que se
costuma rogar aos inimigos mais ferrenhos? Ela diz o se-
guinte: 'Tomara que vivas nos tempos mais excitantes,
mais conturbados imagináveis". Essa frase é pertinente
para descrever a situação na qual todos vivemos. O mundo,
hoje, encontra-se diante de desafios, considerando-se desa-
fio um termo teórico-sociológico. A esse quadro denomi-
namos "sociedade de riscos". Espero poder explicitar o
conceito de "sociedade de riscos" e ilustrar o seu significa-
do. Escrevi uma série de livros a esse respeito e tenho a
consciência de que os livros, às vezes, são mais um obstá-
culo à conversão do que uma ponte para ela. Descrevemos
as sociedades modernas como "sociedades de riscos" ou,
ainda, "sociedades de risco global." Para compreendermos
bem esses conceitos, Lemos de delimitar duas posições, às
quais somos contrários.

UIrich Beck é pro-
fessor de Sociologia
na Universidade de
Munique (AL)
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Uma delas é a da modernização linear, que predomi-
na na sociologia dos países ocidentais. Essa corrente se ex-
pressa com a premissa de que a racionalização é um
processo que se impõe em um crescendo infinito e que se
manifesta em um curso ilimitado de burocratização. A teo-
ria da modernização linear e a teoria política, que é o seu
paralelo, apresentam os seguintes desafios às sociedades
modernas: "Precisamos de mais ciência, precisamos de
mais técnica, precisamos de mais economia, precisamos
de mais burocracia, precisamos de mais regulamentação
jurídica, precisamos de mais direito, e, se conseguirmos
tudo isso, os problemas da nossa sociedade haverão de
capitular".

A outra teoria sobre a qual eu gostaria de refletir, ex-
pressando a minha discordância, é a da pós-modernidade.
Ela se articulou, a partir dos anos 80, na França, e se difun-
diu, dessa região, para todos os países ocidentais, nos
quais, hoje, está sendo intensamente discutida. Há muitos
teóricos da pós-modernidade que, em parte, são muito inte-
ressantes; não obstante, todos eles se caracterizarem por
um traço em comum. Eu diria que o prefixo pós é a bengala
do cego de espírito da nossa época. Dentro dessa teoria,
tudo é pós; pós-feminismo, pós-industrialismo, pós-
taylorismo, mas ninguém diz concretamente qual é o caso.
Poderíamos dizer que a fórmula adotada por essa atitude de
não saber o que fazer, por essa perplexidade característica
do nosso tempo, está na conjunção de conceitos antigos
com o prefixo "pós".

A respeito dessas duas posições que acabo de carac-
terizar, tentarei desenvolver, formular e explicitar um con-
ceito e uma teoria que procuram demonstrar o que está
surgindo atualmente.

A idéia básica desse conceito, dessa teoria, é a se-
guinte: as conseqüências secundárias do processo de in-
dustrialização colocam em cheque os próprios fundamentos
desse processo. Vou procurar ilustrar essa tese baseando-
me em três temas.
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Oprimeiro tema retoma uma pergunta formulada
pela cientista política Hannah Arendt em um de seus pri-
meiros escritos, e realmente poderíamos apresentá-lo na
forma de uma pergunta: "Será que a sociedade centrada no
trabalho está perdendo o trabalho"?

O segundo tema sobre o qual eu gostaria de falar é a
distinção de dois tipos de perigos, a saber: perigos oriundos
da riqueza e perigos oriundos da pobreza.

O terceiro tema seria o seguinte: perigos globais,
constelações globais criam novas situações globais.

Passo a falar, agora, sobre o primeiro tema. Hannah
Arendt perguntou, nos anos 60, se a sociedade centrada
no trabalho não se veria, de repente, privada do trabalho.
Em outras palavras, será que a sociedade centrada no tra-
balho não estaria perdendo o sentido e o objetivo que tinha
até então?

Para ilustrar o significado do trabalho na vida moder-
na, citamos um estado de coisas que á, particularmente, tí-
pico na Alemanha, onde, quando se pergunta a uma pessoa
"o que você é?", ela não responde que é membro do Parti-
do Socialista ou de uma associação de cunicultura; ao ser
assim interpelada, a pessoa costuma dizer: "Sou operário
especializado" ou "sou professor universitário". O que cha-
ma atenção nessa resposta é o fato de a identidade pessoal
do indivíduo ser equiparada ao exercício de uma atividade
remunerada, e isso ocorre como se tal identificação fosse
algo perfeitamente normal. Podemos ver, nessa resposta,
que o trabalho remunerado efetivamente ocupa posição
central na sociedade moderna.

Tanto se fizermos um corte longitudinal na biografia
de uma pessoa, quanto se examinarmos como ela muda de
um espaço para outro em sua vida cotidiana, constataremos
que o centro da vida é sempre o trabalho remunerado. As-
sim, por exemplo, a adolescência é definida pelo fato de a
pessoa encontrar-se num período de sua vida no qual ela
ainda não está exercendo uma atividade remunerada; e a ve-
lhice é definida como aquela parte da vida na qual a pessoa
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já saiu do universo da atividade remunerada, o que mostra
o papel central do trabalho remunerado em nossa socie-
dade.

Assim, hoje, também os políticos da sociedade in-
dustrial partem da premissa de que uma política que garan-
tisse o pleno emprego a toda população resolveria os
problemas essenciais do país. Dessa forma, espera-se que
da integração de todos no universo do trabalho remunerado
advenha a solução de problemas como criminalidade, dro-
gas, anemia social e outros fenômenos de destruição de te-
cido social. Tal integração no universo do trabalho
remunerado é uma das premissas centrais, eu diria, até,
um dos primeiros artigos do credo da primeira sociedade
industrial na modernidade.

Por outro lado, podemos reconhecer, hoje, não só
nos países altamente desenvolvidos, mas, provavelmente,
em todos os países importantes do mundo, cada vez mais
indícios de que as bases dessa visão de mundo não podem
ser mantidas por muito mais tempo. Nos países altamente
desenvolvidos do Ocidente, como também na República Fe-
deral da Alemanha, estamos diante de um fenômeno que
pode ser descrito da seguinte maneira: há um crescimento
cada vez maior do número de pessoas no universo de tra-
balho, o que equivale a dizer que há um aumento do de-
semprego. Em outras palavras, não é só a crise econômica,
mas também o surto econômico e o mundo econômico que
produzem o desemprego. Esse fenômeno se deve, em
grande parte, à onda de tecnologia da informática e de
tecnologia de automação, que aconteceu nos últimos anos.
A sociologia industrial costuma identificar esse fenômeno
cada vez mais como jobless growth, uma espécie de cresci-
mento sem emprego, e ninguém sabe ao certo como lidar
com ele.

Ao mesmo tempo, podemos constatar uma demanda
crescente de empregos, demanda esta que resulta de cau-
sas sistemáticas. Uma das razões essenciais, certamente,
está no fato de as mulheres, hoje, estarem querendo entrar
maciçamente no mercado de trabalho. Simultaneamente,
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observamos o aumento da demanda de emprego por parte
de adolescentes. Aqui, podemos constatar um movimento
de evolução que poderia ser descrito com a imagem da te-
soura, que se abre cada vez mais. Se, por um lado, temos o
crescimento econômico; por outro, podemos observar uma
demanda cada vez maior por empregos.

Diante desse pano de fundo, a política tradicional,
que procura garantir índices de pleno emprego, toma-se
cada vez menos digna de crédito, e acaba perdendo a pou-
ca credibilidade que teve no passado. Ao mesmo tempo,
perdem o crédito os grandes grupos de interesse e os parti-
dos políticos, que, no passado, sempre defenderam esse
objetivo. Essa é uma das grandes questões do futuro e que,
no momento, está sendo intensamente discutida na Alema-
nha. Eu mesmo sou membro de uma comissão que foi cria-
da por Governadores de dois Estados da Federação Alemã,
na qual esse é um dos temas centrais'*. Essa comissão se
reuniu, até agora, apenas duas vezes, de forma que eu não
posso apresentar resultados definidos do nosso trabalho.
Não obstante, gostaria de mencionar duas ou três idéias nas
quais estamos trabalhando. Uma delas é patente e está sen-
do cada vez mais discutida: trata-se de uma redistribuição
do montante de trabalho a ser executado na sociedade, por
meio da flexibilização. As vezes, muitos tipos de
flexibilização fazem surgir todo um somatório de proble-
mas, dos quais eu não tenho condições de falar agora.
Além disso, descobre-se, hoje, que, ao lado do trabalho re-
munerado, sempre houve uma série de outras modalidades
de trabalho, tais como o trabalho doméstico e o trabalho
adicional, ou seja, há o trabalho próprio, que a pessoa pre-
cisa desenvolver para que uma determinada função se cum-
pra, e há, também, o trabalho que está ligado a uma
atividade de consumo. Em outras palavras, procura-se pen-
sar, hoje, em como integrar essas várias modalidades de
trabalho num projeto que possa ser assumido pelo indiví-
duo, de tal maneira que o trabalho remunerado não seja a
única coluna vertebral desse indivíduo.

Há uma outra idéia que está sendo intensamente dis-
cutida pelos partidos políticos, que se ocupam daquilo que

O Estado Livre da
Baviera e a Saxô-
fia convidaram-no
para integrar uma
comissão com a
incumbência de pro-
jetar o novo modelo
do Estado Social.
(Nota do Editor).
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chamamos de reforma ecológica do sistema tributário. Ela
é muito simples, mas não podemos dizer que a sua
implementação seja igualmente simples, pois ela prega a tri-
butação mais pesada dos recursos naturais para que eles se
tomem mais valiosos e sejam utilizados de forma mais res-
ponsável. Espera-se, com isso, resolver questões de políti-
ca ambiental. Por outro lado, temos de ver como o Estado
de Bem-estar Social (Welfare State) seria financiado com
aplicação dessa idéia e, ao mesmo tempo, como seria pos-
sível reduzir os custos secundários embutidos no cálculo
dos salários. Com esse apanhado geral, encerro o primeiro
tema.

Passo, agora, ao segundo tema, que são os perigos
globais. Isso me permite falar, de forma justificada, que
estamos vivendo numa sociedade global de riscos. As con-
seqüências da industrialização assumem a forma de perigo,
ou seja, elas não podem mais ser resolvidas dentro das pos-
sibilidades oferecidas pela própria sociedade. Um exemplo,
que nos permite ilustrar essa tese, é a catástrofe nuclear de
Chernobyl. No mundo inteiro, as conseqüências dessa
tecnologia são percebidas como riscos que se definem,
nesse raciocínio, como a probabilidade de que um dano de
uma determinada extensão venha a ocorrer. As unidades de
cálculo desses riscos são os acidentes. E os acidentes, por
sua vez, são calculados com base em determinados gover-
nos. Não devemos esquecer que acidentes são concebidos
aqui como algo que é limitado em termos de espaço, de
tempo e de conseqüências para a sociedade. Em outras pa-
lavras, acidentes transcorrem em determinados lugares, em
determinados momentos e as suas conseqüências se limi-
tam a um grupo finito de pessoas. E isso não se pode mais
dizer de determinadas conseqüências da industrialização
avançada. Podemos citar, como exemplo, no acidente de
Chernobyl, os feridos e os atingidos fisicamente que ainda
não nasceram. O mesmo vale para os produtos tóxicos e
venenosos dos quais também não conhecemos os limites. E
extraordinariamente difícil dizer de onde eles vêm e quem é
responsável por eles. Na verdade, o que podemos ver é que
os princípios, com base nos quais as sociedades industriais
procuram controlar esses riscos, estão fracassando cada
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vez mais. Por exemplo, um princípio que nós, na Alema-
nha, chamamos de princípio causador, não funciona mais,
as cadeias de raciocínio de causalidade já não funcionam,
porque as grandezas com as quais estamos mexendo são
tão complexas que não se pode mais identificar uma causa
individual ou um causador individual de um acidente.

Outra questão que analisamos diz respeito à existên-
cia de um critério aplicável que nos permita distinguir a so-
ciedade industrial globalizada da sociedade global de riscos.
Sugeri um critério relativamente simples. Uma grande parte
das indústrias do futuro, como as indústrias químicas, não
têm nenhum seguro privado para suas atividades. Os técni-
cos e os empresários costumam dizer que suas atividades
envolvem risco zero, mas as companhias de seguro prefe-
rem não se envolver nessa história. O equilíbrio é precário,
além de não haver qualquer possibilidade de se fazer um se-
guro.

Riscos de perigos globais: em primeiro lugar, os
oriundos da pobreza; em segundo lugar, os oriundos da ri-
queza. São exemplos de riscos oriundos da riqueza o au-
mento do buraco na camada de ozônio e o efeito estufa.
Trata-se, aqui, de perigos que se referem às sociedades ri-
cas do ocidente, ou seja, às sociedades altamente industria-
lizadas. Riscos e perigos como esses se furtam, em grande
parte, à percepção das pessoas. Esses riscos não são per-
cebidos pelos indivíduos, mas constatados pela pesquisa ci-
entífica. Temos de distinguir entre esses perigos e os que
são causados pela pobreza. Lembramos que, no contexto,
a comissão, encabeçada pela então Primeira Ministra da
Noruega, chamou a atenção para a inter-relação entre os
riscos ao meio ambiente no mundo inteiro e a pobreza nas
nações subdesenvolvidas. Umas das teses centrais do rela-
tório da comissão considera a desigualdade social o maior
problema ambiental do mundo. Temos de fazer, portanto, a
distinção entre os problemas ambientais que resultam da ri-
queza e os que resultam da pobreza, do subdesenvolvimen-
to, ou de um processo inconcluso de modernização. Os
perigos condicionados pela riqueza repousam, em grande
parte, na externalização dos cursos de produção. As conse-
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qüências são globais, atingindo o mundo inteiro, como po-
demos observar muito claramente com o aumento do bura-
co na camada de ozônio. Já os perigos causado pela
pobreza podem ser caracterizados por uma espécie de
autodestruição dos povos. Esses últimos perigos, oriundos
da pobreza, manifestam-se, por assim dizer, in loco e são
percebidos diretamente pelos atingidos. Eles apresentam
conseqüências globais apenas a médio prazo. Exemplos dis-
so são formas de produção e fabricação que geram um ele-
vado índice de poluentes, problemas causados por lixo e
resíduos e pelo desmatamento. Podemos verificar, com re-
lação a esse último exemplo, que as entidades culturais na-
cionais desempenham um papel muito importante diante
desses perigos globais. Os Estados da Europa Ocidental,
especialmente a República Federal da Alemanha, estão-se
empenhando fortemente pela preservação do que se chama
o 'Pulmão da Terra". Ao procederem assim, esses países
justificam a sua intromissão em assuntos internos de ou-
tros países, como por exemplo no Brasil, alegando que não
está em jogo a identidade global, mas, sim, a identidade
ecológica. Na minha opinião, deveríamos levar esse racio-
cínio a sério. Ao mesmo tempo, essas sociedades ociden-
tais avançadas da Europa procuram desviar, com essa
argumentação, a responsabilidade que elas próprias têm
quanto ao surgimento do buraco na camada de ozônio e as
conseqüências daí resultantes. Podemos observar, hoje, na
América do Sul e outras regiões do mundo, que foram víti-
mas de mudanças climáticas, de enchentes cada vez mais
freqüentes e outros desastres, como as pessoas estão-se
organizando supranacionalmente em grupos de pressão.
Podemos tomar como ponto pacífico que o conflito Norte/
Sul deverá ser articulado, no futuro, com maior virulência.

Quando observamos a polêmica em torno da discus-
são do destino e do gerenciamento das grandes florestas
tropicais úmidas, podemos verificar a existência de um ou-
tro ponto de vista que merece ser discutido por ser de cen-
tral importância. Nos últimos anos, os conceitos "natureza"
e "ecologia" fizeram uma carreira espantosa. Os partidos
políticos e os empresários do setor privado são responsá-
veis pela natureza. A simples prova de que a natureza - o
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meio ambiente - está ameaçada pode levar à quebradeira
de mercados inteiros. Ao mesmo tempo, temos de consta-
tar que natureza e ecologia são, em grande parte, conceitos
vazios de sentido. Cada usuário desses conceitos procura
emprestar-lhes significados completamente distintos. Se
transferirmos esse raciocínio a discussão do destino das
florestas tropicais úmidas, constataremos que não há um
consenso em como lidar com essas florestas, no futuro.
Ninguém está afirmando que o objetivo seja preservar a
integridade originária de uma floresta natural ou de uma
mata nativa ou restituí-Ia. O que está em discussão são os
objetivos distintos de cada um e as dificuldades de
gerenciar essas florestas, utilizando-as para fins econômi-
cos e preservando-as ao mesmo tempo. As novas palavras
mágicas, muito citadas nesse contexto, são "desenvolvi-
mento sustentado". Na realidade, o termo "desenvolvimento
sustentado" encerra uma contradição: por um lado, postula
a continuação do processo de desenvolvimento e moderni-
zação, e, por outro, a preservação dos recursos naturais
que são gastos no processo de modernização e desenvolvi-
mento. Não há o menor indício de como resolver essa
contradição. Pode-se afirmar que os conflitos em torno da
questão ambiental, nos próximos anos, centrar-se-ão basi-
camente na dificuldade de decifrar, com inteligência, o que
é um desenvolvimento sustentado. Em quase todas as esfe-
ras da vida contemporânea, trata-se de conceber o que
pode ser o desenvolvimento sustentado. Isso vai manifes-
tar-se nas questões do trânsito, da política municipal, dos
estilos de vida, e da produção industrial.

Com isso, estou chegando à minha terceira tese. Pe-
rigos globais criam uma espécie de consenso global, uma
espécie de consciência de que temos coisas em comum,
em nível global. Nas últimas semanas, acompanhamos - e
não sei se a opinião pública brasileira se viu envolvida nisso
-, na Europa, uma discussão muito intensa em torno do
afundamento de uma plataforma de extração de petróleo da
Shell. A empresa Shell decidiu, após discussão intensa do
problema com especialistas e com o Governo Britânico,
que o destino final mais prático e menos danoso dessa pla-
taforma de petróleo, que não tem mais utilidade, seria sua
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submersão no oceano Atlântico. Quando a empresa resol-
veu implementar essa estratégia e afundar a plataforma, ela
se chocou com a resistência do grupo ambientalista
Greenpeace, que organizou uma campanha muito forte,
pela televisão, e o resultado foi o não-afundamento da pla-
taforma. Assistimos, também, às discussões em torno dos
testes nucleares, determinados pelo Presidente da França,
Jacqucs Chirac, no Atol de Mururoa.

Muitas pessoas, na Alemanha, se perguntam qual é a
legitimidade do grupo Greenpeace, para ocupar-se de políti-
ca externa. Pode acontecer que, amanhã, venha a seita do
reverendo Moon, sul-coreano, querendo trazer a felicidade
para todos nós. Parece-me, no entanto, que esse é apenas
um dos ângulos sob os quais podemos discutir essa ques-
tão. Penso que existe um outro ângulo muito mais impor-
tante.

Com base nos dois exemplos que acabo de citar,
discute-se a seguinte questão: como os indivíduos podem
participar do encaminhamento de processos que se dão
dentro de um quadro global? E a resposta a essa pergunta é
a seguinte: a participação do indivíduo não se dá por meio
da democracia representativa no Parlamento Europeu, ou
por meio de uma Câmara da ONU. A participação se dá por
intermédio da atividade de indivíduos Em última instância,
a multinacional Shell foi obrigada a se ajoelhar, não diante
da ação do grupo Greenpeace, mas diante do
redirecionamento dos consumidores de gasolina, que pas-
saram a boicotar os postos da Shell e a usar somente os
postos da companhia concorrente.

Precisamos nos certificar, mais uma vez, do tipo de
aliança paradoxal que está ocorrendo aqui. Afinal de con-
tas, são os proprietários de veículos automotores que se
unem contra a indústria de combustíveis. E mais ou menos
como se tivéssemos uma rebelião de indivíduos viciados
em drogas contra os receptadores e traficantes de drogas.

Essa união, que fazia com que os motoristas en-
chessem os tanques nos postos da companhia concorrente
da Shell, foi apoiada até pelo Chanceler Alemão, 1-lei-
mut Kohl. Podemos afirmar que esse apoio dado ao
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Greenpeace, que legitimou e endossou uma ação política
extraparlamentar, fez-nos sentir como se o próprio
Chanceler tivesse embarcado no navio do grupo
Greenpeace.

Não podemos ficar eufóricos diante dessa evolução
das coisas, temos de nos conscientizar, com muita clareza,
dos limites dessa evolução. Assim, por exemplo, diante des-
se fenômeno, temos de construir, de redimensionar quem é
o indivíduo mau nessa história, quem é o bad, no caso, a
Shell. Isso exige a redução - à figura de inimigo, de
opositor - de fenômenos que, por sua natureza, são extre-
mamente complexos.

Poderíamos fazer muitas outras restrições às formas
de protesto das quais eu acabo de falar. Mas o fato carac-
terístico é estarmos diante de uma associação inesperada de
comportamentos típicos da sociedade de consumo e da de-
mocracia direta. Com isso, estamos nos aproximando efeti-
vamente das divisões apresentadas pelo filósofo Immanuel
Kant, no fim do século XVffl, quando ele falou sobre a
sociedade cosmopolita.

No seu escrito sobre a paz perpétua, que foi publica-
do há exatamente 200 anos, Kant critica a democracia dire-
ta, dizendo que ela é despótica, e contrapõe a ela a
democracia representativa - que ele chama de repú-
blica -, que se caracteriza pelo fato de dar aos indivíduos
chances de eleição direta. Certamente seda um exagero di-
zer que o advento da sociedade dos riscos globais pode ser
equiparado ao surgimento de uma sociedade formada por
cosmopolitas, por cidadãos do mundo. Com certeza, é cor-
reto dizer que existe uma correspondência entre o
surgimento de uma espécie de opinião pública global, uma
opinião pública mundial, e a globalização dos perigos dos
quais acabo de falar. Pode-se verificar aqui que surge uma
nova constelação política que transcende e relativiza o
tradicional "Estado-nação".

Isso evidencia que o discurso sobre o fim da demo-
cracia e da política simplesmente não acerta no seu alvo.
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Muito pelo contrário, podemos ver, aqui, que a questão de
uma democracia global, de uma democracia cosmopolita,
está atingindo uma atualidade cada vez maior.

Paradoxalmente, essa democracia global somente se
toma possível com a conscientização dos perigos globais.
Significa que a sociedade global de risco será, sem dúvida,
no futuro, uma sociedade altamente politizada. Tal
politização, naturalmente, não será em termos tradicionais,
quer dizer, em termos de partidos políticos, que são insti-
tuições inseridas no sistema político com todas as atribui-
ções que costumeiramente lhes são atribuídas. Acreditamos
que, com a politização da sociedade, os riscos deverão atin-
gir todos os aspectos dela: a economia, o direito, a vida co-
tidiana, a sociedade de consumo, etc. Por outro lado,
temos certeza de que ainda será criado um novo termo para
designar isso a que provisoriamente chamamos política.

Trata-se de descobrir como serão, no futuro, para os
cidadãos, os conflitos em torno dos fundamentos que regem
todas as áreas que acabo de citar. Ainda não se sabe bem
como essa polarização da discussão se dará concretamente.

Peço licença para encenar esta minha exposição
com a seguinte afirmação: o nosso destino consiste em
reinventar o político, a atividade política. Muito obrigado.

DEBATES

Pergunta: O tema "desenvolvimento sustentável"
atualmente chama muito a atenção de todos. Como o
senhor acredita que seria aplicado o desenvolvimento sus-
tentável nos países ricos da Europa e da América e nos
países pobres do mundo todo? Os países pobres têm miséria
e pobreza, mas têm, também, recursos naturais como as
florestas tropicais, já os países ricos não têm os mesmos re-
cursos naturais, mas têm riquezas e tecnologia. Como se
daria, então, o desenvolvimento sustentável em nível
global?
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Prof. Ulrich Beck - Agradeço a sua pergunta e gos-
taria de iniciar a minha resposta chamando a atenção para o
fato de ainda não se ter chegado a um consenso definitivo
sobre o conceito de desenvolvimento sustentável nos paí-
ses altamente desenvolvidos.

Há uma discussão em tomo do balizamento de com-
portamentos, digamos, contraditórios, envolvendo idéias
opostas como a do capital e a da preservação, a da liberda-
de de mercado e a da necessidade de se fazer um certo
monitoramento, de se introduzir uma certa regulação das
atividades de mercado, bem como em tomo do consumo,
que se por um lado é visto como necessário, por outro,
se prega a sua redução, com a adoção de medidas para
freá-lo.

O problema se acirra quando levamos em conta que
essa discussão não abrange apenas as questões da política
ambiental, num sentido mais restrito, mas que ela se ocupa
também com situações muito mais perceptíveis e presen-
tes, como as das desigualdades sociais no mundo inteiro.
Então, é difícil definir o que seja a fórmula do desenvolvi-
mento sustentável, que foi criada para produzir algo como
um consenso universal, mas que, na verdade, só vai repro-
duzir todas as formas imagináveis de dissenso e de con-
flitos.

Conheço, só para citar um exemplo, alguns estudos
realizados na República Federal da Alemanha, que evidenci-
am que a expressão desenvolvimento sustentável e seu con-
teúdo são compreendidos e interpretados de formas
completamente distintas pelos grupos de ambientalistas e
pelos empresários do setor privado. Nesse sentido, há uma
tentativa mais precisa de formular uma estratégia de desen-
volvimento sustentável e de implementá-la como uma das
formas básicas e essenciais de política.

Para dar uma resposta mais completa à sua pergun-
ta, diria que provavelmente será necessário permitir que os
países pobres dêem um salto de desenvolvimento muito
maior do que lhes foi possível até agora. Em outras pala-
vras, é necessário insistir, com relação aos países pobres,
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no termo desenvolvimento, ao passo que, nos países alta-
mente desenvolvidos, a ênfase vai recair muito no susten-
tável, vamos dizer, na restrição, na auto-restrição.

Trata-se, para citar um exemplo, de definir bem-
estar ecológico, um termo que, aparentemente, encerra
uma contradição; aquilo que, num primeiro momento, os
indivíduos vivenciam como uma restrição, uma limitação.
É difícil perceber isso como o crescimento do bem-estar e
da riqueza. Somente se for possível equacionar esses
fatores, poderemos dizer que vai haver uma reforma ecoló-
gica nos países altamente desenvolvidos. Somente, então,
essa reforma ecológica terá chances reais de sucesso. Em
outras palavras, o desafio a ser vencido, a ser aceito, está
em fazer um balanceamento de um desenvolvimento sus-
tentável entre os países ricos e os países pobres, de tal
maneira que a relação entre os países se tome mais equili-
brada.

Atrás desse problema há um outro bem mais profun-
do. No fundo, precisamos perguntar o que deve significar,
no futuro, desenvolvimento. Isso não vale apenas para os
países pobres, mas também para os países altamente de-
senvolvidos. Espero, da minha parte, que nesse discurso
coletivo os dois partidos consigam aprender um com ou
outro.

Pergunta - Sabemos que a questão ambiental é
muito pouco valorizada pelo grupo empresarial do Brasil.
Ela está ganhando poder, agora, há um movimento inter-
nacional, a globalização, que está pedindo isso de nosso
País. Nesse quadro, há uma elite empresarial que está no-
tando a importância de se preservar a natureza.

Quero saber como está essa situação na Alemanha e
na Europa? Se é só uma pequena parte da população,
como no Brasil, que está se preocupando com isso (o que
não acredito que seja)? O que as empresas estão fazendo
para que o impacto ambiental seja valorizado? Imagino
que a opinião pública de lá cobre mais do mundo empresa-
rial do que a daqui. Nós ainda estamos caminhando
para isso.
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Prof. Ulrich Beck - Muito obrigado, pela pergunta.
Deve-se dizer aqui o seguinte: o tema da proteção ambien-
tal é discutido por todos os homens. Se você abrir qualquer
jornal de circulação diária na Alemanha, você vai encontrar
páginas inteiras cobertas com anúncios de muitas cores e
com desenhos esplêndidos que sugerem que grandes
trustes da indústria química não pensam em outra coisa a
nãd ser em proteger o meio ambiente. Isto é válido para
quase todos os outros ramos da indústria. De certa forma,
a Alemanha parece ser um país verde.

Cito outro exemplo que diz respeito ao cotidiano dos
alemães. Refiro-me à seleção de lixo na economia domésti-
ca. Os alemães fazem uma coleta permanente e constante,
de hora em hora, do lixo e dos resíduos das residências.
Não há nenhuma resistência contra essa obrigação social.

Constato, não sem um certo espanto, que na nova
Alemanha temos uma nova profissão, com perfil bem defi-
nido de formação profissionalizante, que é a do selecio-
nador de lixo.

Hoje, é preciso certa dose de coragem para nos ma-
nifestarmos contra a presença do tema ecológico na dis-
cussão cotidiana. Pode haver um certo exagero nessa frase,
mas quis mostrar, de forma irônica, como estamos hoje em
dia e qual o contexto no qual se formou a minha reflexão
teórica.

Do ponto de vista sistemático, temos que distinguir
dois estágios no tratamento da questão ideológica. O pri-
meiro estágio se situa há alguns anos, quando a indústria e
grande parte da opinião pública negavam a relevância do
tema ecológico, que era discutido apenas por um grupo re-
duzido de defensores idealistas da questão ambiental.

No segundo estágio, podemos constatar que a dis-
cussão se diversificou muito mais. Hoje, a própria econo-
mia privada consagra a existência de pessoas e empresas
que conseguem lucros consideráveis a partir da questão
ecológica. Surgiram novas profissões, , novos cursos de
atualização e especialização para aqueles que descobrem a
importância da questão ecológica, a relevância que ela ad-
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quiriu na consciência da opinião pública, e as chances de
mercado que ela proporciona.

Temos constatado, portanto, que está ocorrendo
uma reorganização do setor da economia privada. Alguns
ramos da economia estão perdendo a posição de destaque
que tinham antes e outros estão adquirindo uma posição de
destaque maior. Tudo isso está ocorrendo em função da
maior relevância da questão ecológica.

Não podemos esquecer que essa maior importância
da questão ecológica abre perspectivas para mercados com
estruturas completamente diferentes. Estão surgindo mer-
cados internacionais, mercados que são formados por me-
canismos de coação em nível internacional, que são
atraentes para muitos industriais.

Nesse sentido, a República Federal da Alemanha
também é, hoje, um país que exporta tecnologia de prote-
ção ambiental. Essa é uma das razões, um dos fenômenos
de fundo que podem explicar por que nosso país ficou, de
repente, tão verde assim.

Ao mesmo tempo, podemos observar também que a
questão ecológica começa a determinar, começa a configu-
rar, um novo clima, um novo ambiente moral. Existe uma
espécie de cultura ecológica. Assim, seria um erro afirmar
que a sociedade moderna se caracteriza por dissolver e des-
truir todo tipo de valores. Pelo contrário, a questão ecológi-
ca faz com que a sociedade moderna produza valores
novos e os reagrupe de forma inusitada.

Pergunta - Tendo em vista que o individualismo da
sociedade de formação pós-industrial gera uma atuação
política eventual e de natureza transitória (porque agrupa
interesses de classes e instrumentos diversos), qual é a al-
ternativa, dentro deste contexto, para a sobrevivência dos
partidos políticos e das instituições governamentais?

Prof. Ulrich Beck - Este tema, ao qual nos dedica-
- mos muito, refere-se à individualização. Com certeza, have-

remos de distinguir formas muito diversificadas de
individualização. Com relação à Europa e ao Terceiro Mun-
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do, parece-me importante fazer uma distinção entre
individualização, por um lado, e atualização, por outro: A
atualização obriga os indivíduos isolados a enfrentarem,
sem garantias maiores, as condições de vida em sociedade
nos novos sistemas sociais e jurídicos. E correto falar em
uma dúbia individualização nesse contexto, pois esses siste-
mas jurídicos colocam o indivíduo, e não o grupo, no cen-
tro desses processos. A República Federal da Alenanha
não conhece nenhum sistema de garantias jurídicas para a
família, e sim para o indivíduo. Na medida em que essa
individualização se completa e se torna dominante na socie-
dade moderna, os partidos tradicionais acabam se desenvol-
vendo. As pessoas estão cada vez menos em condições de
escolher um determinado partido e votar nele. Muito pelo
contrário, elas trocam de partido em situações sempre no-
vas. Ao mesmo tempo, podemos observar na República
Federal da Alemanha que os adolescentes e jovens, em ge-
ral, estão se retirando cada vez mais de agrupamentos tra-
dicionais, tais como igrejas, sindicatos e partidos políticos.
Todos esses fenômenos nos remetem à existência da
individualização.

Os partidos políticos tradicionais e as organizações
costumam criticar esse tipo de comportamento, dizendo
que é egoísta. Acredito que essa crítica não acerta no pon-
to central do problema. Sabemos, devido a investigações
empíricas realizadas, que estamos diante de duas coisas
que, aparentemente, se excluem e que, na verdade, só po-
dem ser compreendidas como os dois lados de uma mesma
moeda. Assim, por exemplo, descobrimos, através de ques-
tionários, que as pessoas que se dedicam a terceiros, quan-
do são perguntadas sobre o motivo por que o fazem,
ressaltam a realização da própria personalidade. A
individualização e o engajamento nas causas de terceiros se
complementam, muitas vezes, ao invés de se excluírem. A
única diferença está no fato de o engajamento nas causas
de terceiros não se inserir no quadro tradicional das organi-
zações ou das macrorganizações, que, em conseqüência
disso, entram numa crise profunda. Dessa forma, acredito
que as macrorganizações não podem, hoje, invocar um
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consenso social, previamente existente, que seria uma es-
pécie de capital, que esses partidos poderiam mobilizar a
qualquer momento. Isso não é possível. Ao contrário, os
partidos e as macrorganizações precisam conquistar a con-
fiança do indivíduo. Essa conquista é uma tarefa muito difícil.

Pergunta: Assisti a uma conferência na qual se co-
mentava o aspecto da pós-modernidade no desenvolvimen-
to da sociedade latino-americana. Qual é a sua visão sobre
isso? Para o conferencista, o desenvolvimento seria alcan-
çado não por meio de movimentos populares,
conscientizados, da base para o todo, e sim, de cima para
baixo, devido a atitudes do setor empresarial, de elites or-
ganizadas, que levariam a esse tipo de desenvolvimento.
Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso.

Prof. Ulrich Beck - Lamento não ter assistido a essa
conferência. Não consegui entender o que você disse.
Como se define a pós-modernidade nesse aspecto? Posso
especificar isso mais tarde, mas, mesmo assim, vou tentar
dar uma resposta. Devo dizer que o meu conhecimento da
América Latina é muito reduzido. Vim ao Brasil para corri-
gir essas deficiências. Na discussão da Teoria da Moderni-
zação, parte-se do princípio de que os países emergentes,
que querem dar um salto rumo ao desenvolvimento, depen-
dem do concurso das elites, que, via de regra, são
identificadas entre os empresários da economia privada e as
lideranças políticas. Essa visão de desenvolvimento pressu-
põe a existência de um determinado objeto de modernidade,
objeto este que, cm parte, existe. A questão que discuto é
até que ponto as sociedades ditas modernas podem apren-
der com as sociedades tradicionais. Por exemplo, até que
ponto uma sociedade moderna pode aprender com uma so-
ciedade tradicional em relação à questão das formas de tra-
balho que não se articulam no mercado formal de trabalho
e em relação à questão das formas de trabalho que se rela-
cionam com o provimento da subsistência, no mercado in-
formal. Procura-se chamar a atenção para a idéia de que os
países emergentes poderão evitar determinados erros que
foram cometidos pelos países desenvolvidos. Na minha
opinião, eles deveriam também evitar esses erros. Temo
que não tenha dado uma verdadeira resposta a sua pergunta.

70



SOCIEDADE CLosAj., SOCIEDADE DE Riscos

Pergunta - Gostaria de introduzir um assunto que
considero importante, que é relacionar a questão da
individualização, da globalização e da sociedade de risco
com o fenômeno da informação na sociedade atual. Recen-
temente, li uma entrevista do novo diretor do Greenpeace a
um jornal brasileiro, em que, perguntado sobre os critérios
que o Greenpeace utilizava para escolher os seus pontos de
atuação, ele respondeu que a atuação desse órgão se fim-
dava não apenas em necessidades cientificamente compro-
vadas em relação ao meio ambiente, mas também em
questões consideradas estratégicas e convenientes. Por que
o Greenpeaee atua dessa maneira? Segundo o seu diretor,
ele não tem acesso ao poder institucional, ele não faz leis,
ele não decreta, de tal maneira que o seu trabalho é anco-
rado principalmente na opinião pública. A minha pergunta
é a seguinte: pelo fato de não ter o poder institucional é
que o Greenpeace e outras instituições atuam pegando si-
tuações estratégicas, ou é por que a sociedade de hoje é
basicamente de informação e de realidade criadas,
fabricadas por esse sistema? Como conseqüência dessa
pergunta, qual é exatamente o peso da informação e do
avanço tecnológico da informação sobre a tendência à
individualização que o senhor defende como teoria? Ou
seja, qual é exatamente o peso desse sistema de informa-
ção, além, simplesmente, da necessidade do mercado?
Para finalizar, um terceiro tópico: o senhor acredita que
hoje os poderes públicos estão se utilizando desses mecanis-
mos de estratégia para atuação, esquecendo-se de que têm
o poder institucional nas mãos?

Prof. Ulrich Beck - Acredito que há uma relação es-
treita entre a primeira e a terceira pergunta. Posso, então,
dar uma resposta conjunta. Informação, transmissão de in-
formação e tecnologia de informação têm um grande signi-
ficado na sociedade industrial. Assim, quero apresentar aqui
mais algumas opiniões. O sujeito político da sociedade atual
usa a televisão para divulgar a informação, na dependência
da construção dos símbolos culturais. Há uma combinação
com o boicote dos compradores. Temos aí uma política
completamente diferente de informação, na qual a produção
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de símbolos, como eu diria, desempenha um papel muito
importante.

Poderíamos dizer, de certa maneira, que os ativistas
do Greenpeace são artistas no tocante à produção de sím-
bolos políticos. Suas atividades não se dirigem apenas con-
tra uma determinada empresa, contra um determinado
contexto. Suas atividades sempre visam ao telespectador.
Esses ativistas encenam romances e telenovelas policiais,
com os quais as telenovelas tradicionais veiculadas pela te-
levisão dificilmente podem ser comparadas. Os ativistas do
Greenpeace são bem sucedidos, pelo menos em parte, nes-
sa atividade, porque as instituições políticas tradicionais
perderam boa parte de sua influência.

Talvez faça sentido procurar responder mais uma
vez, com toda a brevidade possível e de forma
pontualizada, em que consiste o núcleo da questão ecológi-
ca. Para fazer isso, apesar de não sabê-la de cor, valho-me
de uma citação do filósofo inglês Flobbes, que, no século
XVII, teorizou sobre o Estado Forte. Ele conhece somente
um direito à resistência para o cidadão. Nas frases que es-
creve para falar sobre esse direito à resistência, ele pratica-
mente antecipa a questão ecológica do fim do século XX.
Hobbes afirma que, na medida em que o Estado não conse-
gue mais manter a segurança, os indivíduos se vêem con-
vocados a promover a sua própria segurança.

No seu cerne, a questão ecológica diz respeito aos
direitos fundamentais da pessoa humana. Ela diz respeito à
infração de direitos fundamentais. isso suscita uma perda
extraordinária de legitimidade e de poder das instituições
tradicionais. Se as instituições tradicionais não se dizem dis-
postas a uma perda radical e estonteante do seu poder, evi-
dentemente nem poderiam trabalhar mais.

Investigações empíricas realizadas na Alemanha nos
mostram uma visão verde do mundo. Uma ideologia verde,
se dá para dizer assim, difundiu-se hoje em todas as áreas e
segmentos da sociedade e da economia. Isso tem muito a
ver com as informações que as pessoas recebem e que são
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tematizadas pelos indivíduos como parte integrante da
sua própria existência. Nesse sentido, pode-se afirmar
que vivemos numa sociedade industrial caracterizada pela
onipresença de uma má consciência. E é exatamente
essa má consciência que é habilmente manipulada pelos
governantes.

Se não me engano, a sua segunda pergunta está liga-
da à relação entre a informação e a individualização. Costu-
mo mostrar que a sociedade da informação, cada vez mais
ampla, aumenta também a tendência à individualização. Há
muitos exemplos miúdos que comprovam essa tese. A Me-
manha, hoje em dia, não conhece apenas um aparelho de
televisão de uso familiar. Pelo contrário, cada membro da
família tem seu próprio aparelho de televisão para poder as-
sistir ao programa que lhe apraz. Os alemães, hoje, têm seu
telefone celular para que, como indivíduos, possam ser lo-
calizados em qualquer lugar em que se encontrem.

Como em todas as situações, podemos reconhecer
aqui também a atuação de uma dialética, se é que posso
usar essa expressão já um pouco fora de moda. Esse exer-
cício da individualização, utilizando-se de informações cada
vez mais amplas, dá oportunidade à constituição de novos
grupos, porque a informação é partilhada. Já houve quem
definisse, de forma muito prudente, a nação como um gru-
po de assinantes de jornais. O que mantém o aspecto social
em uma nação não é a origem, mas aquilo que a nação lê
diariamente. Dessa forma, a era da informação não enseja
apenas a continuação do processo de conhecimento, mas
enseja também novas possibilidades e novas formas de coe-
são social.

Hoje, podemos verificar que os meios de transmis-
são de dados e informações não podem mais ser controla-
dos em nível nacional, de sorte que essa sociedade de
informação tem, claramente, uma dimensão internacional.
Talvez possa ser mais uma vez citado, nesse contexto,
como o primeiro exemplo da constituição de opinião públi-
ca baseada na informação internacional. Por outro lado, te-
mos de tomar cuidado para não termos uma visão
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excessivamente idealista desse fenômeno. Temos de pen-
sar, futuramente, na seguinte questão: quem tem o poder da
informação e quem tem o poder sobre a informação?

Pergunta: Gostaria de começar pela ecologia, para
fazer uma pergunta relacionada com os partidos políticos.
O senhor falou em Pulmão Verde. A Amazônia é muito
mais que um Pulmão Verde, é um celeiro de ouro, ferro,
manganês, nióbio e zinco. Mais de 90% do mogno que sai
da Amazônia está sendo vendido na Europa e nos Estados
Unidos. O senhor falou em boicote aos postos da Shel4
mas nunca ouvi falar em um movimento dos povos inglês,
francês ou americano contra a aquisição de uma estante
feita com o mogno retirado da Amazônia.

A nossa experiência ecológica - embora o europeu
esteja à nossa frente em termos de consciência nessa
área -já possibilitou à imprensa discutir a ecologia antes
da Rio-92. Graças ao Primeiro Mundo, ao acordo nuclear
Brasil-Alemanha, milhares de hectares foram devastados
na Amazônia pela Volkswagen. Essa é a nossa tradição no
trato da questão da ecologia, como país dependente, de
Terceiro Mundo, explorado pelo Primeiro Mundo.

O senhor traçou um cenário em que se prevê o acir-
ramento do conflito norte-sul e a diluição das questões na-
cionais. Hoje, o transnacionalismo está presente em todos
os setores. Não dá para falar que a IBM é uma empresa
americana, uma vez que ela possui, no Japão, 19 mil enge-
nheiros a seu serviço. Não dá para dizer que a Volkswagen
é uma empresa alemã, uma vez que o próprio capital se
diluiu.

Nesse cenário de transnacionalidade, em que as em-
presas perdem o caráter nacional, como o senhor traça o
papel dos partido políticos e de outras instituições políticas
tradicionais? Eles estariam perdendo o seu papel tradicio-
nal? Que papel restaria aos partidos políticos, no caso do
Brasil, que é um país do Terceiro Mundo, para que o pro-
cesso de desenvolvimento, de agora em diante, possa
ocorrer em moldes diferentes daqueles em que se deu mi-
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cialmente, com a exploração do Terceiro Mundo pelo Pri-
meiro Mundo? Que papel caberia a instituições como os
partidos políticos?

Prof. Ulrich Beck - Ouvi falar de um boicote con-
tra o mogno na Europa. Eu, pessoalmente, estou curioso
para ver se esse boicote terá chances reais de imple-
mentação. Eu apoiaria um boicote contra a Mercedes-Benz
e contra a Volkswagen que tivesse como objetivo reduzir a
alta velocidade com que os alemães costumam trafegar pe-
las nossas estradas. Tenho muita curiosidade em saber de
que lado o nosso Chancelcr, Helmut Kohl, ficaria por oca-
sião de um eventual boicote contra a Volkswagen e a
Mercedes-Benz. Seja como for, sou da opinião de que o
boicote é uma arma que está só começando a ser utilizada.
Penso que uma série de conflitos internacionais poderão, no
futuro, ser levados a efeito por meio da utilização do boicote.

A expectativa e a esperança do partido é a de que a
era dominada pelos Estados-nação esteja chegando ao fim,
esteja perdendo sua importância. Se examinarmos a situa-
ção atual do ponto de vista da situação do século XIX,
concluiremos que estamos diante de uma economia
globalizada. Se quisermos, podemos concluir o seguinte: o
burguês já vive na era transnacional, ao passo que o cida-
dão ainda vive na era do Estado-nação. Não tenho certeza
de quais são, realmente, os elementos que determinam o
nosso otimismo. Embora essa interdependência global seja
evidente, tanto na Europa como nos outros continentes,
estamos, hoje, diante do fenômeno de uma
renacionalização. Talvez eu tenha me expressado de forma
errada ou imprópria, mas o que estou tentando dizer é que
esse cenário da sociedade global de riscos inclui, também,
a perspectiva e a possibilidade de uma renacionalização de
conflitos no mundo.

A conseqüência paradoxal da globalização é a
renacionalização. Podemos dizer que todas as culturas se
defrontam com as suas essencialidades, com aquilo que é
evidente de per se para essas culturas. Todas as culturas se
defrontam com as suas certezas em relação ao que elas

\'I-
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são. A globalização faz com que as culturas vejam suas
certezas tradicionais transformadas em problemas, postas
em cheque. Isso, por sua vez, leva a novos encap-
sulamentos, a novos isolamentos. Em outras palavras, para
resumir, uma globalização da economia freqüentemente vai
de mãos dadas com uma renacionalização de oposições, de
conflitos. Esse fenômeno pode ser observado, particular-
mente, na relação atual entre a França e a Alemanha. Penso
que isso, fundamentalmente, tem a ver com o seguinte
fato: nós ainda não defrontamos com as verdadeiras dificul-
dades do diálogo global. E a capacidade de observar as pró-
prias posições que ocupamos e as perspectivas que temos,
a partir do ângulo de visão de uma outra cultura, não é
muito difundida.

Para falar um pouquinho do papel dos partidos políti-
cos e responder à sua pergunta, eu diria que os partidos
políticos tradicionais, até agora, estão se dando conta desse
aspecto de forma extremamente reduzida. Na Europa, entre
os partidos políticos, existe uma disposição muito reduzida
de solucionar esses problemas. Por outro lado, a
internacionalização dos problemas da sociedade contempo-
rânea implica uma perda de poderes dos partidos tradicio-
nais. Penso que, com relação a esse item, ainda vamos
enfrentar muita coisa, ainda teremos muitas surpresas.

Pergunta: Como se explica, nos quadros da teoria da
sociedade globalizada, a permanência de conflitos de cará-
ter social, como a violência urbana, étnica, cultural e reli-
giosa?

Prof. Ulrich Beck - Muito obrigado pela pergunta.
Gostaria de iniciar dizendo que a teoria da renacionalização
não nega, genericamente, a existência de conflitos. A teoria
ver-se-ia falsificada, vale dizer, empiricamente contestada,
se esses conflitos nas sociedades modernas fossem capa-
zes de renovar conflitos de classe.

Os processos de renacionalização fazem com que os
tipos de conflito mudem. As pessoas não decidem mais, de
uma vez para sempre, em favor de uma determinada opção
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ou constatação política. Pelo contrário, a opção política
costuma ser diferente, de acordo com o tema, de acordo
com a situação e, possivelmente, de acordo com a faixa
etária e com outros determinantes. Por outro lado, pode-
mos verificar que as pessoas que antigamente estavam em
campos políticos diferentes, de repente, se encontram num
campo comum. Assim, por exemplo, as pessoas podem
ter, digamos, uma parte de sua alma de esquerda e outra de
direita, podem com uma fração de sua personalidade ser
comunista e, com outra, capitalista, e assim por diante. Po-
demos reconhecer o surgimento de alianças completamente
novas, que, por assim dizer, solapam os conflitos tradicio-
nais e fazem com que esses conflitos sejam globalizados.
Assim, por exemplo, quase todos os grandes partidos polí-
ticos do Ocidente têm hoje bancadas ecológicas, bancadas
de mulheres, que têm muito mais a ver com os interesses
das bancadas similares de outros partidos do que com o
programa da ideologia do partido. Por outro lado, estou ob-
servando, inclusive como teórico de Ciências Sociais, com
muita curiosidade e interesse, até que ponto há exclusão de
parcelas cada vez maiores da população do mercado de tra-
balho, as quais deverão modificar a estrutura dessas neces-
sidades, não somente no Brasil, mas em todos os países
ocidentais. Temos algo comum, uma espécie de subclasse,
mas não se chamou essa subclasse de proletariado. Não se
trata de uma classe comparada com o proletariado, mas de
um desenvolvimento que já insinua o que possa vir a ser a
formação de novas classes. A medida que a subclasse efe-
tivamente se fortaleça, e a tendência é essa, a teoria da in-
dustrialização será limitada por essa evidência.

Há várias pesquisas empíricas, realizadas na Álema-
nha, que procuram mostrar que há uma relação estreita, de
essência, entre o processo de individualização e os fenôme-
nos cada vez mais freqüentes de violência por parte dos
adolescentes. Não posso detalhar isso, que citei apenas para
mostrar que esse aumento de violência, na teoria da
individualização, deve ser devidamente considerado.

Pergunta: A minha pergunta diz respeito ao conceito
de individualização, pois eu gostaria de entender como se
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daria a aplicação desse conceito em um país em desenvol-
vimento como o Brasil.

O senhor tocou na questão da individualização
versus automatização. Se entendi bem, a automatização
está mais próxima do que podemos verificar em nossa rea-
lidade. E uma idéia associada a um esgarçamento do teci-
do social, com o indivíduo totalmente desamparado em
relação a problemas cruciais de sua sobrevivência. Ele
perde todo o referencial social para se articular e resolver
essas questões.

Por outro lado, há a cultura da individualização.
Devido à globalização e à facilidade de se difundirem in-
formações, existe a cultura da individualização, vende-se a
idéia da realização individual, o que certamente é fruto do
fenômeno de se privilegiar a individualização nos países
desenvolvidos. Então, parece-me que acontece uma cena
artificializa ção dessa idéia de individualização num país
como o nosso.

A idéia de uma realização pessoal, que pressuporia
a satisfação de interesses básicos como sobrevivência, ali-
mentação e um nível mínimo de cultura, torna-se tão artifi-
cial quanto essas questões não resolvidas.

Cito um exemplo que ilustra muito bem isso: o nível
de satisfação e de imponência pessoal que transparecia em
um empregado de venda de crack em um morro carioca,
pelo fato de estar portando uma metralhadora. Aquilo sig-
nifica um elemento de alto status e uma forma de poder,
de se sobressair no seu ambiente; uma individualização de
cabeça para baixo, na nossa concepção. Um indivíduo que
não tem as menores condições de higiene, alimentação,
educação e formação, mas está se realizando individual-
mente ali, pelo porte de uma arma, fornecida pelo tráfico.
Outro exemplo é o indivíduo que exibe capacidade de vio-
lência em bailes funk. O senhor acha que é possível de-
senvolver uma tentativa de aplicação dessa teoria da
individualização, considerando-se essa realidade de um
país em desenvolvimento? Qual o efeito da globalização
desses conceitos culturais em uma realidade tão mal-resol-
vida quanto a nossa?
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Faço outra pergunta: qual seria - estou falando de
parlamento e mudando de assunto - a alternativa para o
exercício da atividade parlamentar, quando se fala em fa-
lência da função dos partidos num país como o nosso, onde
os partidos não chegaram sequer a exercer suas funções
tradicionais, onde nem chegou a haver a consolidação do
partido como representação de classe, e já se fala numa
dissolução da idéia de partido ?

Qual seria a alternativa de atuação do parlamento,
já que estamos numa Casa Legislativa discutindo essa
questão? São duas questões na verdade.

Prof. Ulrich Beck - São perguntas muito difíceis e
muito complexas, mas acho bom que tenham sido formula-
das. Para mim não é muito fácil avaliar até que ponto a
concepção do conceito de individualização permite explicar
a realidade brasileira. Sou um aluno no tocante aos assun-
tos brasileiros e disse isso mais de uma vez.

Em parte, tive a impressão de que ela não se diferen-
cia tanto da argumentação que nós conhecemos na Repú-
blica Federal, que irrita sobremaneira todas as instituições.
Essa habilitação faz com que muitas pessoas dêem uma
importância reduzida ao fenômeno novo e menosprezem a
política.

Quanto à distinção entre automatização e indi-
vidualização, devo dizer que a fronteira que separa os dois
conceitos se manifesta com clareza apenas em caso de
meeting. Muitas vezes os dois casos, automatização e
individualização, acabam se sobrepondo, sobretudo na Ale-
manha, mas quero supor que os dois aparecem na socieda-
de brasileira. Freqüentemente a uniformização é
erroneamente compreendida como mero fenômeno de dis-
solução do tecido social. Tem tudo a ver com o fato de
nós, simplesmente, não conseguirmos imaginar um mundo
no qual os mecanismos tradicionais de coesão social não
apresentem mais resultado. De acordo com os estudos que
realizei, as pessoas parecem ter condições de lidar com as
complexas situações que são proporcionadas pela realida-
de. Muitas dificuldades surgem, por exemplo, em situações
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de divórcio ou em situações de conflitos em grupos étni-
cos, mas não se deve esquecer que são dificuldades, em
grande parte, vindas de uma herança de estruturas profissi-
onais. Se levarmos em conta que a individualização vai de
mãos dadas com a globalização, podemos constatar, com
clareza, que a individualização acarreta uma série de novas
formas de definição da responsabilidade. Tudo isso é muito
complexo, não pode ser discutido em detalhes hoje, mas
gostaria, apenas, de chamar a atenção para o fato de que,
no futuro, devemos nos dar conta de que a individualização
será a base da socialização, da formação social.

Acredito que tanto os partidos políticos quanto as
igrejas somente poderão garantir a sua sobrevivência, no
futuro, se aceitarem a individualização e, a partir dessa
aceitação, admitirem que tipos de conflitos ainda são possí-
veis. Costumo enfatizar esse aspecto, porque é um fato que
tanto os teóricos da sociologia quanto os da ciência política
simplesmente não estão preparados para reconhecer ou en-
frentar. Pela minha compreensão pessoal, existe, também,
um potencial considerável, para não dizer fundamental, de
criatividade. Também gostaria muito que a economia alemã
apresentasse as mesmas condições da japonesa. Gostaria
muito que as estruturas autoritárias da sociedade japonesa
fossem transportadas para a Alemanha, mas isso não vai
adiantar. A própria economia alemã deverá levar em conta a
individualização, trabalhar e conviver com ela. Por essa ra-
zão, sempre lutei com muita energia e empenho para expli-
car o que significa individualização em termos positivos.

A individualização permite a expansão da educação,
da formação e da personalidade. Permite a extensão de di-
reitos sociais e políticos. Ela contém todas as poten-
cialidades que permitem um aproveitamento positivo do que
a sociedade moderna oferece. Tanto mais desoladora é a
descoberta de que, justamente em função da indi-
vidualização, um grupo cada vez maior de segmentos da
sociedade seria excluído desses mesmos processos. Admi-
to que esse potencial está efetivamente crescendo. Não se
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trata de um problema exclusivo do Brasil; ele atinge a Ale-
manha e os EUA, nações que costumam ser apresentadas
como altamente desenvolvidas.

Sua segunda pergunta se referiu à democracia parla-
mentar e à condição dos partidos políticos, sobretudo no
Brasil. Como já disse, infelizmente não posso comentar a
situação brasileira. Não obstante, acredito que os partidos
políticos têm uma função central para a democracia parla-
mentar. Os partidos políticos são uma condição necessária,
mas não suficiente, para o funcionamento da democracia
parlamentar. São necessários porque urge chegar a pro-
cessos coletivos de articulação e formação da vontade polí-
tica e de tomada de decisões. Não são suficientes pois eles
se vêem, freqüentemente, na condição de desrespeitar a
vontade do indivíduo. Já falamos que, nó fim do século
XIX, Kant, no seu tratado sobre a paz perpétua, chama a
democracia representativa de regime despótico. Nesse sen-
tido, pergunto até que ponto os partidos políticos tradicio-
nais não podem se revitalizar por meio de uma ativação que
proceda de baixo para cima, até que ponto eles não podem
reconquistar a sua função. Estou apresentando, aqui, uma
perspectiva para a política na Europa Ocidental, pois não
tenho conhecimentos suficientes para falar sobre política
brasileira.

Tradução: Peter Naumann
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rÁK1 Gostaria de agradecer a todos vocês pela
presença, e especialmente ao prefeito Dr. Célio de Castro,
que tive o prazer de conhecer recentemente, por ocasião do
nosso encontro no Chile, em Marbeila. Espero que a amiza-
de que iniciamos seja longa e marcada por estreita colabo-
ração. E uma grande honra para mim vê-los aqui reunidos
nesta tarde. Sei que todos vocês devem ter muitos com-

mies de começar, quero pedir desculpas
a todos vocês. O meu "portunhol" ainda
não é suficiente para fazer uma palestra,
então serei obrigado a falar em espanhol.
Vão poder me compreender muito me-
lhor se eu falar em espanhol do que se
falar em "portunhol". Vou falar devagar.
Peço que me desculpem e me permitam
falar em espanhol.

Jorge Casta?eda é
professor de políti-
ca e economia na
Universidade Naci-
onal Autônoma do
México (UNAM). Es-
teve no teatro da
ALMG, a convite
da Escola do Legis-
lativo e do Progra-
ma 'Sempre um
Papo,	no	dia
18.6.1997.

Célio de Castro é o
atual prefeito de
Belo Horizonte (MC)

Cad. Etc. Legisl. Belo Horizonte 4(7): 3-179,janijun. 1998	
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promissos, muito trabalho, e por isso agradeço, uma vez
mais, a todos por estarem aqui.

Pretendo falar muito brevemente, deixando o maior
tempo possível para o debate, para termos a oportunidade
de ouvir as colocações do Dr. Célio de Castro sobre alguns
temas referentes à democracia na América Latina, que tal-
vez sejam um pouco diferentes daqueles comumente abor-
dados nas universidades ou nos debates políticos. Esses
temas são o que poderíamos chamar, talvez, de a etapa
subseqüente a ser desenvolvida, o próximo compromisso
político a cumprir no processo de democratização da
América Latina, isto é, a nova etapa de reformas
institucionais que ainda estão pendentes em muitos dos
nossos países e que são cada vez mais importantes.

Como sabem, a partir do início da década de oitenta
começa um processo de democratização na América Latina:
as velhas ditaduras, os regimes autoritários vão caindo um
a um; os governos militares são substituídos por governos
civis, os governos autoritários, por governos democráticos,
eleitos através das umas, os governos que violavam os di-
reitos humanos, por governos que investigam as violações
anteriormente ocorridas e impedem a sua reincidência. A
partir de então, começa a se estabelecer uma relativa sepa-
ração de poderes, iniciam-se eleições regulares, cada vez
mais democráticas, mais limpas, mais justas, e pode-se
começar a falar de uma certa consolidação da democracia
representativa na América Latina.

Este processo, porém, revela também várias carac-
terísticas que talvez não conhecêssemos bem quando do
seu início, e deixa particularmente entrever que a democra-
cia representativa pura na América Latina, em si, deixa
muito a desejar. É uma condição necessária, indispensável
para começar a tratar de resolver os problemas ancestrais
da região, mas não suficiente para resolvê-los.

Começam a surgir no programa de democratização
da América Latina vários assuntos novos que já não perten-
cem estritamente ao âmbito das eleições limpas, do poder
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civil, da separação de poderes, do respeito aos direitos hu-
manos, mas que abrangem outras questões.

Gostaria de abordar rapidamente três ou quatro des-
ses itens, sem, contudo, pretender esgotá-los. Existem
muitos mais, além dos que vou citar. Os temas aos quais
vou-me referir não são necessariamente os mais importan-
tes; além disso, não existem, absolutamente, soluções defi-
nitivas para cada um deles. Alguns foram tratados nas
reuniões de políticos de centro e de esquerda da América
Latina que temos realizado, e que têm sido organizadas pelo
professor Roberto Mangabeira Unger e por mim. A última
dessas reuniões foi justamente aquela a que nos deu a hon-
ra de estar presente o Dr. Célio de Castro, no Chile. Mas,
anteriormente, já tínhamos realizado três reuniões dessa na-
tureza, sendo duas no México e uma na Costa Rica. Alguns
dos assuntos referidos foram tratados nessas oportunida-
des, e serão abordados, sem dúvida, futuramente.

Assim, farei algumas reflexões sobre esse compro-
misso agendado e pendente da democratização na América
Latina, no que se refere ao Estado.

Um primeiro ponto evidente é que a democracia re-
presentativa em si, na América Latina, não conseguiu im-
plantar sistemas adequados, duradouros e eficazes da noção
anglo-saxônica intraduzível que é accountability, ou presta-
ção de contas, ou responsabilidade; não há boas traduções,
por isso sempre se usa a expressão inglesa accountahility.
E a noção segundo a qual os governantes têm que prestar
contas aos governados e, se as prestações de contas não
forem consideradas boas, os governantes serão depostos.
E certo que têm existido melhores e piores momentos em
termos de accountability na América Latina, nos últimos
anos. O impeachment de Coilor de Mello no Brasil é um
exemplo de accountabi/ity que deu certo. No México, a im-
punidade do ex-presidente Carlos Salinas de Gortari é um
bom exemplo de accountabiliy que não funcionou. Estes
casos, além de outros, evidenciam que ainda não se conse-
guiu construir sistemas de prestação de contas, de fiscaliza-
ção, de vigilância para permitir que a accountability seja um
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dispositivo constante, duradouro, eficaz e justo, e não so-
mente produto de mobilizações públicas, muito positivas,
sem dúvida, como foram aquelas que respaldaram o
impeachment de Colior de Mello, aqui; ou que se produza
apenas uma espécie de desalento, ou ceticismo e cinismo
generalizado da opinião pública, como é o caso do México
em relação aos irmãos Salinas de Gortari. Eles são acusa-
dos de tudo: do que fizeram e do que não fizeram, porque
há algumas poucas coisas que não fizeram. Quase todas as
acusações têm fundamento, mas há algumas poucas impu-
tações que são falsas. A accountability é, portanto, um
tema de grande alcance, ainda pendente na democracia lati-
no-americana. Não houve até agora avanços suficientes,
como era de se esperar. Em diferentes países, buscam-se
novas formas de prestação de contas, e estão-se criando
certos tipos de recursos, e revitalizando-se outros já exis-
tentes, que estavam em desuso, mas pode-se dizer que é
uma questão importante ainda por resolver.

Outro tema pendente de grande importância e muito
pertinente, como poderão observar, na situação atual do
Brasil e de outros países, é o da separação entre Estado e
governo. Como sabem, em nossos países de tradição
patrimonialista, que data da época da colonização ibérica,
em virtude das características culturais, das desigualdades
ancestrais neles existentes, há uma tendência, desde tem-
pos imemoriais, a confundir Estado e governo. Aqueles
que chegavam ao governo se proclamavam donos do Esta-
do. E aqueles que já ocupavam o Estado e haviam tomado o
governo se beneficiavam de ambos para permanecer no
poder, abusar do poder e utilizá-lo de maneira patrimonial,
quase que por tempo indefinido.

Esta separação entre Estado e governo, que é funda-
mental nos esquemas anglo-saxônicos e nos sistemas par-
lamentares europeus, começa apenas a se manifestar na
América Latina, com o surgimento, em alguns países, em
alguns setores da administração pública, de certa separação
de poderes, de certa regulamentação do uso do dinheiro pú-
blico, dos meios de comunicação, das instituições do Esta-
do, como o exército, o serviço público civil, o serviço
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diplomático, o Banco Central, etc. Este problema continua
presente na América Latina, mas existe o perigo de se pôr
"o carro adiante dos bois", isto é, o perigo de começarmos
a atuar na América Latina como se já houvesse uma sepa-
ração aceitável e suficiente entre Estado e governo, quando
na realidade ela ainda não existe.

Um tema particularmente delicado e polêmico a este
respeito é o da reeleição em toda a América Latina, e por-
tanto, obviamente, também no Brasil. A reeleição é uma
prática absolutamente normal. Em qualquer país democráti-
co deve haver reeleição, desde que haja coerência na mes-
ma, no sentido de que preexista uma separação nítida entre
Estado e governo. Embora se possa ser concomitan-
temente chefe de Estado e chefe de governo, como ocorre
em todos os países com regimes presidencialistas, a reelei-
ção é considerada um ato democrático. Isto porque se
presume que um presidente em exercício, ao se candidatar,
não vai abusar de sua situação de chefe de Estado e chefe
de governo, não vai confundir Estado e governo para favo-
recer sua própria reeleição, e, portanto, a disputa eleitoral
será equilibrada e não será um embate desigual. A competi-
ção entre um presidente em final de mandato, digamos,
Clinton em 1996; e um candidato oposicionista, digamos
Robert Dole em 1996, será uma competição em pé de
igualdade, e não desigual, urna vez que Clinton, teoricamen-
te, não vai abusar do Estado em prol de sua campanha, já
que na realidade se trata de um pleito do governo, com a fi-
nalidade de garantir sua reeleição. Não vai usar o avião pre-
sidencial, armamentos nucleares táticos, a reserva federal,
a Casa Branca, etc. Isso não aconteceu. Sabemos que, nos
Estados Unidos, houve abuso por parte de Clinton, e sabe-
mos que ele está sendo investigado, justamente por ter co-
metido abusos.

Mas, em princípio, existe a crença, a convicção, o
costume e uma experiência histórica importante que de-
monstram que um presidente em exercício, ao tentar ser
reeleito, não tem garantida a vitória, por existir a separação
entre Estado e governo. Temos muitos exemplos recentes:
George Bush, em 1992, presidente em exercício, tentou ser
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reeleito e perdeu; Jimmy Cai-ter, em 1980, se candidatou à
reeleição e perdeu; Gerald Ford, que, em 1976, só havia,
de fato, sido presidente por um ou dois anos, se candidatou
à reeleição e perdeu. Mas isso aconteceu justamente devido
à existência daquela separação. Temos, porém, dois exem-
plos desconcertantes na América Latina: o da Argentina e o
do Peru, dois casos de reeleição onde não só os candidatos
que vinham exercendo seus respectivos mandatos ganha-
ram, mas ganharam de forma arrasadora, e onde as razões
de tal vitória podem ser atribuídas ou ao êxito de suas polí-
ticas, ou à ausência de separação entre Estado e governo.
Então, penso ser este outro item que continua aberto em
nossa agenda na América Latina.

Outro desses temas de grande importância, que se
vincula aos dois primeiros, mas é totalmente distinto dos
demais, é o que pode também ser pensado sob a ótica da
noção do exercício da cidadania política fora dos períodos
eleitorais. O grande risco que existe na democracia repre-
sentativa é que o cidadão vota a cada quatro, seis, ou dois
anos, segundo o calendário eleitoral de cada país. Por isso,
é preciso introduzir mecanismos que assegurem a partici-
pação mais constante dos cidadãos na política, o que em
muitos países já vem ocorrendo. Exemplos disso são os
referendos ou plebiscitos, isto é, a interferência da iniciativa
popular em nível municipal, estadual ou federal nas deci-
sões políticas. Mas para tanto deve ser determinado um
certo número de assinaturas, deve-se definir se se querem
muitas ou poucas, ou seja, muitas para temas de substanci-
al importância, poucas para temas relativos a procedimen-
tos. Há uma grande discussão sobre este assunto, sobre a
permissão para que os cidadãos votem questões de peso,
para que a iniciativa do referendo não parta exclusivamente
do Poder Executivo, mas que possa partir também dos ci-
dadãos, como é o caso, notável, da Suíça e também de
muitos estados norte-americanos, em particular da
Califórnia.

Na América Latina, este é um tema muito polêmico,
porque realmente existe o problema da não-participação po-
lítica, fora dos períodos eleitorais, das grandes massas, so-
bretudo das camadas empobrecidas. E porque em países
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tão fortemente presidencialistas como os nossos, onde o
Poder Executivo monopoliza as iniciativas que incumbiriam
ao Legislativo, é importante, não somente, acabar com esse
monopólio e devolver tais iniciativas ao Congresso, mas
também retirá-lo do Poder Executivo e do Legislativo para
entregá-lo aos cidadãos, através das iniciativas populares
que são os referendos.

Outro exemplo de política de alta intensidade é o da
revogação ou cassação de mandatos. E complicada esta
questão da revogação de mandatos. Por exemplo, vocês
elegem aqui, como o fizeram, um grande presidente muni-
cipal - no México, os prefeitos são chamados presidentes
inunicipales. Mas, agora imaginemos, queira Deus o con-
trário, que você, amigo Célio, realize de forma insatisfatória
seu trabalho. E importante que os cidadãos tenham a opor-
tunidadc 

de 
o depor do cargo, antes que termine seu man-

dato, antes que possa provocar maiores danos, e antes que
seja tarde demais para afastá-lo da sua função. E o caso,
por exemplo, do México, com longos períodos eleitorais.
Temos ali mandatos de seis anos para a presidência, para
governadores e senadores, e somente de três anos para
presidentes municipais e deputados. E necessário pensar
neste problema. Que faremos se tivermos um presidente
como tiveram os equatorianos? Um louco? No México, já
tivemos muitos loucos na presidência, mas nenhum tão
louco como Bucarán. A revogação de mandatos é um ins-
trumento de que dispõe o cidadão, não somente para depor
os maus governantes de seus cargos eletivos, mas também
para obrigá-los a ser mais cuidadosos, isto é, tem também
um efeito dissuasivo, não só punitivo. Também traz com-
plicações, não se pode negar. Quantas assinaturas são ne-
cessárias para se tomar a iniciativa de uma cassação de
mandato? Que maioria de votos é necessária para se obter
a cassação? Basta a maioria simples? Deve ser igual à
exigida para a eleição ou o critério deverá ser mais rigoroso
do que o eleitoral? Quando pode isso ser feito? Quais são
as implicações políticas reais de iniciativas desse tipo? Por
exemplo, tal iniciativa pode ser usada pela oposição, não só
por razões graves, senão simplesmente para incomodar,
para ganhar votos. Trata-se de problemas reais, mas este
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tipo de iniciativa se encontra entre alguns dos mecanismos
que existem para se estabelecer essa política de alta intensi-
dade, isto é, de assegurar que a participação política não se
limite só às conjunturas eleitorais, mas possa também assu-
mir formas importantes de ingerência de acordo 'na políti-
ca" além da participação limitada ao voto.

Gostaria de abordar ainda a questão da sub ou super-
representação de minorias importantes. Este é um proble-
ma que tem surgido em muitos países da América Latina
nos últimos anos, ao se efetuar uma série de reformas
constitucionais, ao se criarem assembléias constituintes e
ao se tentar conseguir a maior representatividade possível
das mesmas. Talvez o caso mais notável tenha sido o da
Colômbia em 1990, mas houve outros. Qual é o problema?
Vou exemplificá-lo com o caso do México, porque é o que
conheço melhor e talvez seja o que ilustre mais claramente
esta situação.

No México, temos uma população indígena impor-
tante. Por indígena, entende-se não só a cor da pele, o idio-
ma, mas também a cultura, a etnia, isto é, trata-se de
indivíduos que moram em suas comunidades específicas,
com seus costumes, sua língua, sua religião, sua cultura,
etc. Representam aproximadamente 8% ou 9% da popula-
ção, são uma minoria significativa, mas não deixam de ser
minoria. Uma minoria muito complicada, porque é muito
heterogênea e dispersa. Para nós, brancos, mestiços, urba-
nos, que observamos de fora o problema, entre um indíge-
na tojolabal de Chiapas e um indígena taraomara de Sonora
ou de Chihuahua, no México, não existe diferença, os dois
são indígenas. Mas, para eles, há muita diferença, e, além
disso, têm muito pouco em comum. Não consideram que
uns representam os outros. Como se consegue a represen-
tação de uma comunidade, por exemplo, da comunidade
indígena mexicana, tão heterogênea, tão dispersa, tão pe-
quena e ao mesmo tempo tão importante para nós, e que
poderíamos mesmo chamar de "a alma do país"? A heran-
ça e a presença indígena no México perfazem muito mais
do que 8% da população. Se os indígenas representassem
somente 8% da população, haveria muitas estátuas de
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Hernán Cortês no México, porque os outros 92% não seri-
am indígenas. Sabem quantas estátuas de Ilernan Cortês, o
conquistador espanhol, existem em toda a República Mexi-
cana? Nenhuma sequer. Por quê? No México, existe a
crença de que os derrotados foram os mexicanos, ou seja,
todos nós, e os que ganharam foram eles, os espanhóis.
Teria eu, por exemplo, mais laços com os indígenas do que
com os espanhóis? Não sei, não seria o contrário? Enfim,
não importa. Mas é dos mexicanos essa idéia de "nós" e
"eles", e o "nós" são os indígenas, que são somente 8% da
população. Todavia, na verdade, são esses 8% que dão
uma densidade histórica e cultural ao país, que nem sempre
a teve. Como conseguir a representação adequada dessas
comunidades no Congresso, no Poder Executivo, nos mei-
os de comunicação, no orçamento da educação, da cultura,
da conservação da história, na reforma agrária, etc.? Como
fazer? Se se deixa por conta das leis do mercado eleitoral,
sabemos que não haverá nenhuma representação, não vão
chegar nunca a ter representação.

Se se concedem distritos a essas minorias, como se
fez com a população de origem africana nos Estados Uni-
dos, que têm seus distritos eleitorais, onde sempre ganha
um anglo-africano, porque são distritos de maioria negra,
muito rapidamente esses distritos deixam de ser realmente
representativos e se tornam redutos eleitorais corporati-vis-
tas. Qual seria a solução? São problemas delicados, mas o
importante é entender que a democracia representativa pura
não resolve o problema da sob ou super-representação de
certos setores das nossas sociedades, tão fragmentados,
tão desiguais. Eles não podem ser representados no sistema
tradicional, e por outro lado, não contamos com novos sis-
temas para representá-los. Devemos lembrar que a demo-
cracia representativa anglo-saxônica, européia, serve
principalmente para sociedades relativamente homogêneas,
onde quase todo mundo é igual, podendo haver 15% ou
20% da população que não sejam iguais, que sejam mais ri-
cos ou mais pobres, que sejam negros, brancos, latinos ou
chineses, tanto faz, mas a maioria da população é mais ou
menos igual. Quando não é assim, como no caso das nos-
sas sociedades, que se deve fazer?

91



CADERNOS DA EscoLA DO LEQISLATIVO

E para finalizar, gostaria de citar o tema dos meios
de comunicação ou da mídia, como vocês dizem. Tanto
vocês no Brasil, quanto nós no México, sabemos muito
bem o que é o poder do monopólio da televisão em nossos
países, talvez mais do que em outros países da América
Latina, porque temos vivido este problema na própria car-
ne. É um poder acima de todos os poderes, é um poder
mais forte, maior, mais onipresente que os demais. Como
regular isto? Como pode haver democracia se existe tam-
bém um poder paralelo tão forte como é a Rede Globo, no
Brasil, e a Televisa, no México? O problema é real, porque
nem a nacionalização, nem a expropriação são capazes de
resolvê-lo. Isso já é sabido. Sabemos que a capacidade de
nossos Estados de criar mecanismos de regulamentação
não é suficiente, que os intentos de estimular a concorrên-
cia não costumam dar certo, prosperar, e sabemos tam-
bém que é muito difícil para a população, nessas condições
de monopólio, conseguir exercer influência sobre os meios
de comunicação.

Que se pode fazer? Existe o problema, mas há tam-
bém soluções tecnológicas: TV a cabo, TV por assinatura,
que está começando agora, barateamento dos custos de re-
cepção e transmissão, a possibilidade de televisões regio-
nais, que já existem em muitas regiões de nossos países, de
televisões setoriais, que começam a aparecer nos Estados
Unidos, a fragmentação de freqüências e de monopólios.
Mas é evidente que não podemos pensar termos resolvido
o problema da democracia na América Latina, se não en-
frentamos este problema dos monopólios dos meios de co-
municação. Em certo sentido, a mídia é um quarto poder
não regulamentado, não controlado, que não entra na dinâ-
mica dos outros três poderes, de seu equilíbrio e separação.
Este é outro assunto pendente. Os temas aos quais me re-
feri são apenas alguns entre muitos outros. Não quero
cansá-los mais, porém gostaria de compartilhar com vocês
algumas reflexões sobre estes temas pendentes ligados à
democratização da América Latina. Todas essas questões
constituem nossa próxima tarefa a ser executada e que
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será, sem dúvida, tão importante e tão difícil quanto o fo-
ram as etapas anteriores. Muito obrigado.

Tradução: Maria Mercedes Peres Lopes Bertachni
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ara conhecermos a concepção de Estado de
llannah Arendt, é imprescindível que abor-
demos, primeiramente, sua concepção de
política. Diferentemente de pensadores

- como Aristóteles, Hobbes e Hegel, nos quais
encontramos uma preocupação claramente
expressa com a delimitação do conceito ou
com a questão do Estado, I-Iannah Arendt
não oferece, em seus textos, uma definição
explícita desse conceito. Sequer podemos
situar esse tema específico em algum ponto

de seus escritos, ou mesmo identificar uma preocupação
relativa a ele. Aliás, essa parece ser uma característica pró-
pria dos filósofos contemporâneos, que, em vez de uma
preocupação com a definição do Estado, como ocorria com
os modernos, deslocam o foco de suas atenções para a de-
finição do que é a política. Assim sendo, o problema do Es-
tado parece migrar para a Ciência Política.

Cad. Esc. Legisl. Belo Horizonte, 4(7): 3-179,janjjuo. 1998	 95
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É curioso o caminho que Hannah Arendt percorre
para chegar à noção de Estado. Seu ponto de partida é a
oposição à concepção de Estado, que é a figura do Estado
totalitário. Essa contraposição de idéias parece ser marca
do pensamento arendtiano e se faz notar em diversos mo-
mentos de sua obra: totalitarismo versus revolução, quebra
da tradição versus brecha entre o passado e o futuro, vazio
de pensamento versus o pensar. Contudo, não se trata de
contrapor por contrapor, já que ela sempre tentou dar con-
sistência aos dois lados. Observamos que os temas mais re-
correntes em Hannah Arendt não são tratados em sua
individualidade e especificidade, uma vez que ela investiga
o seu oposto. Seu pensamento político parte sempre de
uma contingência, e seu trabalho mantém um diálogo cons-
tante com a tradição, representada pelos clássicos, sobretu-
do os gregos, e por Santo Agostinho.

Para a compreensão da concepção de política de
Elannah Arendt, é preciso destacar um dado sumamente
importante de sua biografia: sua experiência pessoal com o
totalitarismo. Ela teve formação clássica em Filosofia, dou-
torou-se pela Universidade de Heidelberg, sob a orientação
de Karl Jaspers. Conhecia o latim e o grego, e sua tese de
doutorado teve como título O Conceito de Amor em Santo
Agostinho. Até então não havia por parte dela qualquer inte-
resse em política. E ela mesma quem diz que, com o julga-
mento e a condenação de Sócrates, abriu-se historicamente
o abismo entre Filosofia e Política. Nossa tradição de pen-
samento político teve início quando a morte de Sócrates
trouxe a Platão o desencanto com a polis e, ao mesmo
tempo, a dúvida acerca de certos princípios fundamentais
dos ensinamentos socráticos. O fato de Sócrates não ter
sido capaz de persuadir os juizes de sua inocência e de seu
valor fez com que Platão duvidasse da validade da persua-
são. ( E importante ressaltar que persuadir, peithein, era a
forma especificamente política de falar. Os atenienses or-
gulhavam-se de conduzir seus assuntos políticos pela fala e
sem o uso da violência, distinguindo-se, nisso, dos bárba-
ros; acreditavam que a arte mais alta e verdadeiramente po-
lítica era a Retórica, a arte da persuasão). Sua enérgica
condenação da doxa, a opinião, está ligada, exata e intima-
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mente, a essa dúvida. A verdade platônica é sempre enten-
dida como o oposto da opinião, já que ele desprezava,
como dissemos, as opiniões e ansiava por padrões absolu-
tos. Para ele, a preocupação dos filósofos eram as questões
eternas, imutáveis, e não as contingências da política.

Hannah Arendt confessa que, em sua formação clás-
sica, a Filosofia estava distanciada da Política. Porém, hou-
ve um acontecimento que despertou nela o interesse pela
política: foi o incêndio do Reichstag (o parlamento alemão),
em 1933. A partir desse fato político real, que marca o pre-
lúdio do nazismo, nascem seu pensamento e seu
engajamento políticos. Segundo ela, seu pensamento políti-
co foi despertado pelo desastre que a política provocou em
nosso século e pelo desastre ainda maior que dela ameaça
resultar. Por isso ela pergunta de forma desesperada: será
que a política ainda tem, de algum modo, um sentido?

É exatamente a partir da experiência do totalitarismo,
a experiência política fundamental da nossa época, que en-
contramos o brilho, a lucidez e a originalidade do pensa-
mento de Hannah Arendt. Para ela, o pensar surge toda vez
que o homem defronta com alguma dificuldade, que o leva
a tomar novas decisões. Por isso, o pensar significa, sem-
pre, um novo começo; ele representa, sempre, uma apro-
priação, pelo homem, de sua própria essência, que é
initium.

É precisamente no contexto da reflexão sobre a ex-
periência das sociedades totalitárias do nosso século que
Hannah Arendt ilumina o início de sua reflexão sobre a Po-
lítica. Para ela, a única forma de compreender o fenômeno
do totalitarismo é considerá-lo dentro da categoria de novi-
dade, pois tais fatos escapam à explicação dentro das cate-
gorias da tradição. Trata-se de um fenômeno de expressão
radicalmente moderna, o fenômeno com marca de origina-
lidade. A emergência do fenômeno totalitário obrigou-nos a
reavaliar a ação humana e a História, na medida em que
esta revelou novas figurações do homem, inclusive em al-
gumas de suas formas monstruosas. Segundo a autora,
quando tentamos compreender o fenômeno totalitário que
nos impõe essa realidade e que contraria todas as normas
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que conhecemos não temos apoio na experiência da tradi-
ção. Essa falta de apoio se deve ao fato de a emergência de
tal fenômeno constituir algo novo, que não se ajusta às
nossas categorias de pensamento. E a partir do conceito de
novidade que ela ilumina a compreensão dos fenômenos
políticos contemporâneos.

A NOVIDADE TOTALITÁRIA
O conceito de novidade é o núcleo do pensamento

político de Hannah Arendt; ele perpassa, de ponta a ponta,
todo o seu pensamento, de forma que essa idéia, herdada
da concepção de natalidade em Santo Agostinho, é a carac-
terística central da sua política. E necessário captar toda a
amplitude dessa temática do começo, pois ela está no bojo
dos conceitos centrais do pensamento político arendtiano,
que são: novidade, liberdade e ação política.

Hannah Arendt comenta uma curiosidade: na cultura
clássica, tanto a língua grega quanto a latina possuíam dois
verbos para designar aquilo que chamamos uniformemente
de "agi?'. As duas palavras gregas são árkhein : começar,
conduzir e governar; e práttein: levar a cabo alguma coisa.
Os verbos latinos correspondentes são agere: pôr alguma
coisa em movimento; e gerere, que exprime a continuação
permanente e sustentadora de atos passados cujos resulta-
dos são os atos e eventos que chamamos de históricos. Em
ambos os casos, a ação ocorre em duas etapas diferentes: a
primeira é um começo mediante o qual algo de novo vem
ao mundo, e a segunda é a continuação da ação. A palavra
grega árkhein, que abarca o começar, o conduzir, o gover-
nar, ou seja, as qualidades proeminentes do homem livre, é
testemunha de uma experiência na qual ser livre e ter a ca-
pacidade de começar algo novo coincidem. Aqui, ação e li-
berdade coexistem. Se o agir, como vimos, corresponde à
faculdade humana de começar, de empreender, de tomar
iniciativa, então agir e novidade estão em relação estreita.

É significativo o fato de Hannah Arendt invocar a
autoridade de Santo Agostinho para sustentar sua teoria,
pois, também para ele, o homem é livre, porque é o come-
ço. No nascimento de cada homem, esse começo é reafir-

98



HANNAI-I ARENDT E O PARADIGMA DO ANTIESTADO

mado, uma vez que, em cada caso, vem a um mundo, já
existente, alguma coisa nova que continuará a existir depois
da morte do indivíduo. Porque é um começo, o homem
pode começar; ser homem e ser livre é a mesma coisa.
Para Santo Agostinho, Deus criou o homem para introduzir
no mundo a faculdade de começar: a liberdade.

Consoante esse pensamento, mesmo nas épocas de
petrificação e ruína inevitável, a faculdade da própria liber-
dade, normalmente, permanece intacta, essa pura capacida-
de de começar que anima e inspira todas as atividades
humanas e que constitui a fonte oculta de todas as coisas
grandes e belas. Nesse caso, a fonte da liberdade permane-
ce presente mesmo quando a vida política se tornou petrifi-
cada e a ação política impotente para interromper
processos automáticos. Mas, enquanto essa fonte perma-
nece oculta, a liberdade não é uma realidade tangível e con-
creta, isto é, não é política. A liberdade parece ser o maior
dom recebido pelo homem, e dela encontramos sinais e
vestígios em quase todas as suas atividades. Não obstante
ela só se desenvolve com plenitude onde a ação tiver criado
seu próprio espaço concreto, onde ela possa sair de seu es-
conderijo e fazer sua aparição.

No contexto da idéia de liberdade, a criação se en-
contra na própria História. Todo agir é uma inovação que
imprime uma reviravolta na História, é uma criação continu-
ada do mundo que sofre suas conseqüências. A ação ver-
dadeira é um primeiro movimento sem qualquer outro
antecedente senão o querer humano. Ser livre e agir são
uma coisa só. Os processos humanos são criados e cons-
tantemente interrompidos pela iniciativa humana, pelo
initium que é o homem enquanto ser que age. Por outro
lado, o homem é um início e também um iniciador.

Em Hannah Arendt, o sentido da História é a atuali-
zação do conceito de liberdade. Mas a criação histórica co-
loca-nos diante da desconcertante perplexidade vinda da
exigência da compreensão dos novos acontecimentos. E aí,
indagamos: como avaliar as novas realidades? Como se
constrói a novidade histórica e qual é o estatuto que a rege?
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Para H. Arendt, a novidade constrói-se dentro da
ação política, que constitui o mundo público. A criatividade
da ação política é assinalada pelo exercício contínuo da li-
berdade política, que faz avançar e viver as instituições. O
campo da política é o do pensamento plural, é o pensar a
partir do lugar e da posição do outro. Não mais a reflexão
solitária, mas o diálogo com os outros com os quais devo
chegar a um acordo, diálogo que requer um espaço: a polí-
tica e a ação. Em toda questão de ordem estritamente políti-
ca, a importância fundamental do conceito de começo e de
origem deriva do simples fato de que a ação política, como
todo outro tipo de ação, é sempre o começo de qualquer
coisa nova; enquanto tal, esse começo é, em termos de ci-
ência política (como a autora a concebe), a essência mes-
ma da liberdade humana. No pensamento político grego, os
conceitos de começo e de origem ocupam um lugar cen-
tral, como o indica a palavra archè, que significa, ao mes-
mo tempo, começo e princípio.

A essência de toda ação em geral e da ação política
em particular é a de engendrar um novo começo. Por sua
vez, política e compreensão andam juntas, na medida em
que compreender é dar sentido a essa criação, é criar signi-
ficados. Mas, diante disso, nos encontramos, muitas vezes,
frente a um impasse: como compreender as criações do
homem na Política e na História, se ele se vê, forçosamen-
te, imerso na perplexidade e na estranheza diante de suas
próprias criações? O homem é um início e um iniciador, e a
possibilidade que ele tem de criar e desencadear formas de-
generadas de ação é um fato incontestável. Esse fato incita-
nos a compreender no sentido arendtiano de nos reconciliar
com o real: "A compreensão tem por objetivo nos fazer
aceitar o irrevogável e nos reconciliar com o inevitável".'

Ao refletir acerca do aparecimento da terrificante
originalidade do totalitarismo, e diante da necessidade
irrevogável de compreender essa novidade, Hannah Arendt
diz:

"A dominação totalitária como um fato estabeleci-
do, que, em seu ineditismo, não pode ser compreendida
mediante as categorias usuais do pensamento político, e
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/

cujos crimes' não podem ser julgados por padrões morais
tradicionais ou punidos dentro do quadro de referência le-
gal de nossa civilização, quebrou a continuidade da histó-
ria ocidental. A ruptura em nossa tradição é agora um fato
acabado. Não é o resultado da escolha deliberada de nin-
guém, nem sujeita a decisão ulterioP

Essa afirmação mostra que há sempre uma tensão
entre o acontecimento novo e o conceito que procura
corresponder a ele. Isso significa que é necessário criar
conceitos novos, novas categorias de pensamento para se
compreender a novidade totalitária. Compreender não no
sentido de combater, pois compreender é uma atividade
sem fim, sempre mutante e variada, pela qual nós nos ajus-
tamos ao real, reconciliamo-nos com ele e nos esforçamos
para estar em harmonia com o mundo.

Flannah Arendi diz-nos que compreender o totalita-
rismo não é, em nada, perdoar, mas reconciliar com um
mundo no qual tais acontecimentos são simplesmente pos-
síveis. Para ela, a maneira mais fácil de nos enganarmos a
respeito de uma novidade histórica consiste em assimilá-la
por meio de algo já conhecido pela tradição; por exemplo,
assimilar o governo totalitário por sua vinculação a um mal
bem conhecido do passado: agressividade, tirania, conspira-
ção, etc. A sabedoria do passado mostra-se insuficiente no
momento em que nos esforçamos em aplicá-la aos proble-
mas políticos fundamentais de nossa época.

Tudo o que sabemos do totalitarismo prova uma ori-
ginalidade no horror que nenhum paralelo histórico aproxi-
mativo nos permite atenuar. Não se pode escapar ao
impacto do totalitarismo pela recusa de fixar a atenção so-
bre sua verdadeira natureza, nem pelo abandono às mil se-
melhanças que certos aspectos da doutrina totalitária
oferecem com as teorias familiares do pensamento ociden-
tal. A terrificante originalidade do totalitarismo não provém
de uma "idéia" nova que apareceu no mundo, mas de atos
em ruptura com toda a nossa tradição. Esses atos, literal-
mente, pulverizaram nossas categorias políticas e nossos
critérios de julgamento moral. O mais assustador, pois, na
ascensão do totalitarismo não é a novidade do fenômeno,

2 ARENDT, 1-1., En-
tre o passado e o
futuro, Trad.: Mau-
ro Barbosa de
Almeida, São Pau-
lo: Perspectiva,
1973, P.
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mas o fato de que ele põe em evidência a ruína de nossas
categorias de pensamento e de nossos critérios de julga-
mento. Sobre isso, diz Castoriadis:

"Está implícito na análise de Arendt o pressuposto
de que nós enfrentamos aqui algo que não apenas trans-
cende as "teorias sobre a história" herdadas, mas trans-
cende qualquer "teoria ". Na verdade, o totalitarismo é, a
esse respeito, o exemplo monstruosamente privilegiado e
extremo daquilo que é verdade para toda a história e para
todos os tipos de sociedade3."

A novidade está no domínio do historiador que, dife-
rentemente do cientista preocupado com os fatos recorren-
tes da natureza, estuda o que aparece somente uma vez.
Essa novidade pode ser desfigurada se o historiador, insis-
tindo sobre a causalidade, pretende ter condições de expli-
car os acontecimentos por um encadeamento causal que os
provocou. É ao historiador que cabe a tarefa de descobrir
essa novidade imprevista, de separá-la das implicações por
um dado período e de revelar toda a sua força significante.
Mas, na verdade, o historiador só "explica" a História par-
cialmente. Na melhor das hipóteses, essas explicações des-
cobrem algumas conexões muito parciais, fragmentárias e
condicionais. A razão disso é que a História é a criação de
significado, e não pode haver "explicação" de uma criação,
apenas um entendimento ex post facto de seu significado. E
isso é, de modo especial, verdadeiro para a criação
indiscriminada de significados originais e irredutíveis, os
quais estão no próprio cerne das várias formas de socieda-
des e culturas.

4 Ibid. Segundo Castoriadis4, Arendt viu, muito claramente,
que, com o totalitarismo, defrontamos com algo diferente:
com a criação do sem-significado (meaning/ess). A Histó-
ria, como tal, não "faz sentido": a História não "possui sig-
nificado". Ela é o lugar de onde emerge o significado, onde
ele é criado. Os seres humanos criam significados; e eles
são também capazes de criar aquilo que é completamente
desprovido de significado. Enfim, o homem cria o sublime,
mas pode criar também o monstruoso.
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É a partir desse confronto com o inédito, do espanto
e da perplexidade que ele nos provoca, que Hannah Arendt
tenta compreender o fenômeno do totalitarismo e suas ma-
nifestações.

O TOTALITARISMO EM QUESTÃO
Hannah Arendt trata de maneira específica a questão

do totalitarismo - o antiestado por excelência - em Ori-
gens do Totalitarismo. Diferentemente daquilo que seu títu-
lo possa, talvez, sugerir, a obra não discorre sobre a
gênese do totalitarismo, esse fenômeno sem precedentes
cuja origem nenhuma evolução histórica perfeitamente arti-
culada pode determinar plenamente; trata, na verdade, de
uma pesquisa mais sociológica do que histórica, pois o li-
vro não desenvolve uma seqüência histórica a propósito do
fato totalitário, uma vez que o estatuto da novidade radical
assinalado nos fenômenos totalitários interdita o recurso às
seqüências históricas tradicionais e à causalidade linear. Os
"elementos" ou "origens" do totalitarismo não são, pois,
causas no sentido da causalidade histórica, por meio da
qual um acontecimento pode ser sempre explicado por um
outro: os elementos nada "causam", eles "cristalizam-se"
em certas formas determinadas.

É assim que Origens do Totalitarismo volta-se
preferentemente para uma relação de convergências: con-
vergências dos acontecimentos, que culminam, ao "cristali-
zar-se", em totalitarismo, e convergência de conceitos que
esclarecem essa evolução.

Outro aspecto trabalhado por l-Iannah Arendt na cita-
da obra é o da identificação de um fio que liga os fenôme-
nos do anti-semitismo ao imperialismo e ao totalitarismo.
Esse fio parece ser a história da dissolução das sociedades
nacionais em agregados de homens supérfluos. Essa desin-
tegração coincide com a investida imperialista e se encontra
selada com o surgimento dos regimes totalitários.

Para Hannah Arendt, o anti-semitismo aparece como
um fenômeno moderno, que se distingue radicalmente do
"ódio aos judeus" de origem religiosa. Ela insiste em com-

103



CADERNOS DA EscolA DO LEçlstjjlvo

preender o anti-semitismo como um problema político liga-
do a uma conjuntura histórica, diferentemente de todas as
teorias que tendem a dissolver a especificidade de um fenô-
meno na História transcorrida de milênios, ou, ainda, absol-
ver a violência por inscrevê-la em uma fatalidade vitimária.
Ela faz um descentramento da história dos judeus, um des-
locamento do foco da questão do lugar do anti-semitismo
ao lugar do político. A originalidade do pensamento de
Hannah Arendt consiste, justamente, no fato de ela ter cap-
tado a novidade do fenômeno do anti-semitismo moderno,
ao diferenciá-lo do antigo ódio religioso anti-judaico, e ter-
lhe dado o tratamento de um problema político ligado a
uma conjuntura histórica.

O imperialismo é interpretado por ela como a inver-
são dos valores que dá à economia prioridade sobre a polí-
tica, no período entre 1884 a 1914, que será o prelúdio da
devastação da Europa. Uma das suas teses centrais é que o
imperialismo deve ser compreendido como a primeira fase
da dominação política da burguesia, mais do que como o
último estágio do capitalismo, pois ele marca "a emancipa-
ção política da burguesia", situação em que os interesses
privados são camuflados em princípios políticos, uma vez
que os investimentos dependem de uma proteção governa-
mental.

Estas páginas não pretendem entrar no mérito da
questão relativa aos impasses polêmicos em tomo das vari-
ações conceituais do termo "totalitarismo", mas tão-somen-
te tratar do paralelo que Hannab Arendt faz entre as formas
de totalitarismo nazista e stalinista. Esse é, aliás, o ponto
mais criticado de sua concepção de totalitarismo ou do tra-
tamento que dá ao problema. Ela não se preocupa em dife-
renciar as características distintas de nazismo e stalinismo,
mas em acentuar as similaridades reveladoras de uma es-
sência totalitária, deixando de lado, na categoria de varia-
ções inessenciais, uma multidão de diferenças bastante
significativas.

Hannab Arendt delimita a extensão do fenômeno do
totalitarismo estritamente no tempo e no espaço, vinculan-
do-o apenas aos regimes de Hitler e Stalin, pois o nazismo
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só se tomou autenticamente totalitário em 1938, e o
stalinismo, a partir de 1930.

Comentando a opção conceitual de Hannah Arendt,
Bobbio diz:

"Em Arendt o totalitarismo aparece como uma ten-
dência limite da ação política na sociedade de massa, um
certo modo extremo de fazer política, caracterizado por um
grau máximo de penetração e de mobilização
monopolísiica da sociedade, que ganha corpo na presença
de determinados elementos constitutivos. O totalitarismo,
enquanto tal, assume diversos aspectos e está associado a
diversos fins e diversas metas, conforme o sistema político
particular no qual encarna o relativo ambiente econômico-
social."'

Marxistas e liberais têm conceitos irredutivelmente
antagônicos de totalitarismo. Os marxistas argumentam que
o termo "totalitário" inscreve-se, inicialmente, num contex-
to de guerra fria, e é acompanhado pelo projeto,
deliberadamente polêmico, da assimilação do nazismo pelo
stalinismo. Já o pensamento liberal coloca nazismo e
stalinismo sob a rubrica de "totalitarismos", apoiando a
idéia de que Estado é sempre Estado de Direito e que o fe-
nômeno totalitário o dissolve. Por outro lado, as caracterís-
ticas reais do termo totalitarismo não estão de modo algum
em oposição à forma de Estado liberal propriamente dita: os
fenômenos reais mascarados por essa ideologia política en-
contram-se na forma do Estado liberal.

Enquanto uns consideram o totalitarismo como um
acidente superado, como Raymond Aron e Giovani Sartori6;
outros, como Claude Lefort, o vêm em sua atualidade
como um fato político que "nada nos permite dizer que não
reaparecerá no futuro"'; Castoriadis afirma que "o totali-
tarismo 'clássico' foi ou destruído externamente, ou exauri-
do internamente; nenhum desses dois destinos foi
inevitável ou fatal "8 . Todavia, uns e outros têm em co-
mum o fato de verem o totalitarismo como um certo modo
extremo de fazer política na sociedade de massa, bem real e
claramente identificável, que se manifestou em nosso sécu-
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lo, com conotações de novidade e de grande relevância his-
tórica. Enfim, o debate sobre o fato totalitário permanece
aberto: é um fato atual, de uma atualidade na qual algumas
raízes e marcas devem ser esclarecidas. Trata-se de um
conceito importante que não podemos, nem devemos,
minimizar, porque denota uma experiência política real,
nova e de grande relevo, que deixou marca indelével na
História e na consciência dos homens do século XX.

IDEOLOQIA E TERROR

É tempo de perguntar-se: afinal, qual é a diferença
de princípios que permite ao governo totalitário ser uma na-
tureza impossível de relacionar-se a um tipo de governo
existente? Qual é a sua originalidade?

Para Hannah Arendt, o totalitarismo está apoiado em
dois pilares: ideologia e terror. Enquanto a ilegalidade é a es-
sência do governo tirânico, o tenor é a própria essência do
domínio totalitário. Tal regime não abole somente a liberda-
de pública, mas visa à eliminação total da espontaneidade.
Contrariamente à tirania, que ainda autoriza a ação motivada
pela crença, o totalitarismo consegue suprimir toda a ação.
O isolamento tirânico, que não atinge a esfera da vida pri-
vada, opõe-se à desolação totalitária, definida como "a ex-
periência absoluta de não pertinência ao mundo". Essa
desolação é o efeito de uma violência que se difunde a par-
tir do próprio interior do corpo social, de onde se pode ana-
lisar o mecanismo de sua difusão.

O primeiro traço da dominação totalitária é, segundo
Flannah Arendt, a destruição das redes de comunicação que
prendem o homem a um tecido sócio-político, com o obje-
tivo de promover a mobilização das massas despolitizadas.
O volume de pessoas, a apatia e o mutismo político foram
suficientes para definir essas massas, vindas da atomização
social que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, ao desem-
prego e à inflação, ocorrências que esmagaram todas as
distinções, aplainando, assim, o caminho do totalitarismo.
Nenhum interesse comum, seja econômico, social ou polí-
tico, liga os elementos desse agregado para fazer deles uma
comunidade; mas, ao contrário, a atomização e o extremo
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individualismo é que são o princípio da massa, não como
formação social, mas como sociabilidade amorfa.

Para ilustrar o sistema de dominação, Hannah Arendt
usa a imagem da "estrutura da cebola" em oposição ao mo-
delo piramidal autoritário. O dirigente age a partir do interi-
or de uma estrutura, composta de muitas camadas
formadas de simpatizantes, adeptos, de membros das for-
mações da elite ou do núcleo dos iniciados em tomo do lí-
der. O estrato mais exterior oferece uma aparência de
normalidade, ao mesmo tempo, para as massas e para o
extrato imediatamente interior, e assim por diante. Essa es-
trutura permite a filtragem da realidade, criando um abismo
entre a ficção ideológica central e o mundo periférico, o
que toma sempre possível desmentir aquilo que daí transpi-
ra. Por isso, compreende-se por que a mentalidade totalitá-
ria é uma "mistura de credulidade e cinismo". Credulidade
da massa e cinismo dos iniciados, indiferentes aos fatos e
resguardados por uma lealdade suicida em relação ao chefe.

Esse tipo de organização contribui para extirpar todo
espírito de responsabilidade e reforçar a dominação total do
líder, pois leva ao desdobramento das instâncias de au-
toridade (partido ou Estado, polícia ou burocracia) e à pro-
liferação das autoridades concorrentes, entre as quais o
poder efetivo se desloca sem cessar.

Os campos de concentração representam os labora-
tórios do totalitarismo, onde se verifica a dupla crença de
que tudo é possível e tudo é permitido. Permitido não no
sentido das liberdades individuais, mas, ao contrário, do
ponto de vista dos detentores do poder. E, se é verdade que
os campos de concentração são a instituição que caracte-
riza mais especificamente o governo totalitário, então, de-
ter-se nos horrores que eles representam é indispensável
para compreender o totalitarismo. Neles, a invenção
imperialista encontra sua realização acabada, pois essa ins-
tituição central de poder totalitário exprime a perfeição da
dominação, em que o objetivo não é o de transformar o
mundo, mas o de modificar a natureza humana. Ao exter-
mínio de pessoas, junta-se o das memórias das vítimas e de
grupos humanos inteiros. Para Arendt os campos de con-
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centração não são apenas destinados ao extermínio de
pessoas e à degradação de seres humanos: servem tam-
bém à horrível experiência que consiste em eliminar, em
condições cientificamente controladas, a própria esponta-
neidade enquanto expressão do comportamento humano,
e em transformar a personalidade humana em simples
coisa, em alguma coisa que nem mesmo os animais
possuem9.

É isso que a faz compreender por que, tanto na
União Soviética quanto na Alemanha, esses campos não fo-
ram estabelecidos tendo-se em vista uma possível produti-
vidade maior: sua única função econômica foi financiar a
sua aparelhagem. Para além de sua própria inutilidade, per-
segue-se um objetivo fundamental: a destruição da pessoa
jurídica e moral do indivíduo, até obter, nessa destruição, a
cumplicidade entre vítima e carrasco. O aspecto mais
perverso, o crime mais demoníaco da experiência do nazis-
mo foi ter concebido e organizado as "equipes especiais",
essa cumplicidade, essa confusão, estrategicamente
fabricada e estruturada, entre vítima e carrasco. A cumpli-
cidade conscientemente organizada de todos os homens,
nos crimes dos regimes totalitários, foi estendida às vítimas
e, assim, tomou-se realmente total. A linha divisória entre
perseguidor e perseguido, entre assassino e vítima desapa-
receu à medida que os internos dos campos de concentra-
ção eram obrigados pela SS a colaborar, forçados que eram
a agir como assassinos. Morta a pessoa moral, esses ho-
mens foram transformados em mortos-vivos. Aqui nos en-
contramos diante de uma analogia paradoxal entre vítima e
opressor: o nazismo degrada suas vítimas, torna-as seme-
lhantes a ele mesmo.

Outro aspecto a ser ressaltado sobre os campos de
concentração, que se situa no quadro das características
essenciais do totalitarismo, é o da atmosfera de irrealidade,
seu equivalente clima de ficção e a fluidificação da consci-
ência. Convém lembrar que os campos são não apenas a
sociedade mais totalitária já realizada, mas, também, o
modelo social perfeito para o domínio total. Os campos
constituem a verdadeira instituição central do poder
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organizacional totalitário. Da mesma forma que a estabilida-
de do regime totalitário depende do isolamento do mundo
fictício criado pelo movimento em relação ao mundo exteri-
or, também a experiência dos campos de concentração de-
pende de seu fechamento ao mundo de todos os homens, o
mundo dos vivos. Todos os relatos provenientes dos cam-
pos de concentração contêm um traço peculiar de
irrealidade e inverossimilhança, que desperta a
incredibilidade tanto de quem ouve como da parte do pró-
prio autor, que permanece sempre como uma vítima de dú-
vidas quanto a veracidade de seu próprio relato, como se
pudesse ter confundido um pesadelo com a realidade. Essa
atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente au-
sência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro, que
esconde aos olhos do mundo todas as formas de campo de
concentração.

Vistos de fora, os campos, e o que neles acontece,
só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como
se, neles, a vida fosse separada das finalidades deste mun-
do. Mais do que qualquer barreira material, é a situação ir-
real em que vivem os detentos que provoca uma crueldade
tão incrível, que termina por levar à aceitação do extermí-
nio como solução perfeitamente normal. Os homens são
condicionados a aceitar não importa o que seja, e eles ter-
minam por não reagir a nada mais. Nem a vida nem a mor-
te lhes importam mais verdadeiramente, e eles
desempenham as tarefas absurdas com uma resignação ab-
soluta. Para Hannah Arendt, a experiência dos campos de
concentração demonstra que "os seres humanos podem
transformar-se em espécimes do animal humano, e que a
'natureza' do homem só é 'humana' na medida em que dá
ao homem a possibilidade de tornar-se algo eminentemente
não natural, isto é, um homem" W.	 ARENDT, H.,

Ibid., p506.
Se se pode falar que os campos tinham um objetivo,

esse seria somente o de minar a individualidade dos prisio-
neiros e transformá-los em massa dócil, da qual não pudes-
se surgir nenhum ato de resistência individual ou coletiva.
Outro objetivo era espalhar o tenor entre o restante da po-
pulação, utilizando os prisioneiros tanto como reféns quan-
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to como exemplos de intimidação, do que aconteceria se
alguém tentasse reagir. Além do mais, os campos eram lo-
cal de treinamento da SS. Lá, os guardas aprendiam a li-
vrar-se de suas emoções e de atitudes anteriores mais
humanas e a adotar os recursos mais eficazes para quebrar
a resistência de uma população civil indefesa; assim, os
campos tornaram-se um laboratório experimental para o es-
tudo dos meios mais eficientes de implantação do terror.

Vistos fora da perspectiva do terror, o mundo dos
campos não tem objetivo utilitário, é um mundo que funci-
ona sobre a ausência de sentido. A realidade dos campos
permanece impenetrável para a imaginação e o entendimen-
to normais, as descrições dos sobreviventes chocam por
sua característica de irrealidade e ficção, e é precisamente
essa atmosfera de loucura e irrealidade que esconde e pro-
tege, como uma rede espessa, a hedionda realidade dos
campos aos olhos do mundo exterior. Dizendo de outra
maneira: os campos têm uma aparência de ficção, pois eles
realizam, efetivamente, o absurdo; é exatamente esse ab-
surdo que os torna invulneráveis. E se existe uma institui-
ção que consegue realizar isso, é porque os homens
normais se recusam a acreditar no absurdo e ignoraram
que tudo é possível. Pode-se dizer que, ao se recusar a
crer na loucura, apesar de traduzida em fatos efetivos, o
homem normal torna-se cúmplice da demência totalitária e,
ironicamente, torna-se aliado objetivo da ideologia do menti-
roso, e é exatamente aqui que reside a amplitude do poder
perverso do mentiroso. Sendo assim, o motivo pelo qual os
regimes totalitários podem ir tão longe na realização de um
mundo invertido e fictício, é que o mundo exterior não to-
talitário só acredita naquilo que quer e foge à realidade ante
a verdadeira loucura. A repugnância do bom senso diante
da fé no monstruoso é constantemente fortalecida pela cen-
sura das informações e pela propaganda totalitária. Para
Hannah Arendt, "o que contraria o bom senso não é o
princípio niilista de que 'tudo é permitido', já delineado
no conceito utilitário de bom senso do século XIX. O que o
bom senso e as 'pessoas normais' se recusam a crer é que

Ibid., P491	tudo seja possível"".
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Com o surgimento da sociedade totalitária, de seus
crimes imensos e absurdos, nós nos encontramos diante do
despontar de uma espécie de mal radical. O regime totalitá-
rio realiza o irreal, faz funcionar efetivamente um mundo
privado de sentido; por conseqüência, ele é a impos-
sibilidade existente.

Por outro lado, o poder totalitário não poderia ser
exercido sem o contravalor do ideal que lhe é fornecido
pela ideologia. Ideologia definida por Hannah Arendt como
"a lógica de uma idéia" e tendo por objeto "a história, à
qual a idéia é aplicada". O resultado dessa aplicação não é
um conjunto de postulados acerca de algo que é, mas a re-
velação de um processo que está em constante mudança. A
ideologia trata do encadeamento dos acontecimentos, como
se eles obedecessem à mesma "lei" adotada na exposição
lógica da sua "idéia". No pensamento ideológico encon-
tram-se elementos totalitários, pois ele dispõe os fatos sob
a forma de um processo absolutamente lógico, que se inicia
a partir de uma premissa aceita axiomaticamente. Tudo o
mais é deduzido dela, operando com uma coerência que
não existe em parte alguma da realidade. Essa lógica persu-
asiva, como guia da ação, impregna toda a estrutura dos
movimentos e governos totalitários.

O preparo das vítimas e dos carrascos não se faz
por meio da ideologia em si, do racismo ou do materialismo
dialético, mas por meio de sua lógica inerente. A força
coercitiva dessa lógica, segundo Elannah Arendt, emana do
nosso pavor à contradição. Para a mobilização das pessoas,
o governante totalitário conta com a compulsão que as im-
pele para a frente; e essa compulsão interna alimenta a tira-
nia da lógica, contra a qual nada pode erguer-se, senão a
grande capacidade humana de começar algo novo. A tirania
da lógica começa pela submissão da mente como processo
sem fim, base sobre a qual o homem se apóia para elaborar
os seus pensamentos. Por meio dessa submissão, ele re-
nuncia a sua liberdade interior, tal como renuncia à liberda-
de quando se curva a uma tirania externa.

Sobre o papei da coerência na ideologia totalitária,
podemos dizer que é pela mentira política que o regime es-
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tabelece uma grade que permite a organização e a explica-
ção "coerentes" desse mundo. A iniciativa dessa coerência
terrível não provém somente do alto, dos governantes; o
desejo da coerência não obceca somente os chefes, mas é
profundamente vivido também pelas próprias massas.
Desenraizados, sacudidos em um mundo no qual eles não
estão mais organicamente integrados, os homens são priva-
dos dessa segurança que lhes permitiria desembaraçar-se e
reencontrar-se num universo em mudança contínua.
Doravante, incapazes de suportar o caráter acidental e in-
compreensível desse mundo em constante reviravolta, es-
ses milhões de indivíduos, que constituem as massas
modernas, não aspiram senão a escapar em direção a esse
paraíso artificial que seria um universo completamente coe-
rente. Desorientadas e aterrorizadas diante do crescimento
anárquico que caracteriza a vida das sociedades modernas,
é seguindo seu instinto de segurança e pelo seu desejo de
um mínimo de respeito a si que as massas apostam tão for-
temente em uma aparência de racionalidade no mundo e se
fiam na mais absurdamente fictícia forma de coerência to-
talitária. A imposição de um sistema de explicação lógico-
matemática de coerência no mundo moderno é perniciosa
na medida em que ela suprime esses espaços intermediários
nos quais se poderiam abrigar a imaginação, o bom senso e
mesmo o senso. Para Hannah Arcndt, "( ... ) cada vez que o
senso comum, o sentido político por excelência, deixa de
atender a nossa necessidade de compreensão, é muito pro-
vável que aceitemos a lógica como seu substituto, pois a
capacidade de raciocínio lógico é também comum a
todos"".

É próprio dos movimentos totalitários explicar o
mundo (sobretudo as dificuldades que eles encontram)
pela atividade secreta, permanente e onipresente, dos
conspiradores. Contudo a teoria da conspiração, conside-
rada como princípio de explicação do imprevisto, da falta
e do fortuito, tem como marca a mania da perseguição.
Hannah Arendt afirma a perfeita compatibilidade da lou-
cura com um sistema de lógica acabada. A loucura não
se baseia na ausência de coerência no raciocínio, ela se
destaca, ao contrário, e concordando com Kant, dessa
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"obstinação lógica" do indivíduo que perdeu o bom senso
humano pelo fato de ser excluído do mundo pluralista
das opiniões e dos fatos concretos. A propósito da com-
patibilidade da loucura com a coerência, entendemos que
a paranóia nada mais é do que as deduções sistemáticas
efetuadas por um espírito isolado e, por conseqüência,
desregrado, a partir de uma premissa erigida em absolu-
to. Também nas ideologias totalitárias, tudo parte de uma
premissa, que não é senão uma mentira descarada ou
uma tese pseudocientífica.

A demência dos sistemas totalitários, no entanto,
não decorre somente de sua premissa, mas, sobretudo,
da lógica a partir da qual essas premissas são
construídas. O verdadeiro delírio não é a escolha extra-
viada de um princípio, mas a confirmação constante des-
sa escolha pelo fechamento rígido em relação ao mundo,
pela recusa de recorrer-se a toda facticidade passível de
mostrar-se dissonante. Para Hannah Arendt, a demência
criminosa da explicação totalitária é a troca da liberdade
inerente ao pensamento pela "camisa de força da lógi-
ca,,  A explicação totalitária quer-se infalível e, para ja-
mais ser refutada pelos fatos, congela toda
espontaneidade capaz de deter a sua marcha e liquida,
sem piedade, os indivíduos recalcitrantes.

O que toma a coerência lógica um fator de violên-
cia não é a transparência do encadeamento de seus movi-
mentos, mas, sobretudo, a transformação dessa
transparência em uma corrente irresistível. Enegren 14 ob-
serva que o totalitarismo pode ser descrito como uma
obsessão de movimento. De fato, o regime vive em esta-
do de requisição permanente, o que leva a uma marcha
constante para a frente, pois a cessação significaria o en-
torpecimento, a esclerose, a transformação do terror em
simples governo absoluto. Toda tentativa de estabilização
deve ser sufocada na origem. Exemplo disso é a revo-
lução permanente do stalinismo, que tomou nitidamente a
forma de depurações e de transferências de população; já
o nazismo voltou-se para a abertura a uma seleção racial
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sem trégua. A mobilidade está, pois, na ordem do dia; na
descrição de Hannah Arendt, ela corresponde a uma ver-
tigem gratuita, ao movimento entranhado na evolução da
História naturalizada e da natureza historicizada: é a His-
tória engolida no fluxo da vida e absorvida em processo
invisível.

Uma "flexibilidade" extraordinária caracteriza os
regimes totalitários, o que nada tem a ver com prudência,
com o fato de submeter-se aos desejos e aos interesses
dos outros ou com uma autolimitação qualquer. Essa
flexibilidade é uma "fluidez" diabólica, que tende, precisa-
mente, a contornar todo limite, a evitar todo constrangi-
mento, que provém do exterior ou emana de suas
próprias profundezas.

No Estado totalitário, o movimento, enquanto tal,
encontra-se erigido em princípio absoluto, sem qualquer
articulação estrutural. Ele se liberta de toda lei e de toda
regra positiva, visto que pretende representar uma legali-
dade superior a todo preceito particular. Isso se dá em
virtude de sua identidade, que representa, de uma manei-
ra infalivelmente eficaz, o ser-lei da humanidade. Perden-
do, então, sua condição normativa e coincidindo, daí em
diante, com o movimento no qual dantes ela estava desig-
nada a ser o critério e a regra, a lei passa por estranhas
transposições. Não tem a condição formal do universal,
nem a positividade concreta do particular, mas é, ao
mesmo tempo, indefinida e instantânea, abstrata e fluida.

Quanto à ideologia totalitária, esta se acha livre da
fidelidade a qualquer princípio objetivo, pois não está
submetida a nenhum fato, mesmo ao fato fictício, que é a
mentira que se encontra em seu começo. Ela é livre em
relação a seu próprio conteúdo, até mesmo a qualquer
conteúdo: os nazistas jamais levaram a sério seu próprio
programa, pois sabiam pertinentemente que um movi-
mento não deve estar ligado a qualquer coisa de imóvel, a
uma série de preceitos e princípios; o que importa é o
movimento em si mesmo, no sentido físico e biológico
do termo, e a noção de movimento acaba por levar à apa-
rição de um programa.
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A lei dos movimentos totalitários é fundada em cri-
térios exteriores e flutuantes definidos pela direção do
movimento; o sucesso do movimento totalitário, sua efi-
cácia assustadora, depende, em grande parte, da supre-
ma liberdade de seu chefe, que não é obrigado a respeitar
qualquer regra fixa, nem mesmo suas próprias decisões e
declarações anteriores. A extraordinária ausência de lei e
de forma que caracteriza as sociedades totalitárias não é
um acidente, mas alguma coisa de inerente à dinâmica
mesma do totalitarismo e serve para a destruição dessa
segurança que permite ao indivíduo mover-se, deslocar-
se e fazer projetos, em uma palavra, estar no abrigo, que
é sua personalidade jurídica. Os homens ressentem-se
duramente da promulgação de leis cruéis e injustas, mas,
na medida em que essas leis definem seus contornos,
acabam por acomodar-se a elas. O que não lhes é possí-
vel tolerar é a ausência de lei. O assalto permanente con-
tra a identidade jurídica do indivíduo e o controle
absoluto do cidadão são, além de uma política consciente
do governo totalitário, essenciais a ele.

A personalidade jurídica e moral é a estrutura do
indivíduo, insubstituível e única, da qual emanam deci-
sões, julgamentos e ações, da qual, enfim, surge toda a
novidade no mundo. A eliminação da personalidade visa a
secar as fontes da espontaneidade, a fim de permitir ao
regime regulamentar, sempre mais eficazmente, o com-
portamento dos cidadãos. A destruição dos direitos do
homem, isto é, a morte de sua pessoa jurídica, é a condi-
ção primordial para que ele seja inteiramente dominado, e
o objetivo do sistema arbitrário é destruir os direitos civis
de toda a população, que se vê, afinal, tão fora da lei em
seu próprio país como os apátridas e os refugiados.

Podemos dizer que a propaganda totalitária é a ou-
tra face do tenor. Mas isso só é verdadeiro nos estágios
iniciais, pois, quando o regime totalitário detém o poder
absoluto, ele substitui a propaganda pela doutrinação, e a
violência não é usada mais com o intuito de assustar o
povo (quando ainda existe oposição), mas para dar. reali-
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is AFIENDT, H.,
Origens do totali-
tarismo,	op.cit.,
p455.

dade às doutrinas ideológicas e às mentiras utilitárias.
Quando o terror atinge a perfeição, como nos campos de
concentração, a propaganda desaparece inteiramente. Ela
é um instrumento do totalitarismo, possivelmente o mais
importante, para enfrentar o mundo não totalitário, e o
seu objetivo não é a persuasão, mas a organização aqui
definida como o "acúmulo de força sem a posse dos mei-
os de violência"15.

A eficácia desse tipo de propaganda evidencia
uma das principais características das massas modernas.
Elas não acreditam em nada visível, nem na realidade da
sua própria experiência; não confiam em seus olhos e ou-
vidos, mas apenas em sua imaginação, que pode ser
seduzida por qualquer coisa ao mesmo tempo universal e
congruente em si. O que convence as massas não são os
fatos, mesmo que sejam fatos inventados, mas apenas a
coerência com o sistema do qual esses fatos fazem parte.
O que as massas se recusam a compreender é a
fortuidade de que a realidade é feita. Predispõem-se a to-
das as ideologias, porque estas explicam os fatos como
simples exemplos de leis e ignoram as coincidências, in-
ventando uma onipotência que a tudo atinge e que supos-
tamente está na origem de todo acaso. A propaganda
totalitária prospera nesse clima de ficção, eliminando
tudo o que é fortuito em detrimento da coerência. A pro-
paganda totalitária cria um mundo fictício capaz de com-
petir com o mundo real, cuja principal desvantagem é não
ser lógico, coerente e organizado.

O solo fértil para o começo do tenor totalitário foi
adubado pelo isolamento. Podemos dizer que o isolamen-
to é pré-totalitário e que dele resulta a impotência, na me-
dida em que a força surge quando os homens trabalham
em conjunto; isolados, os homens são impotentes por de-
finição. Nos governos tirânicos, os contatos políticos en-
tre os homens são barrados, mas nem todos os contatos
entre eles são interrompidos, nem todas as capacidades
humanas são destruídas. Toda a esfera da vida privada
permanece intacta. No terror total, o espaço para essa
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vida privada é eliminado, e a autocoerção da lógica totali-
tária destrói a capacidade humana de sentir e pensar tão
seguramente quanto destrói a capacidade de agir. O do-
mínio totalitário é novo como forma de governo: não se
contenta com esse isolamento e destrói também a vida
privada. Baseia-se na solidão, na experiência de não per-
tencer ao mundo, que é uma das mais radicais e desespe-
radas experiências que o homem pode ter.

O desarraigamento e a superfluidade, que atormen-
tam as massas modernas desde o começo da Revolução
Industrial`, tornaram-se cruciais com o surgimento do
imperialismo no fim do século passado e com o colapso
das instituições políticas e tradições sociais do nosso
tempo. Na verdade, as massas surgiram dos fragmentos
da sociedade atomizada, na qual a estrutura competitiva e
a concomitante solidão do indivíduo eram controladas
somente quando se pertencia a uma classe. A principal
característica do homem de massa não é a brutalidade
nem a rudeza, mas seu isolamento e a sua falta de rela-
ções sociais normais". Os movimentos totalitários são
organizações maciças de indivíduos atomizados e isola-
dos, que se distinguem dos outros partidos e movimentos
pela exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional e
inalterável de cada membro individualmente. Não se pode
esperar essa lealdade a não ser de seres humanos com-
pletamente isolados, que, desprovidos de outros laços so-
ciais, de família, amizade, camaradagem, só adquirem o
sentido de terem lugar neste mundo quando participam
de um movimento, vale dizer, quando pertencem ao
partido.

Não ter raízes significa não ter no mundo um lugar
reconhecido e garantido pelos outros; ser supérfluo signi-
fica não pertencer ao mundo sob qualquer forma. O
desarraigamento pode ser a condição preliminar da super-
fluidade, tal como o isolamento é a condição preliminar
da solidão. A solidão, para Flannah Arendt, é, em sua es-
sência (sem atentar para as suas recentes causas históri-
cas e o seu novo papel na política), ao mesmo tempo,

Sobre o assunto,
ver ARENDT, H.,
«A vila activa e a
era moderna», in A
condição humana,
Rio de Janeiro:
Forense Universi-
tãria,1 985.
17 Vindas da soci-
edade do Estado-
nação, que era
dominada por clas-
ses cujas fis-
suras haviam sido
cimentadas pelo
sentimento nacio-
nalista, essas mas-
sas, no primeiro
desamparo de sua
existência, tende-
ram para um na-
cionalismo	espe-
cialmente violento,
que os lideres
aceitavam por mo-
tivos puramente de-
magógicos. Sobre
isso, ver Origens
do	totalitarismo,
op. cit., p.367.
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ia O isolamento e a
solidão não são a
mesma coisa: en-
quanto o isolamen-
to se refere ao
terreno político da
vida, a solidão re-
fere-se à vida hu-
mana como um
todo- Isso é bas-
tante discutido em
Origens do totali-
tarismo, op- cit.,
p.528-529. Em que
medida a faculda-
de de pensar, que
se exerce na soli-
dão, se estenderia
à esfera puramen-
te política no qual
eu estou sempre
com outros? Essa
é uma questão que
Hannah Arendt irá
desenvolver em A
vida do espírito,
sua última obra.
1. A questão da
solidão nas socie-
dades contempo-
râneas é discutida,
de forma perti-
nente, por David
Riesman. O autor
faz uma análise
dos problemas com
que o indivíduo de-
fronta, em toda
parte onde a mo-
derna	civilização
industrial	e	de
massas instalou
seu ritmo e seus
processos -
(RIESMAN, D., A
multidão solitária,
São Paulo: Pers-
pectiva, 1970)

contrária às necessidades básicas da condição humana e
uma das condições fundamentais de toda vida humana".
A solidão passou a ser, em nosso século, a experiência
diária de massas cada vez maiores, o que nos ameaça nas
atuais condições políticas em que vivemos. Assim como
o medo e a impotência que vem do medo são princípios
antipolíticos que levam os homens a uma ação contrária à
ação política, também a solidão e a dedução mecânica da
lógica ideológica representam uma situação anti-social e
contêm um princípio que pode destruir toda forma de
vida humana em comum19.

As ideologias totalitárias não visam à transformação
do mundo exterior ou à transmutação revolucionária da
sociedade, mas à transformação da própria natureza hu-
mana. Para Arendt, o totalitarismo é, no fundo, o mundo
invertido: ele proclama a destruição de toda ação, enquan-
to esta é inauguração. Monopolização do poder, isola-
mento de um indivíduo totalmente cerceado e privado de
ação, amnésia, clandestinidade, destruição de toda facul-
dade de julgamento, delírio lógico, vontade de transfor-
mar a natureza humana: eis as características da inversão
dos valores efetuadas pelo universo totalitário, no qual
tudo é possível e nada é verdadeiro. É a partir de movi-
mentos que abafam a ação em sua origem e tornam os
homens supérfluos que se deve reavaliar o político, pre-
cisamente como um antídoto para uma dominação que,
rompendo as referências tradicionais (esquerda-direita,
capitalismo-socialismo), impõe um novo critério: a
liberdade.

A questão do totalitarismo pode ser tomada como
o pano de fundo diante do qual o pensamento político de
Hannah Arendt se constrói de forma a deixar bem defini-
dos os contrastes. De uma certa maneira, o totalitarismo
marca tudo que é relevante no ideário político arendtiano:
à obturação radical de uma dominação total, ela opõe um
esquema normativo sem governantes nem governados,
em que é reconhecido a cada um o direito de agir, de jul-
gar, de decidir em comum; ao fluxo totalitário que
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desenraíza e arrasa, da responde com uma reflexão
centrada na estabilidade da lei que rege o poder e na auto-
ridade como memória própria para fixar o político na
permanência de um mundo diferenciado; onde o totalita-
rismo remete a uma lógica inflexível, sempre inclinada a
resolver os acontecimentos dentro de uma ordem superi-
or, ela confia no visível, na opinião e no julgamento, que
permitem enfrentar o desabamento da tradição.

Segundo Châtelet2°, no amplo quadro de pesquisa 20 CHÂTELET,
sobre o totalitarismo, Hannah Arendt ultrapassa o espaço cit., p587.
crítico do liberalismo, com o qual ela partilha as princi-
pais perspectivas. Ao pôr em destaque essa "banalidade
do mal" que ameaça o século XX, ela opera uma análise
sistemática da massificação. Ao dizer que o súdito ideal
do reino totalitário não é nem o nazista nem o comunista
convictos, mas sim o homem desolado, esse homem mo-
derno cuja condição vem sendo preparada desde a Revo-
lução Industrial, Hannah Arendt mostra que, nessa
condição de homem de massa, o indivíduo perdeu seu
status político, foi desindexado da História real e destituí-
do como sujeito político. A despolitização transfigurou-o,
desfigurou-o, transformou-o em átomo anônimo entre os
átomos anônimos da massa, para convertê-lo em "ho-
mem qualquer", sem capacidade política, sem consciên-
cia moral, sem vontade, sem julgamento, capaz, assim,
tanto de ser a vítima, quanto o agente da banalidade
do mal.

r
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1. ADVERTÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DA LETRA

o 

redator dedicado à elaboração de uma lei

do do texto á algo que, a todo instante, es-
capa. Não pertence a ninguém. De um
modo ou outro, foge à intenção e à pró-
pria frase: está como uma sombra onde a
palavra não permanece, na forma que não

na poesia, faz dessa incerteza o lugar mes-

sabe que, no esforço da precisão, o senti-

se consegue fixar.

Se a linguagem literária, na ficção e

mo de sua invenção, a linguagem da lei, ao contrário, quer
de todo modo livrar-se da dúvida, cobrir as brechas por
onde vaza a insinuação. No combate tortuoso em que o ini-
migo é a própria língua, é preciso filtrar o termo, medir-lhe
a semântica, calcular o desvio de cada palavra na sintaxe
dura que se espreme entre a política, a lógica e a sensibili-
dade.

Cad. Esc. Legis]. Belo Horizonte, 4(7): 3-179,janjjun. 1998	 121
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A lei, num Estado democrático, resulta de um inten-
so embate técnico-político entre forças que, no espaço do
Parlamento, ora se alinham, ora divergem, ora se misturam.
Em meio a uma rede heterogênea de discursos, o processo
de construção do texto legal constitui um complexo traba-
lho de criação, voltado, em última análise, para a obtenção
de um texto escrito, que, abstrata e idealmente, sintetiza e
organiza o resultado do jogo.

A opinião, o diálogo, a divergência e o acordo fazem
parte do processo legislativo; no curso deste, os agentes da
representação político-partidária, em nome de suas legen-
das ou de suas convicções, apresentam, discutem e apro-
vam idéias e propostas. Pareceres são emitidos, emendas
são incorporadas, pronunciamentos apelam contra ou a fa-
vor das matérias. A imprensa explora os debates, divulga e
comenta os objetivos e os possíveis efeitos, na vida das
pessoas, dos projetos de legislação.

No centro de todos esses movimentos, o texto da
proposição é a cada instante interpretado, alterado,
reelaborado. O cuidado com a clareza dos artigos, com a
coerência do conjunto e, em cada operação de reescrita,
com a fidelidade do documento às modificações decididas
no voto exige dos políticos e dos redatores um estado de
vigilância permanente sobre a forma do projeto na trajetória
de sua apreciação.

Sancionada a proposição e promulgada a lei pelo
Chefe do Poder Executivo, o novo texto imediatamente
corta os vínculos com as circunstâncias particularizantes
que concorreram para a sua elaboração e impõe-se como
expressão impessoal da vontade do Estado no exercício de
seu poder disciplinador.

Ao integrar-se ao ordenamento jurídico, a lei está
diante do cenário quase imprevisível de sua aplicação: um
inusitado jogo de articulações de natureza jurídica, política e
cultural, com o qual se faz a dinâmica de sua interpretação.
Não obstante a intenção com que foram preparados os
seus comandos, não obstante os propósitos declarados em
pareceres e mensagens, a construção do sentido das nor-
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mas criadas com a nova lei se fará longe das disputas inter-
nas do Poder Legislativo: acontecerá no espaço dialógico
que confronta triangularmente a lei - e toda a sua teia de
relações com o ordenamento -, o intérprete - o adminis-
trador público, a entidade privada, a organização civil, Ou,
em último caso, o juiz - e a realidade social. A busca do
sentido de uma frase ou de um artigo passa a fazer-se, as-
sim, na operação pragmática de fricção entre o texto e o
seu contexto, na qual a intervenção do intérprete é funda-
mental.

É interessante perceber, neste ponto, como a sim-
ples presença de um dispositivo recém-promulgado no
ordenamento tem o condão de reconformar e readaptar a
significação dos demais, tendo em vista o novo mapa de
conexões textuais e normativas que entre eles se inaugura.
Assim, a inserção de um novo preceito no universo legal
pode afetar a semântica de um outro preceito em vigor,
sem que este tenha sido por aquele modificado ou alterado.

Um curioso exemplo deste fenômeno pode ser aqui
rapidamente apresentado, se comparamos o texto original
dos § 5° e 6° do art. 14 da Constituição da República de
1988 com a nova forma que lhe deu a Emenda n° 16, de
516/97. Era assim a redação primitiva:

"Art. 14—( .... )

§ 5° - São inelegíveis para os mesmos cargos, no
período subseqüente, o Presidente da República, os Gover-
nadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido, ou substituído, nos seis meses
anteriores ao pleito.

§ 6° - Para concorrerem a outros cargos, o Presi-
dente da República, os Governadores de Estado e do Dis-
trito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito."
(grifo meu)

A leitura conjugada dos dois dispositivos nos mostra
que, sendo vedada a reeleição do Presidente e dos Governa-
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dores para os mesmos cargos, exigia-se a renúncia ao
mandato quando a candidatura se fizesse para outros car-
gos. Ora, a avaliação sistemática das disposições leva a
crer que o fundamento que conduziu a Constituição ao es-
tabelecimento da inelegibilidade para a primeira situação é o
mesmo que a fez prever a necessidade de renúncia para a
segunda situação. Parece que os dois preceitos estipulados
tinham, portanto, um princípio comum que os orientava, e
a idéia de renúncia para outros cargos só tinha sentido
completo quando confrontada com a idéia da inelegibilidade
para os mesmos cargos.

Veja-se então o texto alterado pela emenda:

"Art. 14—( .... )

§ 5° - O Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos po-
derão ser reeleitos para um único período subseqüente.

§ 6° - Para concorrerem a outros cargos, o Presi-
dente da República, os Governadores de Estado e do Dis-
trito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito."
(grifo meu).

Ora, observe-se que, passando a ser permitida a ree-
leição para os mesmos cargos - de acordo com a modifi-
cação no § 50 __, seria de supor-se, pelo raciocínio
elaborado para o contexto anterior, que, no caso de candi-
datura a outros cargos, desaparecesse a exigência de re-
núncia, ou, para manter-se a coerência entre uma situação e
outra, que esta passasse a valer em qualquer hipótese de re-
eleição.

Entretanto, não é isto o que a letra da Constituição,
em sua explicitude, mostra. À parte a questão política, é
bom estar atento para o fato de que, prevalecendo a inter-
pretação literal, o sentido do §O 6° terá sido reconstruído,
em virtude de uma nova relação sintático-semântica que,
forçosamente, entre ele e o dispositivo anterior se estabeleceu.
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De qualquer modo, e o exemplo que se acabou de
fornecer ajuda a mostrar isso, o que importa afinal desta-
car, diante desse quadro, 6 a delicada dinâmica do texto da
lei, que se põe como instrumento de mediação entre a von-
tade estatal e os destinatários dos preceitos instituídos. En-
tre os dois processos de criação - um, o de elaboração
legislativa, em que os atos e interferências convergem,
num movimento de condensação, para o estatuto legal; o
outro, o de construção da norma diante da situação concre-
ta de aplicação, em que a forma da lei se abre, como num
movimento refrativo, para a interpretação -, é exatamente
o texto legal que se interpõe, como nó lingUístico que cos-
tura a ligação entre o direito e a realidade. E é da condição
da lei como texto que este ensaio pretende tratar.

2. UM DESAFIO: O PRIVILÉQIO DO TEXTO

A literatura brasileira sobre 'técnica Legislativa -
salvo uma ou outra exceção respeitável - parece não ter
produzido ainda uma obra que desfrutasse do tema em toda
a sua fecundidade e complexidade. Muito menos é possível
identificar, nessa escassez, algum estudo consistente que
tenha acolhido o recorte metodológico que aqui se sugere.

Há dois textos da doutrina nacional que me parecem
paradigmáticos para a compreensão do que tem ocorrido
no cenário geral dos estudos sobre Técnica Legislativa no
Brasil, especialmente pela influência, mesmo tácita, que eles
parecem de algum modo exercer sobre a concepção teórica
dos raros manuais e artigos editados acerca da matéria em
órgãos legislativos do País.'

O primeiro deles é a crítica fundadora que Rui Bar-
bosa elabora, no começo do século, à redação - orientada
por Clóvis Bevilaqua - do projeto de Código Civil de 1916,
incluindo tanto o parecer do jurista baiano sobre a proposi-
ção quanto a chamada Réplica à resposta que Bevilaqua lhe
deu. Herdeira da erudição e do estilo tortuoso do Padre An-
tônio Vieira, a lição de Rui Barbosa merece ser lida como o
discurso que inaugura e, de certa forma, sintetiza, uma tra-

1 Vejam-se, como
exemplo: o Manual
de redação da
Câmara dos De-
putados (Brasília:
1995); o Manual
de redação da Pre-
sidência da Re-
pública (Brasília:
1991); o estudo
incluido no Ciclo de
Debates sobre a
Linguagem dos
Textos Legais (Bra-
silia, sem data); e
Técnica Legislativa
(Assembléia Legis-
lativa de Minas
Gerais: 1987).
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dição vinculada à crença - mesmo que atenuada pelo tem-
po - na pureza, na hierarquia e na perfeição das formas
de linguagem, pelo menos no que se refere à elaboração
legislativa:

2 Garbosa, Rui.
Parecer sobre a
Redação do Projeto
de Código Civil.
Escritos e dis-
cursos se!etos. Rio
de janeiro:	Cia.
Aguilar	Editora,
1966. p. 905.

Barbosa, Rui.
Ementário de Rui.
Op. cit. P. 958,

"São as codificações monumentos destinados à
longevidade secular. E só o influxo da arte comunica dura-
bilidade à escrita humana, só ele marmoriza o papel, e
transforma a pena em escopro. Necessário é, portanto,
que, nessas grandes formações jurídicas, a cristalização
legislativa apresente a simplicidade, a limpidez e a trans-
parência das mais puras formas da linguagem, das expres-
sões mais clássicas do pensamento- "2

É sob essa inspiração que se vão criando e difun-
dindo os estudos de Técnica Legislativa no Brasil, inclusive
os de redação oficial, e é desse solo filosófico, ainda con-
formado aos padrões codificatórios do século XIX, que
parece derivar a perspectiva, bastante difundida, de que re-
fletir sobre a Técnica Legislativa é fazer o elogio da
robustez jurídica ancorada na sobriedade da língua. E esta,
ao que parece, a idéia de Rui:

"O teor verbal de um código há de ser
irrepreensível. Qualquer falha na sua estrutura idiomática
assume proporções de deformidade. Esses trabalhos, em
cada um dos quais se deve imprimir o selo de uma época e
a índole de um povo, são feitos para longas estabilidades.
Masa limpidez da linguagem é o verniz que preserva de
corromperem-se as criações da pena. Um código não tolera
faças, desigualdades, acha quilhos, máculas no dizer. Um
código é, jurídica e literariamente, como do alemão se es-
creveu, 'uma obra d'arte'. É uma construção secular. "

O segundo texto é o conhecido Técnica Legislativa,
de Hésio Femandes Pinheiro, trabalho abrangente e realista,
que, se está muitíssimo longe da riqueza e da sofisticação
retórica de Rui, parece ser o mais útil e sistemático texto
que já se produziu em nosso meio sobre o tema, nesses
mais de cem anos de República.

Na referência prática e utilitária que constitui o traba-
lho de Hésio, interessa assinalar a prevalência de uma linha
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prescritiva de formulação da matéria, fundada em um certo
doginatismo da língua e da ciência jurídica. Veja-se, nesse
sentido, a esclarecedora afirmação desse autor, ao tratar da
forma de redigir um artigo de lei:

"A sua redação [do artigo] deve subordinar-se a
um conjunto de regras próprias, que contribuem para a
perfeita apresentação formal e material do texto (•..)"4

Esta parece ser - é a hipótese que aqui estabeleço
- a fórmula que vem nitidamente orientando o modo de
explorar os problemas que envolvem a redação das leis.

De resto, alguma outra doutrina espalha-se entre
apontamentos no varejo e obras que, primordialmente
dedicadas à Hermenêutica' ou à Teoria do Processo
Legislativo, acabam infiltrando-se indiretamente no domínio
da Técnica Legislativa.

Sem desconsiderar a fecundidade e a importância
das lições construídas sob o ponto de vista que acabo de
mostrar, parece-me que a literatura sobre Técnica
Legislativa no Brasil, especialmente no momento atual, tem
negligenciado a possibilidade de explorar o seu objeto a par-
tir de uma outra concepção, que, retrabalhando a temática,
só faria multiplicar o conhecimento dela e alimentaria indi-
retamente as alternativas pedagógicas para o ensino da ma-
téria. Redatores, legisladores, professores, técnicos e
curiosos agradeceriam.

Estou-me referindo aqui à idéia de articular um estu-
do de Técnica Legislativa que admita, como ponto de par-
tida para a sua construção, a condição textual e lingüística
da lei. Nele prevaleceria uma perspectiva crítico-descritiva
do texto legal, em contraste com a linha prescritiva, que
supomos ser a tradicional.

É evidente que essa proposta não pretende afastar as
dimensões jurídica, política e sócio-cultural da lei do seu
campo de avaliação. Muito ao contrário, é exatamente pelo
reconhecimento das interferências exercidas e dos limites e
injunções impostos por essas ordens sobre a redação
legislativa que se objetiva identificar, relativamente ao texto

Pinheiro, Hésio
Fernandes. Técni-
ca Legislativa. Rio
de Janeiro: Freitas
Bastos, 1962. P. 84.

O autor mais in-
fluente nessa linha
tem sido Carlos
Maximiliano da Fon-
seca, com o
seu Hermenêutica
e aplicação do Di-
reito.
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legal, as marcas típicas de sua linguagem, as que o vão dis-
tinguir de outros registros e modalidades da escrita.

3.0 TRÂNSITO DE DISCURSOS E 0 CENÁRIO
CONTEMPORÂNEO

A experiência legislativa que vem construindo a or-
dem jurídica do País desde que se promulgou a Constitui-
ção de 1988 supõe a compreensão e a operação de uma
nova lógica para a elaboração e a aplicação das leis, funda-
da na pluralidade c na diferença, como marca do Estado
Democrático de Direito em confronto com a expressão au-
tocrática do regime anterior.

A afirmação da heterogeneidade como circunstância
delineadora do processo legislativo brasileiro nos últimos
dez anos toma-se mais significativa quando se observa,
numa dimensão histórica alargada, o movimento de
reconfiguração de fronteiras do espaço e do conhecimento
que vem caracterizando o cenário contemporâneo. Sob os
efeitos de uma expansão acelerada nos sistemas de comu-
nicação, informação e locomoção e da queda definitiva, ain-
da nesta década, da barreira que dividia o mundo - desde
o fim da Segunda Grande Guerra - em dois grandes blo-
cos de poder político-econômico, novos territórios se esta-
belecem na geografia física e simbólica do planeta. As
formas homogêneas de representação política e cultural
tendem a retrair-se, ou, pelo menos, a abrir-se à convivên-
cia com identidades antes sufocadas pelo domínio de ex-
pressões hegemônicas. Entre o nacional e o transnacional,
o público e o privado, o Estado e a sociedade, os limites se
esmaecem, os conceitos se refazem. No concerto
esquizofrênico de uma época de imagens, multiplicam-se as
perspectivas e os temas, interseccionam-se os discursos e
os registros, os direitos tomam-se cada vez mais difusos,
complexos e variados.

Veja-se que, no continente europeu, a explosão de
movimentos étnicos e religiosos levou à rachadura de mui-
tos Estados nacionais, cuja unidade havia sido, durante dó-
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cadas, mantida artificialmente pela força. Nos Estados Uni-
dos, a necessidade de afirmação - teoricamente assumida
em universidades daquele país sob a entediante fórmula do
comportamento "politicamente correto" - de grupos ou
segmentos sociais, diferenciados pela origem, etnia, reli-
gião ou sexo, tem resultado na busca, muitas vezes alegóri-
ca; da institucionalização racional de diferenças, num debate
que, de um modo ou outro, acaba repercutindo no Brasil.

Pode-se dizer que esses movimentos, tanto os que
fizeram eclodir a guerra civil na Europa, quanto os que,
fundados no discurso da tolerância, levam à pregação
multicultural nos Estados Unidos, vêem-se atravessados,
ambos, apesar das evidentes e inúmeras marcas que os dis-
tinguem e afastam, por uma mesma tendência, global, que
talvez se pudesse entender como uma espécie de política de
singularização de identidades, com todos os benefícios e
prejuízos que isso possa trazer.

A realidade brasileira, se fica distante do culturalismo
matemático dos norte-americanos e da intolerância san-
grenta do leste europeu, não se tem mostrado, porém, indi-
ferente a esse movimento nem ao rico debate que, a um
país de formação mestiça como o nosso, uma tendência
como essa pode trazer.

A abertura democrática que se iniciou no País no fi-
nal da década de 70 já anunciava a caudalosa emergência de
valores, crenças e convicções, até então sufocados, que a
Constituição promulgada em 1988 iria legitimamente consa-
grar, na delicada costura jurídica de um complexo
pluralismo político e cultural.

O texto constitucional, em seu ecletismo e extensão,
é o resultado de um multifacetado duelo pela representação,
que põe em cena grupos e organizações com interesses po-
líticos, sociais e culturais muito variados.' O reconheci-
mento da liberdade de expressão filosófica, religiosa e
estética, a consciência e a defesa meticulosa de valores
como os de meio ambiente, saúde e cultura e a garantia de
tratamento especial a idosos, crianças e portadores de defi-
ciência são exemplos da fecundidade do texto constitucio-

O pluralismo po-
lítico é um dos fun-
damentos explícitos
da República fede-
rativa (art. jO, v,
da Constituição)
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na] na explicitação das mais diversas reivindicações. É inte-
ressante perceber, nesse sentido, como a redação dos dis-
positivos constitucionais exprime não só a novidade do
direito mas também, em cada caso, a tipicidade de sua
enunciação.

Tome-se, a título de ilustração, o texto do art. 216,
que trata da definição dos bens culturais brasileiros:

"Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasi-
leiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referên-
cia à identidade, à ação, à memória dos diferentes gru-
pos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclu-
em.

1— as formas de expressão;

11 - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e
tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-cultu-
rais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor históri-
co, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico."

Perceba-se como a fórmula em que se enuncia o
artigo faz vazar os traços de um certo registro de lingua-
gem que, para além do efeito estritamente jurídico, revela
uma fluência inusitada na forma de perceber o seu objeto,
uma sutil reação ao autoritarismo, plantada no interstício
entre a letra e a política. Este tipo de subliminaridade
discursiva não se podia entrever no texto constitucional de
1967.

Formulações inovadoras como as do art. 216 podem
ser encontradas em vários outros capítulos da Constituição,
especialmente nos que compõem o título da Ordem Social,
por ser este o espaço que dá mais visibilidade às expres-
sões particulares de natureza político-cultural. O discurso
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ambientalista, por exemplo, infiltra-se pelo Texto, pressio-
nando a sua roupagem jurídica, como acontece no uso de
locuções como "manejo ecológico" e "processos ecológi-
cos" ou, de forma mais original, na locução de comandos
como o de "preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético", em que se insinua o sotaque que o
tema imprime ao texto da Carta. Destaque-se, nessa linha,
a forma com que o art. 225 apresenta a questão ambiental:

"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes efuturas gerações."

Interessa frisar aqui que a presença de artigos como
este no texto constitucional revela não apenas uma resposta
jurídica a uma demanda político-social, mas também, sob
outra perspectiva, a inserção de novas dicções temáticas
ou de certos registros singulares de expressão - no tecido
lingüístico do ordenamento, que rompem com o edifício
monolítico das palavras que caracterizava o instituto jurídi-
co anterior.

Tal percepção é sem dúvida fundamental para melhor
operar a perspectiva sobre a Técnica Legislativa que este
ensaio vai sugerir. Para complementar a ilustração sobre o
fato, que poderia estender-se a vários dispositivos, mencio-
ne-se ainda a redação dos arts. 206, V, e 215, § 1°, também
da Carta Federal. O primeiro, ao incorporar expressões
como "valorização dos profissionais de ensino", adota dic-
ção típica desta classe; o segundo, ao falar em "manifesta-
ções das culturas populares, indígenas e afiro-brasileiras",
incorpora, por sua vez, o modo de expressão familiar aos
defensores daqueles segmentos da população.

Com a vigência da Constituição de 1988, uma explo-
são de demandas reprimidas faz-se sentir no espaço parla-
mentar, em todas as instâncias da Federação. Se
variadíssimos grupos de pressão acorrem ao parlamento na
tentativa de ver transformados em norma jurídica os obje-
tos de suas reivindicações, é natural que se multipliquem e
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O quadro his-
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1989. 

se interseccionem, na arena da elaboração legislativa, os
mais diversos registros lingüísticos, mediante os quais os
lobbies articulam a sua matéria e o seu diálogo. Educado-
res, ambientalistas, cientistas, militares, profissionais de
saúde, artistas, organizações voltadas para a defesa de di-
reitos dos negros ou das mulheres, além de uma infinidade
outra de grupos e corporações, buscam o amparo legal
para suas reivindicações.

Dissemina-se uma crença generalizada na força da
lei, na capacidade que o texto escrito supostamente teria de
assegurar a consecução de direitos. Esta parece ser uma
das conseqüências imediatas da fundação de uma nova or-
dem constitucional. A atividade legislativa prolifera diante
do apelo vigoroso à normatização e da necessidade de pre-
encher o espaço que a Carta Magna abre para a regulamen-
tação dos seus temas!

Entretanto, contra toda essa demanda, cabe verificar
que o fenômeno que produz o incremento da atividade
legiferante e a abundância da palavra é o mesmo que pro-
move a difusão da atividade interpretativa e leva à destrui-
ção da fórmula ditatorial de um sentido absoluto para o
texto legal: aquela que, emanada do órgão de autoridade,
praticamente inviabiliza a experiência criativa no ato de lei-
tura do ordenamento.

Ora, o jogo da interpretação em um contexto demo-
crático não se sujeita à crença de que a norma se cola ao
texto, mas, como já se disse aqui, valoriza o papel do intér-
prete como construtor do direito. Parece que, diante disso,
instala-se um pequeno paradoxo: se a institucionalização da
democracia acarreta uma corrida à suposta segurança da
lei - e põe o Poder Legislativo no centro da demanda -,
já não é, por outro lado, exatamente a lei, ou a abundância
do direito escrito na lei, que, no regime democrático, irá as-
segurar a efetividade dos direitos pleiteados, essencialmente
porque o poder que transforma a realidade em função da
norma já se deslocou, de fato, para o campo interpretativo,
o que acaba valorizando, em última análise, a função do Po-
der Judiciário.
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Com base nesse raciocínio, fica claro que o aumen-
to da quantidade de leis não é verdadeiramente sinônimo de
realização de direitos. Fica claro também que a tentativa de
exaurir no texto legal a representação do objeto protegido,
por meio de artigos longos e pormenorizados, não
supõe uma resposta especular por parte dos órgãos de apli-
cação, ou mesmo do Poder Judiciário, às demandas que
motivaram a legislação. Ora, se esta conclusão não consti-
tui, em si, qualquer grande novidade - apenas se reforça o
princípio, mais do que difundido, de que uma redação sim-
pies e concisa é sempre recomendável paira os textos de lei
-, deve-se então retomar, agora, a partir dela, a visão do
quadro geral que a conformou, a fim de avaliá-lo em fun-
ção de uma nova perspectiva de estudo para a Técnica
Legislativa.

Assim, em primeiro lugar, considerando a versatili-
dade exploratória do sentido da palavra escrita no contexto
da interpretação e, mais especificamente, num momento
anterior a este, a riqueza das possibilidades de construção
textual em face das condições de toda ordem que interfe-
rem no processo legislativo, entendo que a Técnica
Legislativa, hoje, deve pautar-se por uma atitude diretiva e
principiológica para a redação legal. Esta posição implica
privilegiar a orientação crítica da elaboração das leis em de-
trimento da alternativa prescritiva de regras e modelos.

Em segundo lugar, considerando a imprevisibilidade
de situações com as quais tem de defrontar-se o legislador,
e a variedade de temas, circunstâncias e limites que a ele se
impõem na cosedura do texto, sugiro a adoção de uma ati-
tude problematizadora da Técnica Legislativa em face da
pragmática da redação, o que significa privilegiar o
mapeamento das dúvidas que freqüentemente surgem no
ato de criação, em vez de preparar modelos fechados que,
de certo modo, desestimulam a reflexão crítica de quem
está a aprender o ofício.

Em terceiro lugar, reconhecendo, sobretudo no con-
texto da contemporaneidade, a dinâmica intertextual e a
multiplicidade de registros linguísticos que se entrechocam
no espaço da elaboração legislativa, proponho uma atitude
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dialógica da Técnica Legislativa na avaliação da melhor
forma de conceber uma redação de lei. E evidente que a
postura dialógica atenua a concepção dogmática da língua e
permite um intercâmbio maior entre as dicções de que dei
alguns exemplos. Entretanto, é necessário ressaltar que
aceitar o diálogo proposto não significa, de modo algum,
abrir a escrita do texto a uma mistura anárquica de regis-
tros, o que obviamente comprometeria a busca de um vir-
tual consenso interpretativo, que, mesmo inatingível,
constitui um dos fundamentos da redação legislativa. Muito
ao contrário, reconhecer a variedade dos discursos, ao in-
vés de simplesmente ignorá-los, é poder retirar deles o me-
lhor proveito e permitir que o texto sofistique o seu
potencial de precisão.

A Constituição da República de 1988 e a Constitui-
ção de Minas Gerais de 1989 abriram caminho para este

° Cite-se,	por trabalho. Várias leis promulgadas neste Estado' na década
exemplo, a Lei n°	de 90 resultam desse processo que hibridiza as relações en-
11726194, que iflS	tre política e linguagem. A Assembléia Legislativa de Minastituiu a politica cul-	 -
tural do Estado.	Gerais, ao organizar seminanos legislativos - como nas

áreas de cultura, saneamento, meio ambiente, direitos hu-
manos, entre outras - com o objetivo de colher subsídios
para a atuação parlamentar, tem experimentado, em especi-
al o seu corpo técnico de redatores e consultores, na dinâ-
mica de fabricação de anteprojetos de lei resultantes dos
debates com as entidades de representação, a dificuldade
em concertar a vividez e a crueza lingüística da formulação
temática - que os /obbies e organizações enunciam
com a frieza quase tumular do jargão normativo.

De qualquer modo, é bom que se destaque, a absor-
ção dessas dicções temáticas, ou de certos registros espe-
cíficos, pela linguagem do ordenamento jurídico há de ser
avaliada equilibradamente, caso a caso, no ato da elabora-
ção legislativa, por meio de operações específicas de inter-
pretação.

Enfim, para sintetizar, devo dizer que a proposta de
explorar a Técnica Legislativa a partir de uma perspectiva
textual supõe, no tratamento de seu objeto, a adoção destas
três atitudes: a principiológica e diretiva, a problematizadora
e a dialógica. Na tentativa de oferecer um caminho a mais
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para o refinamento do trabalho do redator e do legislador,
desenha-se uma janela por onde se quer ver a lei antes
como texto que como peça jurídica. Na inflexão desse
olhar, que se ponham mais princípios do que regras, mais
questões críticas do que soluções, mais criação do que
repetição.

4. ENSAIANDO A TEXTJALIDADE

Sobre os fatores condicionantes da redação da lei

A reflexão sobre como se prepara um texto deve
sempre considerar os diversos fatores de natureza lingüísti-
ca e extralingüística que vão condicioná-lo ou, de algum
modo, interferir na sua conformação. O texto legal não
foge a essa determinação. Muito antes, tendo em vista a im-
portância que tem no conjunto das relações sociais e a di-
versidade de atores que atuam na sua confecção,
imposições e limites de toda ordem o prefiguram e acabam
transformando o trabalho do redator numa árdua e
dificultosa experiência de diplomacia com as palavras: eis
aí o lugar da criatividade.

O texto legal se constrói em um domínio de delicada
interlocução entre injunções de ordem jurídica, política e
administrativa, que a habilidade técnica e a inspiração lin-
güística tentam administrar. Tais injunções são exatamente
os fatores que vão condicionar a redação da lei, imprimindo
marcas visíveis em seu texto: na sintaxe, na semântica, no
vocabulário, na estrutura.

Pensar sobre os fatores que condicionam a constru-
ção do texto legal e sobre a forma como o texto revela essa
interferência parece-me um bom começo para que se pos-
sa, na situação adequada, levar a efeito um estudo comple-
to, no âmbito da textualidade, sobre a Técnica Legislativa.

Linguagem e poder: a imperatividade

Considerando-se a função da lei no pacto de relações
entre o Estado-legislador e a sociedade, destaca-se a
imperatividade do instituto legal como o primeiro fator que

7
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direciona a forma de sua elaboração. A expressão da
imperatividade na lei nasce do pacto sócio-político -
constitucionalmente fixado - de que as normas a serem
construídas com a interpretação do texto legal, nas situa-
ções concretas de sua aplicação, impõem-se como um co-
mando a ser por todos acatado. Este sentido de imposição
normativa subjaz a toda a redação do texto legal, impreg-
nando, explícita ou implicitamente, as diversas fórmulas es-
critas com que se constroem os dispositivos.

Se a imperatividade, na sua extensão envolvente, in-
forma todo o texto da lei, deve-se então perceber que ela
está presente não apenas nos comandos claramente
ordenatórios, como os que estabelecem uma obrigação ou
uma proibição, mas também naqueles que estabelecem uma
faculdade ou uma autorização, e, ainda, nas disposições
diretivas - as que instituem princípios, diretrizes ou pro-
gramas - e nas organizacionais - as que estabelecem
competências ou estruturam órgãos, por exemplo.

Vejamos algumas hipóteses em que a construção dos
textos é influenciada pela idéia da imperatividade. A defini-
ção do tempo e do modo verbais é função direta deste fa-
tor. Sem esmiuçar muito a questão, basta ver que a opção
imposta entre o presente do indicativo e o futuro do presen-
te do indicativo resulta, em grande medida, da necessidade
do tom imperativo. Influem concorrentemente na escolha a
natureza semântica do verbo - há alguns, como "dever",
que já contêm em si a idéia de obrigatoriedade e por isso
dispensam a flexão no futuro - e a condição de duração
da norma no tempo: há verbos que, usados no futuro, ex-
primem comando, mas subtraem a idéia de permanência da
disposição. E o caso, por exemplo, de "compor", "fazer",
"realizar", "criar", entre outros, que, conjugados no futuro,
indicam um ato pontual, que se resolverá assim que o co-
mando for concluído. Usados no presente, por outro lado,
quase não apresentam força imperativa, porque caem na
mera descritividade. Isto reduz a possibilidade do emprego
destes verbos no texto de disposições permanentes: são
muito freqüentes nas disposições transitórias. Veja-se o art.
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67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal:

"Art. 67 - A União concluirá a demarcação das
terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da pro-
mulgação da Constituição."

A busca da imperatividade influi também na sintaxe
das orações. Vejam-se os seguintes dispositivos, extraídos
da Constituição da República:

"Art. 41 - São estáveis, após dois anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso
público."

"Art. 230-

§ 2° - Aos maiores de sessenta e cinco anos é ga-
rantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos."

V

Redações como estas, que optam pela ordem inversa
na sintaxe da frase, são comuns em textos de lei. Se é pos-
sível apontar vários motivos, a maioria de natureza mera-
mente lingüística, para que se prefira tal construção à da
ordem direta, não se pode negar que, em casos assim, a
forma cogente da disposição se destaca com a inversão, fu-
gindo a um certo tom descritivista9 que a expressão direta
parece acentuar.

O uso de expressões com propósito meramente en-
fático - como "obrigatoriamente", "impreterivelmente" ou
"exclusivamente" -, ou de expressões explicativas e justi-
ficativas de preceitos, também pode ser avaliado em função
da imperatividade. Sabe-se que a tentativa de reforçar uma
norma pela incisividade de sua enunciação resulta, na maio-
ria das vezes, não em um reforço do objetivo pretendido,
mas em um enfraquecimento das disposições vizinhas e da
própria lei como um todo. A presença do termo de realce,
além de tender a criar um desequilíbrio semântico no con-
junto do texto, esvazia de certa forma a flexão imperativa,
que se supõe já presente pela simples enunciação
normativa. Lembre-se, entretanto, que, se a adoção de
construções e expressões expletivas é procedimento recor-

° À imperatividade
parece-me que está
sempre a opor-se
a descritividade. Há
nisto um eixo de
tensão sobre o
qual escorrega a
linguagem legal.
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rente na legislação - o que nos parece efeito ainda de uma
descrença histórica na força da lei -, ela há de ser avaliada
sempre em cada caso, na interpretação específica do pro-
blema.

Sabendo que a imperatividade permeia todo o texto,
seria possível ainda avaliá-la em relação a outros elementos
de redação, e até mesmo em função da estrutura da lei. O
que interessa frisar aqui, porém, é a forma como a escrita
interage com esse fator, e a evidência de que vários fatores
interagem ao mesmo tempo com a escrita.

A expectativa de consensualidade

Também na seara das relações entre Estado e socie-
dade, um outro fator condicionante de imediato se apresen-
ta, agora sob o ângulo da recepção do texto legal: a
expectativa de consensualidade em tomo da compreensão
de seu significado. E interessante notar que esta injunção
provém de circunstâncias impostas por um momento pos-
terior à edição da lei - quando eia será interpretada - e
não por uma dimensão já configurada anteriormente à sua
elaboração, como acontece com a imperatividade.

Supõe-se que o entendimento do texto legal atinja o
maior grau de intersubjetividade possível entre os seus in-
térpretes, como garantia da estabilidade e segurança das re-
lações sociais reguladas pelo direito e como forma de evitar
os duelos judiciais. É este o postulado que determina a fór-
mula da clareza e da precisão como pilares básicos da re-
dação legal, reconhecidos por todos os que escrevem sobre
o assunto.

É certamente complicado construir um edifício
conceitual que identifique marcas textuais de clareza e de
precisão. Se a concisão, a simplicidade, e a harmonia são
comumente apontadas como qualidades que servem a este
propósito, não se pode negar que a coerência e a coesão
são também, como índices de articulação lógica, funda-
mentais para sedimentação daqueles atributos.
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Creio, porém, que um esforço mais detido sobre a
questão poderá levar a conclusões úteis e a indicativos im-
portantes. Nesse sentido, comente-se o disposto na Lei
Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 1998,
que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis no âmbito federal. Mesmo com as evidentes limita-
ções que uma lei, pela sua natureza, encontra para dispor
sobre Técnica Legislativa, pode-se ver nela a indicação de
um ponto de vista novo sobre a matéria, embora discreta-
mente articulado e ainda apegado a conceitos que pecam
por misturar regras de padronização com diretrizes de ope-
ração lingüística do texto.

Observe-se, no alongamento do raciocínio, que um
erro recorrente de manuais e compêndios de Técnica
Legislativa tem sido o de confundir diretrizes para a reda-
ção com convenções de padronização. A forma que um
sistema legal elege para a apresentação gráfica de seus tex-
tos quase nada tem a ver com a qualidade da sua escrita. O
culto a esse tipo de formalismo, que precisa ser substituído
pela preocupação com o bom trato da língua, parece-me na
verdade um vício de correção burocrática que sempre pro-
lifera em períodos de ditadura. Se a obediência aos padrões
é básica para a aceitação e a circulação dos textos - e esta
é uma condição que nem se discute - não pode de modo
algum ser usada para camuflar, sob a roupagem singela dos
espaços corretos e da ortografia impecável, construções de
linguagem que, muitas vezes, constituem verdadeiros as-
sassínios da semântica e da lógica.

Voltando à questão da consensualidade, creio que
uma pesquisa da idéia de denotatividade do texto como ins-
trumento conceitual para operar as formas de clareza e pre- -
cisão seria, em meio a temática tão controvertida, mais
uma boa pista de investigação.

A generalidade e a abstração

As categorias de abstração e de generalidade da
norma jurídica, apesar de vincularem a redação do texto,
não chegam a pôr-se como orientação absoluta:
relativizam-se de acordo com o objeto da lei, seus destina-
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tários e seu campo de aplicação no tempo e no espaço.
Desta forma, a sintaxe das disposições, o vocabulário e a
estrutura do texto sofrem a sua influência em uma
gradação variável, que se pondera sobre o eixo de tensão
que cada um deles estabelece com seus opostos, quais se-
jam, a concretude e a especificidade.

A expressão da generalidade no texto legal dá-se, em
cada preceito instituído, na conformação que se faz do seu
objeto e do seu destinatário: é o domínio de aplicação da
norma. Se a idéia de generalidade orienta a construção des-
ta, os seus limites vão, no entanto, variar em todo o texto
da lei, dependendo exatamente do grau de elasticidade que
cada disposição ou um conjunto delas estabelece em rela-
ção a seu objeto.

Parece mesmo que, quanto mais se torna complexa
a sociedade, e mais difusos se tomam os interesses, mais
relativo se revela o condicionamento que a generalidade im-
põe à redação das leis, e mais delicada é a operação de re-
cortar o fragmento-alvo da norma.

A abstração, por sua vez, corresponde à vir-
tualidade da situação ou do fato enunciados pela lei.
Trata-se do espaço de significação que o texto apenas pro-
jeta e que só ganhará densidade quando, numa situação
concreta, o intérprete ou o aplicador efetuarem o trabalho
de preenchimento criativo deste espaço, numa operação di-
nâmica que pode envolver a interconexão de vários disposi-
tivos.

Na tarefa de redação do texto legal, há sempre um
processo mental de trânsito entre o geral e o particular, o
abstrato e o concreto, até que se defina a expressão mais
adequada para servir à norma. Não se pode confundir, pois,
generalidade ou abstração com imprecisão. Contra esta, há
o esforço de buscar a expressão ou a construção que equi-
libre, em cada caso, na melhor proporção, o eixo de tensão
estabelecido entre aqueles dois pares de pólos.

A opção entre, por exemplo, termos como "servido-
res", "servidores em atividade", ou "servidores estáveis"
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na construção de um artigo revela um duelo entre a genera-
lidade e a particularidade que só na situação específica de
elaboração do texto se pode resolver. Da mesma forma,
pode-se titubear entre "professores", "trabalhadores da
educação" ou "profissionais de ensino", como destinatários
de uma norma.

As chamadas leis de efeito concreto, por sua vez,
como as que criam um órgão, ou declaram uma entidade
de utilidade pública, são exemplos claros de situações em
que o texto da lei atinge seu grau máximo de concretude,
em oposição à abstração.

O uso do artigo, o uso do singular e do plural, a es-
colha do vocabulário são também situações de construção
textual em que as marcas desses dois planos de tensão se
revelam.

Temporalidade e enunciação

A temporalidade da norma constitui uma das dimen-
sões centrais para o seu entendimento e sua aplicação. Des-
lizando entre a permanência e a transitoriedade, a definição
do tempo normativo está diretamente relacionada com a
forma como se enunciam os comandos legais e, como se
sabe, vincula os limites da eficácia da lei em relação a seu
objeto e a seus destinatários.

A situação de permanência cria o tempo da abstra-
ção, no qual não há lugar para referências ou marcas que,
de algum modo, possam prender à uma dimensão datada o
fato que a norma enuncia. Nesse sentido, diga-se rapida-
mente, é bastante delicado o uso, em textos de lei, de ex-
pressões ou termos cuja referência varia em função do
sujeito que as formula. Refiro-me, por exemplo, a advérbi-
os demonstrativos como "aqui" ou "agora" e a adjetivos
como "recente" ou "atual" circunscrevendo objetos no tex-
to legal. O cuidado se justifica pelo risco de indeterminação
do tempo de aplicação da norma ou do tempo do fato por
ela enunciado: a qualificação, por exemplo, de uma situa-
ção como "atual" certamente tende a vinculá-la à data de
edição da lei, o que, se é útil para tratar de uma situação
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transitória", compromete o sentido de um comando que se
quer ver perdurar.

A situação de transitoriedade, por sua vez, ora institui
uma regulação provisória - à espera da permanente que a
substitua -, ora define regras para o fato que é provisó-
rio, ora realiza um ato concreto no presente ou prevê a rea-
lização de um ato concreto no futuro. Há nestes casos
sempre uma articulação enunciativa que insere o preceito
no domínio da temporalidade cronológica."

Sabe-se que a definição da permanência ou da transi-
toriedade da norma é condição determinante para a
estruturação da lei: a separação destas duas categorias no
arranjo textual determina a importância de se usar o calen-
dário no processo interpretativo. A situação temporal da
norma influi também, como já se mencionou, na conjuga-
ção dos verbos nas disposições: é sob a interferência simul-
tânea da imperatividade e da temporalidade que a
construção verbal se fará. E a análise detalhada de como
esse processo se dá deve com bom proveito ser feita pela
Técnica Legislativa.

Outra questão envolvendo a temporalidade que à
Técnica Legislativa não pode escapar é a da elaboração de
leis modificativas. O lugar da norma no tempo está direta-
mente relacionado com a forma de sua enunciação. Trata-
se de uma questão textual séria: como articular a redação
de um dispositivo considerando os vários tempos que se
entrecruzam quando uma lei nova altera outra que já vigora.
O momento de promulgação da lei modificada, o tempo de
vigência dos preceitos que ela instituiu, o tempo em que se
promulga a lei nova e o tempo de vigência das novas nor-
mas são as quatro dimensões temporais mínimas envolvi-
das na operação, que as várias instâncias enunciativas do
texto têm de articular.

A conjuntura e o pressuposto político

Determinadas circunstâncias político-administrati-
vas, de natureza conjuntural ou histórica, se não podem ser
tomadas, diferentemente dos elementos que acabo de enu-
merar, como condicionantes permanentes da redação, sem

Veja-se o caso
do art. 61 das
Disposições
Transitórias do Es-
tado: "O atual Juiz
de Direito Auxiliar
passa a denomi-
nar-se Juiz Substi-
tuto."

Ver, como exem-
plo das três situa-
ções, respectiva-
mente, os arts. 66
e 68; 52 , 92, 61, 80
e 82; 13 e 81; da
Constituição Esta-
dual.
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dúvida interferem nela: assim é que algumas opções for-
mais de escrita são feitas de acordo com esta ordem de
conveniência e definem-se nos limites da competência téc-
nica para o ato em cada situação específica.

Pode-se mencionar, também, como mais um fator
que interfere na redação legal, algo que se poderia tratar
como um nexo de realidade, que se revela na percepção
das condições de aplicabilidade do texto em face das cir-
cunstâncias da vida real. E a situação em que o corpo téc-
nico especializado tem de estar familiarizado com as
imbricações sócio-políticas da matéria, a fim de evitar que
se produza uma sofisticada obra de laboratório, porém in-
capaz de harmonizar-se com a realidade que pretende disci-
plinar.

É preciso não esquecer, ainda, que as definições de
ordem política constituem, no conjunto do processo
legislativo, fator basilar de condicionamento textual. São
os parlamentares os responsáveis pela indicação geral -
ou pelo menos pela supervisão - dos rumos e do conteúdo
da legislação durante todas as etapas elaborativas, a come-
çar dos anteprojetos. Trata-se de condição imposta pelo
próprio regime de representação democrática, que vincula
constitucionalmente os atos do processo aos titulares dos
mandatos legislativos.

Estrutura e lógica

Os fatores que acabo de descrever condicionam de
forma variada e complexa a redação do texto legal. Ora são
concorrentes, ora se chocam, ora se somam, ora se exclu-
em, moldando determinada estrutura, definindo uma alter-
nativa de vocabulário ou alguma expressão sintática. A
combinação deles com as imposições do próprio sistema
lingüístico é que determinará a forma final do texto. Estas
últimas se referem basicamente à coesão e à coerência dos
dispositivos, à sua articulação interna e às conexões que es-
tabelecem com o ordenamento. Sobre essa armação lógica
farei a seguir alguns comentários.	 -

Convém antes ressaltar que não dedico aqui espaço
para comentar as estratégias organizadoras do trabalho de

.1
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redação em si, nem as especulações de cunho político-jurí-
dico - possibilidade e necessidade de legislar - que ante-
cedem a feitura de um projeto de lei, tendo em vista que
não é objetivo deste ensaio a exploração de cuidados prepa-
ratórios com o ato de elaboração legislativa.

Coerência e coesão

12 V. Costa Vai,
Maria da Graça.
Redação e tex-
tualidade. São Pau-
lo: Martins Fontes,
1991.	E	ainda:
Koch, Ingedore
Villaça. A coesão
textual. São Paulo:
Contexto, 1997.

Investigar a estruturação do texto legal com o objeti-
vo de compreender os mecanismos específicos da lingua-
gem normativa que produzem a sua coerência e a sua
coesão parece-me um desafio importante que a Técnica
Legislativa deveria assumir, contando com os subsídios te-
óricos que, contemporaneamente, os estudos no campo da
linguística textual podem oferecer. 12

Se a clareza e a precisão são características funda-
mentais exigidas do texto legal, é certo que não se pode
chegar a elas sem um articulado coerente e coeso. E o tra-
balho da redação poderia ser facilitado na medida em que,
em vez da simples enunciação deste fato, a teoria se empe-
nhasse em identificar explicitamente as marcas da coerên-
cia e da coesão no âmbito do registro normativo.

Parece-me que a coerência articulatória dos textos
legais pode ser avaliada basicamente em três campos: o ju-
rídico-filosófico, o lógico-semântico e o morfossintático.
Em qualquer dos casos, o ponto de partida para a verifica-
ção é o texto, segundo a perspectiva básica que este ensaio
vem propondo.

No campo jurídico-filosófico, deve-se considerar a
unidade de princípios, diretrizes e normas estabelecidas
dentro de um mesmo texto legal. Persegue-se a compatibi-
lidade entre os preceitos instituídos, em uma avaliação que
pode estender-se às normas de hierarquia superior dentro
do ordenamento. No campo lógico-semântico, quer-se, pri-
meiro, verificar a relação conceitual entre os dispositivos,
especialmente entre os parágrafos e o "caput" de um mes-
mo artigo, tendo como objetivo a eliminação de possíveis
contradições; segundo, avaliar a correspondência entre ter-
mos idênticos e os conceitos a que remetem, e vice-versa,
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como garantia de uniformidade de sentido em todo o texto.
Por último, a coerência morfossintática é a que trata da uni-
formidade de redação entre dispositivos de uma mesma
enumeração, do paralelismo sintático entre estruturas gra-
maticais da mesma natureza e da continuidade sintagmática
entre uma frase iniciada em algum cabeçalho e desdobrada
entre dispositivos que se enumeram em seguida.

Se a idéia de coesão pode ser entendida como a ex-
pressão da coerência no plano lingüístico," e neste caso	lO Costa Vai. Op.
acaba confundindo-se com ela no quadro classificatório cit. P•20•
que propus, pode também, por outro lado, ser aproveitada
parcialmente como ferramenta conceitual em uma radio-
grafia dos planos de estrutura do texto.

Considerando dois níveis básicos de estruturação, o
interno e o externo, é possível criar para cada um deles a
imagem de uma rede de conexões dando ligadura ao texto:
na linearidade dos dispositivos e na relação deste com ou-
tros textos legais. Os pontos de conexão em um e outro
plano fariam, nesse sentido, a coesão textual. Evidentemen-
te que, ainda assim, coesão e coerência em muito se con-
fundem, mas, na parte em que se distinguem, podem gerar
campo para curiosas constatações. Assim, vejamos.

Sabidamente, a estruturação interna varia de acordo
com a extensão, a natureza e a complexidade da matéria, e
este fato, por si só, já é motivo de reflexão. A ordem dos
dispositivos e de temas, a divisão do texto em partes e os
mecanismos de progressão textual numa trilha de dispositi-
vos certamente valem uma boa pesquisa. As remissões in-
ternas entre dispositivos podem considerar-se pontos de
coesão que não se incluem necessariamente entre os funda-
mentos imprescindíveis à coerência.

Já um olhar sobre o nível de estruturação externa,
que remete às conexões intertextuais dentro do
ordenamento, indica que o texto de uma lei, além das cons-
tantes remissões que faz a outras leis e principalmente às
Constituições, reproduz ele próprio vários termos, expres-
sões e dispositivos inteiros cunhados nas Cartas Magnas. E
interessante verificar que, muitas vezes, a presença desses

/
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fragmentos lingüísticos nas leis não tem qualquer função
normativa; entretanto, eles não poderiam ser extirpados de
seus lugares sob pena de deixar deformada ou coxa a es-
trutura global. Ora, conclui-se daí que esses termos ou ex-
pressões, se não têm função normativa, devem ser
considerados, se não transbordam da própria finalidade da
lei, por sua função textual, por garantirem a coesão do tex-
to legal.

Esta parece ser aferição que uma perspectiva predo-
minantemente prescritiva e jurídica da lei dificilmente faria.
Nem há de se falar, ainda, nos silêncios lingüísticos do tex-
to, nos termos e expressões ausentes, que uma inter-
subjetividade pressuposta de seus intérpretes trata de preen-
cher, como, de modo geral, ocorre em toda atividade co-
municativa.

Por uma tipologia textual

Ao encampar a proposta da textualidade, a Técnica
Legislativa, certamente, além de verificar como se dá a
configuração genérica de um texto legal - o que aliás, a
seu modo, ela tem já realizado - poderá também desenhar
uma tipologia de leis em função de características comuns
de textos.

Um estudo classificatório como esse seria de imenso
valor para as casas legislativas, porque traria à luz procedi-
mentos recorrentes e específicos de cada uma delas, com a
possibilidade de avaliá-los, criticá-los e aprimorá-los. A pes-
quisa contribuiria muito para facilitar o trabalho em Câma-
ras Municipais.

Assim, ao invés de repisar classificações sempre en-
contradas em livros jurídicos e em manuais de Técnica
Legislativa, como as que opõem, por exemplo, segundo
critérios diferenciados, as leis de direito público às de direi-
to privado, as leis gerais às especiais, ou as complementa-
res às ordinárias, um novo critério tipológico seria
adotado: as categorias de leis segundo sua estruturação
textual.
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O objetivo desta classificação seria o de melhor
compreender a forma de redigir e articular textos de leis se-
melhantes para se aprimorar a sua elaboração. Poderiam ser
estudadas, por exemplo, no âmbito estadual, as leis que
instituem programas ou políticas públicas, as leis de criação
e estruturação de órgãos da Administração Pública, as leis
meramente autorizativas ou proibitivas, as leis
procedimentais e as leis modificativas de um modo geral.
Mais uma vez, privilegia-se a perspectiva textual, sem
desconsiderar a interferência de outros fatores.

5. CONCLUSÃO: UM $TiJDO POR FAZER

A sistematização da experiência e do conhecimento
técnicos de elaboração legislativa, com base na perspectiva
e nos fundamentos metodológicos que aqui apresentei,
agregada, na medida adequada, à produção intelectual que
já se tem pronta sobre o tema, certamente - esta
é a expectativa que alimento - contribuirá para facilitar e
aprimorar a qualidade dos projetos e das leis confecciona-
dos tanto no âmbito parlamentar quanto nos órgâos
especializados de outros Poderes, especialmente o Exe-
cutivo.

Para a consecução de um estudo como esse, a con-
ciliação de esforços e idéias de quem se dedica à matéria
parece ser sempre mais vantajosa do que a atitude individu-
al e isolada, pelo menos no que se refere ao interesse das
instituições para as quais a sedimentação do conhecimento
sobre a Técnica Legislativa é relevante. '

As idéias e propostas que este ensaio procurou for-
mular` têm a intenção deliberada de, na expressão reticente
- porém atenta - que é própria das boas provocações,
indicar a existência de um espaço teórico ainda vago que
pode e merece ser preenchido, no círculo da atividade téc-
nico-parlamentar, por uma iniciativa mais arrojada.

Assim, se é verdade que, na reflexão de cada tópico
deste trabalho, os desdobramentos foram ainda tímidos, es-
pera-se que promissor seja o juízo que se faça sobre as
possibilidades de concretamente adotá-lo e desenvolvê-lo.

É notável, nesse
sentido, o exemplo
que se colhe na
Espanha, com os
resultados que um
grupo de estudio-
sos de Técnica
Legislativa - o
Gretel - tem obtido
em pesquisas, pu-
blicações e troca de
informações Traba-
lho valioso e inova-
dor, intitulado La
temia de Ias leyes:
10 estudios de
Técnica Legislativa,
foi publicado sob a
assinatura do Gre-
tel em Barcelona
(Bosch Editorial,
1986). Mencione-se
também a obra Lã
Técnica	Legislati-
va	a	debate
(Barcelona:	Edito-
rial Tecnos, 1994),
compêndio que
reúne textos sobre
a Técnica Legis-
lativa avaliada, se-
gundo perspectivas
variadas, por dou-
trinadores e re-
presentantes de Po-
deres do Estado.

-
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O QUE PENSAVAM OS PARLAMENTARES
MINEIROS À VÉSPERA DO QOLPE

MILITAR DE 1964
LUIZ FERNANDES DE ASSIS Editor dos Cadernos

da Escola do
Legislativo

conjuntura política no início da década de
60 foi atípica. A "guerra fria" colocava o
mundo entre dois pólos: os que se orien-
tavam por uma tendência capitalista de
mercado livre, e os que apostavam na re-
volução comunista, que viria da então
URSS ou da China, e se alastraria pela
América Latina. O papel jogado pelos
Estados Unidos da América, maior potên-
cia ocidental, no entanto, desequilibrava a
balança e colocava em xeque a frágil

democracia brasileira.

A posse de João Goulart, após renúncia de Jânio
Quadros, criou um clima de desconfianças mútuas entre o
Presidente da República e a alta hierarquia das Forças Ar-
madas. Identificado como populista e socialista, Jango não
conseguiu montar uma base de apoio convincente nem no
parlamento, nem nas ruas. A solução parlamentarista foi

Cad. Esc. Legisl. Belo Horizonte, 4(7): 3-179,janijun. 1998	 149
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um arremedo que se esgotaria no plebiscito de 1962. A vol-
ta do ex-vice-presidente legitimado pelas umas não conse-
guiu aplacar os ânimos de seus adversários. O mundo
estava cindindo, os valores se transformando rapidamente,
e no Brasil os debates em torno das propostas de reformas
de base exaltavam os ânimos.

1 Ver STARLING,
Heloísa Maria Maria
Murgel. Os senho-
'es das Gerais,
Os novos inconfi-
dentes e o Golpe
de 1964. Petrópo-
lis, Vozes ! 1986.

Observando os acontecimentos ocorridos à véspera
do Golpe Militar de 1964, e sabendo das articulações políti-
cas para derrubar o governo de João Goulart, podemos
perceber nitidamente o envolvimento dos deputados estadu-
ais mineiros com um tema que tinha dimensões nacionais.
Mas, se se tratava de uma conspiração - como sabemos
hoje, graças a trabalhos acadêmicos como o da professora
Heloísa Starling' -, onde o segredo seria a alma de uma ar-
ticulação maior, por que alguns parlamentares se
posicionavam tão aberta e ferreamente contra um regime
constitucional legalmente reconhecido? Por que o fantasma
do comunismo era colocado diuturnamente nas discussões
em plenário? A quem se dirigiam as mensagens emitidas na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais?

Para tentar responder estas e outras questões, volta-
mos aos debates parlamentares da VI Legislatura original-
mente publicados no "Diário da Assembléia", do Minas
Gerais. Interessante ressaltar que os trechos selecionados
fazem parte de um extenso trabalho da Assembléia
Legislativa de recuperar a memória dos protagonistas de fa-
tos importantes para a compreensão do jogo político de
hoje. Neste sentido, a valorização da memória dos políticos
que participavam do Legislativo Mineiro não se atém ape-
nas àquele momento máximo do parlamento, mas transbor-
da para a história de uma vida inteira. Os acontecimentos e
as lembranças do ocorrido não são espelhos que se olham
sem intermediações: o tempo acrescenta e, simultaneamen-
te, apaga marcas, sensações, decepções.

Deixemos, então, a voz daqueles homens ecoar, trin-
ta e cinco anos depois.
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DOCUMENTA

181 a REUNIÃO ORDINÂRIA,i 8.2.64

- O Sr. Waidomiro Lobo: - Sr. Presidente, aprovei-
tando os minutos que me restam quero fazer daqui uma
pergunta a todos os senhores Deputados que, desta Tribu-
na, têm combatido o comunismo, principalmente o comu-
nismo cubano: se já se lembraram esses senhores que um
outro comunismo, bem mais perto do Brasil, recebe do Go-
verno e do povo brasileiro a maior assistência. Refiro-me
ao comunismo boliviano. Este é mais perigoso do que o
cubano, mas até hoje ninguém se lembrou disto.

A reforma agrária boliviana serviu de molde para
aquilo que quer a SUPRA, que é, nada mais nada menos, a
famosa Reforma Agrária Boliviana, que respeita as suas pe-
quenas propriedades, e estas foram exatamente as primei-
ras propriedades que ficaram pertencendo ao sindicato. A
Confederação Obreira Boliviana e a Confederação Obreira
Departamental da Bolívia foram exatamente as pequenas
propriedades e primeiras a serem tomadas, porque eram
justamente as que produziam.

(Anais, Diário da
Assembléia - Mi-
nas Gerais -
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O mesmo caso acontece com a SUPRA. Diz o Sr.
Presidente que as pequenas propriedades serão respeitadas.
Isto foi falado também na Bolívia, mas apenas para ludibriar
a boa-fé dos poucos homens que ainda pensavam em liber-
dade na Bolívia.

Vemos, portanto, que o perigo comunista está en-
costado em nossa Pátria. Vamos pensar menos no comu-
nismo cubano e no comunismo russo e dar mais atenção
ao comunismo boliviano, porque este é que está em conta-
to com os nossos homens do interior, principalmente na re-
gião do Mato Grosso.

Antigamente, na Bolívia, se queixava dos homens
que possuíam automóveis de luxo. Hoje, são justamente os
presidentes e os chefes de sindicatos os que possuem auto-
móveis de luxo na Bolívia. Toda a propaganda comunista
no Brasil ou, pelo menos, a maioria dela, vem por intermé-
dio dos comunistas bolivianos, que têm liberdade de entrar
no Brasil, às vezes até mesmo sem passaporte, através da
estrada de ferro que liga a cidade de Cuiabá à cidade de
Santa Cruz de La Sierra, naquele país.

Os Srs. Deputados que quiserem tomar maior co-
nhecimento do que é o comunismo boliviano poderão pro-
curar-me, porque tenho até documentos para serem
exibidos. Todavia, acho que não há nenhum interesse nesse
sentido. Interessa-se apenas em gritar contra o comunismo
cubano, ou o comunismo russo e de outros países da Cor-
tina de Ferro, pouco se falando deste que está mais perto
de nós.

O Sr. Presidente (Walthon Goulart): - Com a pala-
vra o Sr. Deputado Wilson Modesto.

O Sr. Wilson Modesto: - Sr. Presidente, Srs. De-
putados, venho à Tribuna para discorrer sobre o pronunci-
amento do Prof. Darcy Ribeiro, quando S. Excia. procura
informar o povo sobre os reais objetivos do Presidente
João Goulart. Quem ouviu o seu pronunciamento pôde
constatar que S. Excia. dava uma resposta àqueles que pro-
curam informar indevidamente a opinião pública, trazendo-
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lhe intranqüilidade e apregoando que o Governo, sereno e
honesto, do Presidente João Goulart, tem por objetivo as
classes trabalhadoras para a propalada revolução armada.

Precisamos estar com as nossas cabeças frias e com
o pensamento voltado para a Pátria brasileira, para meditar
melhor sobre os pronunciamentos que vêm fazendo certos
homens de responsabilidade na vida pública de nosso Pais.
Aqueles que acompanham a ação calma e serena do Presi-
dente João Goulart não podem acreditar que S. Excia. este-
ja perdendo tempo para estimular um golpe armado em
nossa Pátria. O Presidente João Goulart defendeu a legali-
dade, quando alguns maus militares, ajudados por alguns
maus políticos, procuravam impedir a sua posse como
substituto constitucional do Sr. Jânio Quadros. Por isso, o
povo mineiro, que nos ouve neste momento e que lerá os
Anais desta Casa publicados no "Minas Gerais", há de to-
mar conhecimento de que estávamos aqui nesta tarde para
mostrar à opinião pública que o Presidente João Goulart
nada mais quer senão conduzir o destino de nossa Pátria
com o firme propósito de terminar seu mandato como Pre-
sidente da República, dando ao povo brasileiro a calma e a
tranqüilidade necessária, para que possa trabalhar e progre-
dir. O Ministro Darcy Ribeiro, falando ao povo brasileiro,
mostrou as realizações do Governo da República, enume-
rando diversas obras que nós já tivemos oportunidade citar,
aparteando os senhores Deputados que às vezes vinham à
Tribuna criticar o Governo de S. Excia, lembrando-lhes as
obras que o Presidente vem fazendo realizar no seu Gover-
no, em favor do progresso de nossa Pátria.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os bons
brasileiros, os bons patriotas e os bons políticos, na exata
concepção da palavra, devem ser aqueles que pregam o
respeito aos mandatos constitucionais, como também de-
vem pregar o respeito à ordem e à democracia brasileira.
Esta denúncia que se faz, de que o Governo, fornecendo
armas ao sindicato, não está interessado em golpe armado,
passa (sic), sem dúvida alguma, de uma intriga daqueles
que jamais ganharam nas urnas, porque não sabem ganhar
eleições a não ser pregando calúnias e intrigas ao povo.
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Sentimos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o Presiden-
te da UDN, Prof. Bilac Pinto, esteja se prestando a fazer
uma denúncia desta natureza, procurando atrapalhar e criar
dificuldades ao Presidente e ao Governador de Minas Ge-
rais, Sr. José de Magalhães Pinto. Porque outro objetivo
não tem o Prof. Bilac Pinto senão o de distanciar o Presi-
dente João Goulart do eminente Governador Magalhães
Pinto, que estão, a esta altura dos acontecimentos, com
uma grande responsabilidade de conduzir os destinos da-
queles que seguem a sua orientação de paz e tranqüilidade,
desejando que esta Pátria, conforme vem pregando o Go-
vernador Magalhães Pinto, encontre o caminho definitivo
para o povo mineiro. Só podemos ver nas palavras do
Prof. Bilac Pinto o objetivo de distanciar o eminente Gover-
nador de seus amigos e correligionários como o Presidente
João Goulart o é. Mas o Presidente está tranqüilo, com um
só pensamento, que é o de dirigir esta Pátria até o término
de seu mandato e passar a faixa presidencial àquele que de
fato tiver o sufrágio popular e for escolhido pelo povo para
ser o seu sucessor depois de 1966. Nós queremos, Sr. Pre-
sidente, que o sucessor do Sr. João Goulart seja um ho-
mem que esteja afinado com o pensamento de S. Excia., o
Sr. Presidente da República, que vem pregando a harmonia,
a paz social entre os trabalhadores e as classes produtoras
e para o povo de um modo geral. Temos a certeza de que
aquele que suceder ao Sr. João Goulart será um homem
imbuído de idéias novas, de idéias necessárias para o bem-
estar social de nosso povo. Por isso, as palavras de escla-
recimento do Prof. Darcy Ribeiro, através de uma rede de
televisão e de rádio, foram daquelas que devem ser ouvidas
pelos bons brasileiros. Se a justiça tem de ser feita, que se
faça honestamente, respeitando o postulado democrático,
sem ferir o nosso regime e sem trazer a intriga entre o
povo e o Exército Nacional. E agora vemos que o Sr. Bilac
Pinto procura descambar para a intriga entre o Exército, a
Aeronáutica e a Marinha, jogando as Forças Armadas con-
tra o Sr. Presidente da República. Entretanto, para a felici-
dade nossa, as Forças Armadas não darão ouvido ao Prof.
Bilac Pinto, a quem pedimos que, com a responsabilidade
que tem, de Presidente de um dos grandes partidos nacio-
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nais, reflita melhor antes de exteriiar seus pensamentos fu-
turos, para não trazer inquietação a esta Pátria.

i81 8 REUNIÃO ORDINÁRIA,18tÕ4

O Sr. Cícero Dumont: - Sr. Presidente e Srs. De-
putados, o problema da execução da reforma agrária no
Brasil é dos mais graves. Minas Gerais, que até 30 dias
atrás era considerada a "ilha da Paz", inclusive para os efei-
tos da reforma agrária, vem tendo essa sua paz perturbada,
a partir do dia em que as autoridades responsáveis pela SU-
PRA em Minas, ao desembarcarem em Governador
Valadares, não procuraram dar execução à Lei, mandamen-
to que visa, pelo menos, teoricamente, a uma solução cons-
trutiva, mas se apressaram em fomentar uma luta que ali se
iniciará sob os auspícios de características forças subversi-
vas e anti-democráticas. Mas, não só em Governador
Valadares se ateou a primeira chama para a intranqüilidade
do povo de Minas, inutilmente. Também em Corinto, on-
tem ou anteontem, numa reunião preparada, evidentemente
sem maiores cautelas e com propósitos manifestamente
subversivos, verificaram-se fatos que poderiam ser graves
se o representante do reformismo agrário agressivo e sub-
versivo não fosse um jovem Deputado que confundiu o pri-
meiro espocar de um foguete, com tiro de arma de fogo.
Se esse não tivesse este moço, à frente do reformismo
agrário, naquela reunião, e se ali estivessem os homens
acostumados à luta, a que preço por certo, a esta hora, aqui
estaríamos a lamentar fatos muito mais graves. Ninguém
nega a necessidade de um reajustamento da nossa estrutura
agrária, mas, todos somos acordes em que o Presidente da
República, para este ato, deve ter maior cautela na escolha
dos homens que vão se encarregar desta tarefa. Um jornal
do Rio de Janeiro noticia que o Ministro da Agricultura,
Osvaldo de Lima Filho, numa palestra sobre pecuária, de-
clarava que um bezerro, em Pernambuco, pesava 83 arrou-
bas, quando o Deputado Feliciano de Oliveira, conhecedor,
por força de suas atividades, do que é a pecuária, e com a
sua responsabilidade de criador, e líder da bancada do PTB,
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declarou: "Senhor Ministro, então este bezerro é um mons-
tro, pois em Minas, como em todo o Brasil, só um boi de
cinco anos tem 83 arroubas. Por aí, podemos ver a catego-
ria dos homens que estão desservindo, não só ao Presiden-
te da República, mas, também, aos desinteresses do País.
Os assuntos de seu pacto. Quem o diz? O líder do PTB na
Assembléia.

Por outro lado, assistimos ao governo federal entre-
gar ao Sr. João Pinheiro Neto a execução da Reforma
Agrária no Brasil. Não temos nada contra o Sr. João Pi-
nheiro Neto, nem contra seu admirável tamanho e bom
porte de ser de clube sua forma de atuar. Pode ele ser um
rapaz de bem, nada temos a objetar: pode ser ele um rapaz
de bons propósitos, um rapaz ilustre que tem a credenciá-lo
o nome sempre reverenciado de seu avô João Pinheiro.
Mas, a verdade é que está faltando autenticidade, prudên-
cia, senso de limite, descortínio e amadurecimento ao Sr.
João Pinheiro Neto, para executar esta perigosa tarefa. Se o
Sr. Presidente da República, no lugar do Sr. João Pinheiro
Neto, pusesse um homem com a convivência com os pro-
blemas do interior, com os problemas políticos, capaz de,
pelo seu amadurecimento espiritual, medir as conseqüênci-
as de medidas como estas, que exigem a reforma agrária,
por certo S. Excia teria suas dificuldades atenuadas em
80%. Então, o que se verifica é que na execução da Refor-
ma Agrária as dificuldades não são postas pelo homem do
campo, pelos fazendeiros, mas estão exatamente no desa-
certo das escolhas dos executores da política governamen-
tal. Tire o Sr. Presidente da República o Sr. Pinheiro Neto
da presidência da SUPRA, e ponha ali homens de responsa-
bilidade, de amadurecimento; substitua em Minas Gerais o
Pe. Lage por outro padre, conhecedor do assunto e equili-
brado, substitua outros auxiliares seus neste setor e estou
certo que muitas dessas dificuldades que trazem este clima
que caminha para a violência e certamente para a subversão
irão se desvanecer, permitindo um diálogo que leve ao en-
tendimento. Assim, pois, Sr. Presidente, ao voltarmos à
moção do Deputado Raimundo Albergaria, o fazemos com
o propósito de congratularmos com as autoridades e o
povo de Governador Valadares, quando reagiram, não con-
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ira a reforma agrária, mas contra aqueles que estão explo-
rando a reforma agrária, não em favor do Presidente da
República, mas em favor de potências estrangeiras, de for-
ças estranhas ao Brasil ou nacionais subversivas. Pode ser
que haja entre eles homens sinceros, mas são poucos; a
grande maioria deseja não a reforma agrária, mas a
sovietização. Por isto, ao votarmos este requerimento, a
nossa posição é no sentido de condenar o excesso das auto-
ridades neste setor, a falta de segurança na escolha do Pre-
sidente dos homens para estes cargos, na certeza de que
essas nossas críticas possam contribuir para se encontrar a
solução de que o Brasil precisa.

O líder da minha bancada naturalmente trará a posi-
ção dela, e esta posição será também a nossa, porque nós
divergimos quando discutimos, mas estamos unidos quan-
do votamos. Deixo, portanto, a S. Excia, que é a autoridade
da bancada para definir a sua posição, mas o que é de meu
dever na matéria é trazer uma crítica sobre minha respon-
sabilidade, certo de que estarei, pelo menos, tentando con-
tribuir para encontrar e remover as causas que vêm
impedindo a execução da reforma agrária, mas facilitou a
precipitação da guerra revolucionária.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acabo de receber do meu Líder, Deputado Agosti-
nho Campos Neto, a incumbência de ler a seguinte declara-
ção de voto, que é o da bancada do PR (lê):

DECLARAÇÃO DE VOTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

A bancada do Partido Republicano, pela sua lideran-
ça, requer fique constando dos anais desta Casa a sua posi-
ção, diante dos termos do substitutivo Wilson Modesto,
referente a voto de congratulações com o povo, Câmara e
Prefeito de Governador Valadares, poderes estaduais e fe-
derais, que é favorável à sua aprovação, com restrição à
parte relacionada com as congratulações ao Governo Fede-
ral, por reconhecer nos órgãos federais, especialmente no

rd
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Sr. João Pinheiro Neto, da SUPRA, e seus colaboradores,
de Minas, a principal causa da agitação reinante em nosso
Estado, no setor agrário.

Sala das Reuniões, 18102164

(a.) Agostinho Campos Neto, Líder do PR.

- Publicar.

Verifico, Sr. Presidente, que as minhas declarações
correspondem plenamente à declaração da minha bancada.

Estimo que esses debates que aqui se travam em tor-
no desta matéria - reforma agrária - e em tomo de ou-
tras, como a legalização do Partido Comunista, o voto do
analfabeto, sejam travados num clima que vise a procurar
uma solução, em que advoguemos os pontos de vista, mas,
procuremos, sobretudo, resguardar os pontos de vistas,
mas procuremos, sobretudo, resguardar os interesses da
Pátria.

O Sr. Presidente (Walton Goulart): - Com a palavra
o Sr. Deputado Aníbal Teixeira.

O Sr. Aníbal Teixeira: - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, é com a maior satisfação que vimos a esta tribuna
para dar o nosso apoio a este requerimento que pede voto
de congratulações com o povo de Governador Valadares e
com as autoridades locais que, de maneira tão viril, protes-
taram contra mais esta etapa da guerra revolucionária que é
promovida com a aquiescência criminosa do Sr. João
Goulart.

O problema da reforma agrária tem sido colocado,
no Brasil, pelo Sr. Presidente da República, de maneira to-
talmente irresponsável. Este governo que não cuidou, até
hoje, de fazer o levantamento da situação rural brasileira,
este governo que não tomou uma providência concreta no
sentido de fazer o cadastro das propriedades rurais, este
Governo que não sabe informar a quantidade de terras
devolutas que possui, nem nos Estados, nem nos Municípi-
os, este Governo que, na questão agrária, tem se valido,
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unicamente, do tema para fazer agitação e precipitar os
acontecimentos políticos, vem conduzindo este País para
um processo revolucionário que poderá e instar (sic) o
sangue de todos os brasileiros, em benefício de uma causa
que não é nossa, porque é uma causa que interessa apenas
àquelas Potências que querem fazer do Brasil um território
para execução da "Guerra Fria". Neste País, com 850 mi-
lhões de hectares de terras, das quais os particulares possu-
em apenas 230 milhões de hectares, o Governo detém em
suas mãos, através dos Estados e dos Municípios, cerca de
213 do território. E não se diga que este território, que ainda
não foi apropriado, é um território que não serve para a
agricultura, por que as estradas que foram abertas para o
Oeste, as estradas que rasgaram as selvas amazônicas,
hoje, são a demonstração de que o povoamento e o apro-
veitamento agrícola daquelas regiões se tomou possível na
medida em que se construiu Brasília e se abriram estradas
para o interior. Portanto, se incorporaram à economia agrí-
cola do Brasil, nada menos, de 200 milhões, ou seja, uma
área equivalente à área apropriada no País. Entretanto, aos
comunistas não interessa a reforma agrária, porque foi a re-
forma agrária no Japão, instituída pelo General Mac Artur,
que eliminou totalmente as possibilidades de infiltração do
Partido Comunista na zona rural japonesa. As reformas
agrárias democráticas, ampliando o número de proprietári-
os, combatendo a miséria, a fome e a estagnação, são obs-
táculos para a expansão do comunismo.

Então, no caso brasileiro, o que esses assessores do
Sr. João Goulart querem fazer, através de um tumulto na
questão da reforma agrária, através da criação de um esta-
do de animosidade e de ódios, é impedir que se realize uma
reforma agrária democrática. Outro propósito não tem o
Partido Comunista, senão sabotar as verdadeiras reformas
de base. Aqueles homens que integram a esquerda, aqueles
homens que realmente anseiam olhar para o Sr. João
Goulart, mais do que olhar, dialogar com o Presidente da
República para esclarecê-lo a respeito desses propósitos,
que não são propostos de defesa do povo do interior, mas
apenas propósitos de agitar, de servir ao Partido Comunis-
ta, apenas o propósitos de acabar com a nossa soberania,

/
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para subjugar o nosso Pals a uma outra Nação, no caso, a
Russia Soviética.

A ação da SUPRA, que está sob a direção deste
"playboy" de Copacabana, primário e ignorante das causas
agrarias, Joo Pinheiro Neto, tern sido apenas usada pelos
comunistas para propiciar a colocaçao de focos de agitaçäo
pelo interior, pois quern conhece a realidade agrária brasilei-
ra sabe que uma economia sólida na agricultura deve tender
para a criaçäo da media propriedade rural. Os sindicatos
näo vêm sendo criados na zona rural propriamente dita,
mas nos nCcleos semi-urbanos das grandes cidades do in-
terior, e tern apenas o propósito de agitar. 0 Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores AgrIcolas de Governador
Valadares é urn sapateiro, que não tern nada a ver corn a
agricultura, mas que recebe a subvençao para promover
agitaç.o, para polarizar, através de urn engodo, aquelas po-
pulacoes que estão na cidade de Governador Valadares, no
na sua zona rural, mas na sua zona urbana. Alegando que
cada urn inscrito no sindicato receberá urna fazenda, o seu
pedaço de terra, des conseguem aliciar os ingênuos, aque-
les que tern boa-f6 e ainda acreditam e confiam no Governo
Federal, para depois e elernento de agitacao (sic), a serviço
do Partido Cornunista. Portanto, esse apoio que aqui será
dado, esse apoio firme e decidido ao povo de Governador
Valadares, é a prova de que Minas Gerais está alerta e que
aquela Belo Horizonte que soube expulsar daqui os traidores
do Congresso da CUTAL tern este esplrito, pois näo é so a
Capital de Minas, mas é também todo o interior de Minas
Gerais, que se levanta, a uma 56 voz, contra o golpismo, a
sabotagem e o ódio que é pregado pelos comunistas, para
fazer corn que se extinga, entre nós, o regime dernocrático,
que poderia criar, aqui, urn clima de tranquilidade, sern o
qual não se poderá, realmente, fazer nenhuma reforma de
base.

Quanto ao substitutivo do Sr. Deputado Wilson Mo-
desto, corn pesar, nós, do PRP, ternos que rejeitá-lo porque
quando as autoridades federais foram realmente as autoras
da tranquilidade e da ordern, nós estivemos para apoiá-las,
mas, no mornento, elas se constitufram nos agentes da agi-
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mos nesta Casa. O nosso substitutivo tem por finalidade
"não jogar mais lenha da fogueira", segundo a singela lin-
guagem popular, e, também, por um pouco de água na
fervura, ou seja, lançar a calma em todos os setores onde
se encontra a agitação. Se a agitação está no meio dos tra-
balhadores, nossa obrigação é procurar abrandá-los; se a
agitação está no meio dos conservadores, a nossa obrigação
é dar também àqueles que talvez não estejamos represen-
tando uma contribuição para que não aconteça um desastre
em nosso Estado e em nossa pátria. Por isso, o pronuncia-
mento que faço nesta tarde é no sentido de que as autorida-
des constituintes do Estado, da República e do Município
sejam também respeitadas mas que, também, a vontade po-
pular do Vale do Rio Doce seja respeitada, e prestigiado por
nós, representantes do povo, o Deputado Raimundo Alber-
garia, que tão bem representa aquela região, solicitou aplau-
so para aquele povo. Vamos aplaudir o povo pela sua
iniciativa, mas respeitemos as autoridades. Esta é a nossa
posição. Não viemos aqui para desacatar as autoridades,
porém para defender as autoridades constituídas do Gover-
no, principalmente a do Sr. Presidente da República, que
colegas nossos procuraram atingir, responsabilizando-o pe-
los acontecimentos em Governador Valadares. Saibam os
Srs. Deputados e o povo mineiro que outro não é o intuito
do Sr. Presidente da República, senão o de dirigir o destino
desta Pátria, proporcionando ao povo brasileiro apoio e um
clima de tranqüilidade.

Ao justificarmos a apresentação do nosso
substitutivo, queremos pedir aos Srs. Deputados que
votem-no, porque, assim, esta Assembléia dará mais uma
demonstração de civismo e compreensão, represen-
tando, como representa de fato, o povo em todas as suas
categorias.

Sr. Presidente, quero nesta oportunidade dizer aos
Srs. Deputados, colegas meus nesta Casa, que nós precisa-
mos ajudar as autoridades, esclarecendo aqueles que estão
em luta em favor de suas causas. Os camponeses acham
que têm direito de adquirir terras para trabalhar e para pro-
duzir. Mas devemos garantir o direito de propriedade da-
queles que as possuem, daqueles que compraram suas
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terras com dificuldade, muitas delas compradas do próprio
governo estadual, como é o caso do Vale do Rio Doce.
Quantas terras devolutas existem naquela região? Eu pró-
prio posso dizer, pois já servi na Secretaria da Agricultura e
vi os despachos dos processos feitos pelo Sr. Secretário,
concedendo as terras devolutas àqueles que as pleitearam
naquela oportunidade. Portanto, nossa presença nesta tribu-
na é no sentido de pedir ao povo que tenha paciência e se
mantenha calmo e confiante nas autoridades do nosso país,
confiantes naqueles que têm a responsabilidade de conduzir
esta Nação, principalmente nos Srs. Deputados porque eles
saberão representar o povo, porque aqui estamos como
seus representantes regionais, especialmente daqueles que
em nós confiaram, nos trazendo a esta Casa como seu re-
presentante. Por isso, o Sr. Deputado Raimundo Alberga-
ria, ao apresentar aquele requerimento, naquela opor-
tunidade estava cheio de razões. Entretanto, nós também
estamos com razão quando procuramos melhorá-lo dando-
lhe agora, com frieza e com os ânimos mais calmos, uma
redação que não venha faltar ao respeito devido às autorida-
des constituídas. São estes, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos, os motivos que me trouxeram à tribuna, para dizer que
espero de V. Exas. a aprovação do meu substitutivo ao re-
querimento do nobre Deputado Raimundo Albergaria, pois
aguardaremos a votação de amanhã, na esperança de que
esta Casa, sem dúvida, irá demonstrar que está a altura da
representação do povo mineiro.

200 REUNIÃO ORDINÁRIA, 16/3/64. Diário da Assem-
bléia - Minas Ge-

0 Sr. Paulino Cícero:	Sr. Presidente, Srs. Depu-	rais	25/3/64
tados, nós nos inscrevemos para falar no Grande Expedi-
ente desta reunião pensando abordar um assunto de
transcendental importância para a região do Vale do Rio
Doce, qual seja, a ligação ferroviária de Nova Era a Dom
Silvério, possibilitando a melhor integração do sistema de
transporte que serve à zona siderúrgica. Mas, em face de
alguns argumentos aqui brilhantemente expendidos pelo no-
bre Deputado Artur Fagundes, deixamos para outra opor-
tunidade este momentoso assunto e resolvemos tratar do
mesmo assunto que trouxe à tribuna o Deputado de Montes
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Claros: o comício feito por S. Exa. Presidente João Goulart
na noite de sexta-feira, no Estado da Guanabara.

Começaria por dizer que não pode ser sincero, não
pode ser democrático, não pode corresponder ao equilibra-
do pensamento mineiro, nem traduzir uma posição de coe-
rência, de quem realmente deseja o progresso social, ter
pensamento voltado exclusivamente contra a ditadura totali-
tária comunista.

Aqui desta tribuna, não faz três minutos, dizia o no-
bre Deputado Artur Fagundes que toda a consciência públi-
ca de Minas Gerais se revolta contra a possibilidade de o
eminente Presidente da República levar o nosso País a uma
ditadura de esquerda. Mas se esqueceu S.Exa. de examinar
que essas forças que combatem tão acirradamente o supre-
mo mandatário da Nação, sem examinar o roteiro a que for-
çosamente serão levadas, estão desejando, através da
intolerância implantada no País, conduzi-lo a uma ditadura
de conseqüências ainda piores, que é a ditadura da direita.

Não podemos concordar de forma alguma com esta
falsa opção de ditadura de esquerda e de direita porque, na
verdade, também os que fazem, na ausência de uma ban-
deira social que apresentem ao povo brasileiro uma política
de industrialização do comunismo, também estes, tanto
quanto os industriais da miséria, têm uma carência de ele-
mentos interiores que possam apresentar ao povo para jus-
tificar suas lideranças ocasionais.

O Sr. Artur Fagundes: - Apenas quero dizer a V.
Exa. que não existe preocupação de ditadura da esquerda
ou da direita. Na verdade, hoje, no Brasil, depois do pro-
nunciamento claro e insofismável do Sr. Presidente da Re-
pública, existe uma preocupação maior com a opção do
povo brasileiro, dividido entre a manutenção do regime de-
mocrático e o advento do comunismo materialista em nossa
Pátria. Comunismo ou democracia - é a grande alternati-
va. Fico com a democracia.

O Sr. Paulino Cícero: - Esta, sem dúvida alguma, a
grande opção que querem impor ao povo brasileiro. Dita-
dura de esquerda ou ditadura de direita. Comunismo
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leviatânico ou capitalismo corrupto, já enterrado como dou-
trina ultrapassada. Querem, na verdade, é dizer, nas
vinculações externas que ditam o comportamento, que não
nos cabe senão atrelarmo-nos submissos ao carro dos Es-
tados Unidos ou submetermo-nos a Moscou. Esta, nobres
Deputados, a falsa opção que desejam impor aos brasileiros
os privilegiados do regime. E esta opção, atentem bem nela
os senhores do PSD, só interessa ao Sr. Carlos Lacerda e
a esta grande máquina publicitária de corrupção - esta op-
ção só interessa aos Carlos Lacerdas e aos IBADS que
existem dentro do Brasil, para fazer crer ao eleitor brasileiro
que Carlos Lacerda é a única salvação contra a implantação
do regime comunista.

Nós temos, nobres Deputados, uma terceira posição,
absolutamente defensável, perfeitamente consoante com
as tradições brasileiras - esta tradição de equilíbrio, de
voltar os olhos para a realidade nacional e nela buscar a ins-
piração permanente para os grandes arremessos da vida
brasileira.

Temos que ser autênticos, temos que nos afastar
dessas falsas opções, e eu me lembraria, então, daquela
carta de Eça de Queiroz, escrita a Eduardo Prado, em que
o notável escritor português dizia, no seu estilo plangente,
que, no Brasil, no fim do século XIX, todos os cargos de
mando, representativos e de responsabilidade, eram ocupa-
dos pelos doutores, que, na falta de idéias próprias, inspira-
das na realidade brasileira, traziam no seu alheamento e
falta de acuidade, na sua maioria importadas da França, ou
da Inglaterra, soluções de tratadistas, incondizentes com
os reclamos brasileiros.

O Sr. Wilson Modesto: - Quis o destino que V.
Exa. ocupasse a tribuna, logo após a saída do nobre Depu-
tado Artur Fagundes. Sabia eu que as idéias defendidas pelo
Deputado Artur Fagundes seriam contestadas por V. Exa.,
que é nacionalista autêntico, de terceira tese, como V. Exa.
anunciou, de independência absoluta do povo brasileiro,
que não precisa de figurino estrangeiro.
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Estou de acordo com V. Exa. Este é o pensamento
do Presidente João Goulart. Aqueles que não querem com-
preender o pronunciamento do Presidente João Goulart,
aqueles que não querem compreender o pronunciamento
do Presidente da República, no dia 13 deste, é que dese-
jam levar para a opinião pública o continuísmo. Ora, nes-
te comício estava reunida a imprensa deste País,
reacionária, que afirmou que havia 130 mil pessoas; daí
poder-se concluir que, na realidade, havia lá 200 mil pes-
soas para ouvir a palavra do Presidente da República.

Aparteando V. Exa., quero dizer ao Deputado
Artur Fagundes que S. Exa. deve esperar os aconteci-
mentos. Vejamos se há, de fato, patriotismo por parte do
Congresso Nacional. Somente o Congresso poderá salvar
o Brasil, votando as leis que o povo deseja.

Agora, V. Exa. se lembra de quando o Presidente
João Goulart começou a fazer a campanha para a volta
do poder presidencialista. Ele foi às praças públicas pedir
o apoio do povo para a modificação da Constituição, para
a volta do regime presidencialista. Assim, dez milhões de
brasileiros pediram ao Congresso Nacional podemos
dizer assim - estas providências por que tanto ansia-
vam. O Presidente, que falava em nome do povo, decla-
rou que mandaria a mensagem pedindo as reformas. Se
os Deputados tiverem bom senso e votarem as reformas
que o povo deseja...

O Sr. Sinval Boaventura: - E se os Deputados
não votarem estas reformas?

O Sr. Wilson Modesto: - Se não votarem? V.
Exa. espere e veja o que vai acontecer...

O Sr. Paulino Cícero: - Dizia eu que apenas esta
terceira solução, inspirada verdadeiramente no quadro so-
cial que a realidade brasileira está oferecendo ao nosso
exame, é que poderá levar-nos às alturas dos nossos des-
tinos históricos, sem o comprometimento das instituições
e da linha democrática, que está visceralmente confundi-
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da com a própria tradição cultural e social do Brasil. Esta
terceira posição foi muito bem defendida no comício do
dia 13 pelo eminente Presidente João Goulart. E a solução
é o governo investir corajosamente numa política popular
e nacionalista, que levará o Brasil a seu grande destino
histórico. Um governo popular e nacionalista que haverá,
sem dúvida alguma, de inovar em todos os sentidos, es-
tabelecendo parâmetros absolutamente novos para toda a
vida brasileira, que é a econômica. Nós não condenamos
um governo que, nesta altura dos acontecimentos, tem a
capacidade de renovar, e poderíamos dizer, sem temor de
excessos, que o Presidente João Goulart está exatamente
empunhando, com rara coragem e grande felicidade,
aquela bandeira que se traduziu na enchente de votos que
embriagou o Sr. Jânio da Silva Quadros, porque o Sr.
João Goulart está sabendo interpretar os anseios popula-
res de reforma das instituições, de reforma dos padrões
sociais e econômicos brasileiros, e, por via de conseqü-
ência, da própria reforma do panorama político brasilei-
ro. Não podemos nos conformar com a situação que aí
está. É muito interessante, e devemos mesmo comentar
estes argumentos que freqüentemente opõem a este pro-
pósito renovador do Presidente. A grande tese que levan-
tam é assustar o povo brasileiro com o "bicho papão" do
comunismo. Tudo é comunismo. Comunismo se tornou
panacéia. Mas, se queremos isolar estas reivindicações,
que são justas, contra as quais ninguém se levanta e às
quais o Deputado Artur Fagundes já se referiu desta tri-
buna, se queremos, então, dar atendimento a estas reivin-
dicações, contra elas se pode apenas argüir que são
infiltradas por elementos comunistas. Então, por que
combater justamente agora o registro e a legalização do
Partido Comunista, para que ele compareça de corpo in-
teiro responsável perante à opinião pública? E uma série
de contradições que se levantam, uma série de dados no-
vos que se impõem, impedindo que se reforme, impedin-
do que a estrutura brasileira tenha o seu ciclo histórico
normal, numa posição anti-histórica, anti-povo e anti-na-
ção para usarmos as expressões do Prof. Darcy Ribeiro.
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Ninguém combate uma inflamação com êxito e terapêu-
tica ajustada sem previamente isolar o vírus. O vírus
do mal, uma vez isolado e conhecido, pode ser combati-
do com relativa facilidade. Hoje, os comunistas se
infiltram em todos os momentos de reivindicação popu-
lar. É o que dizem. Se o êxito cerca estas reivindicações,
ele se arroga a glória de havê-la patrocinado. Se o
insucesso comparece, lança a culpa na estrutura partidária
brasileira. Registrar o Partido Comunista significará colocá-
lo de corpo inteiro, a nu, diante do povo brasileiro, que lhe
verá as contradições.

Sr. Sinval Boaventura: - Sr. Deputado, ouço com
atenção seu importante discurso. Tenho a declarar a minha
admiração pela sua inteligência moça, principalmente anali-
sando o momento histórico e político da nacionalidade.
Mas quero, inicialmente, me identificar como um democra-
ta que não deseja uma situação extremada, nem da direita,
nem da esquerda. Acontece, Sr. Deputado, que nós, per-
tencentes à UDN, ao PR, ao PSD, quando emitimos a nos-
sa opinião, logo nos tacham de "gorilas", achando que nós
estamos fora da realidade brasileira. As reformas, nós as
aceitamos, desde que sejam dentro do respeito à democra-
cia, à Constituição, e sejam feitas dentro da realidade brasi-
leira. Com o que não concordamos, é que o Sr. Brizola
pregue, no palanque oficial, onde estava o Presidente da
República, o fechamento do Congresso, o que é um atenta-
do contra as nossas instituições. Juramos cumprir o nosso
mandato c preservar a democracia. Não podemos, portan-
to, concordar com esta agitação, pregada em praça pública
e, principalmente, endossada, certamente, pelo Presidente
da República.

Queremos as reformas, como disse ainda há pouco
o Deputado João Calmon. A Igreja Católica quer, o PSD, a
UDN e todos os partidos querem. Os estudos feitos, con-
forme dados estatísticos, mostram, nas eleições em nosso
Estado, que o PTR só atingiu a área eleitoral das cidades de
mais de vinte (sic) habitantes. Ora se o PSD, o PR ou a
UDN querem estas reformas, sem o comunismo, como se

o
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pode consertar esta estrutura que dizem obsoleta? Acho
que é dentro da nossa própria Constituição que haveremos
de achar o remédio para os nossos males.

Tenho um propósito único, que é o de defender os
interesses de nosso Estado e de nosso País. Mas o Deputa-
do Wilson Modesto chegou a dizer, em conversa que tive-
mos, e creio que não vai nenhum mal em revelar aqui em
Plenário, que, se o Congresso não votar as reformas pro-
postas pelo Presidente da República, esse Congresso será
fechado. Ora, Srs. Deputados, esta seria a solução? Somos
pela democracia, pelo respeito às autoridades constituídas.
Saberemos respeitar o Sr. Presidente da República desde
que S. Exa. respeite a Constituição.

O Sr. Paulino Cícero: - Antes de conceder o aparte
ao Deputado Gomes Pimenta, eu tenho o dever de consci-
ência de dizer ao nobre Deputado Sinval Boaventura que
ninguém deseja, entre nós, a solução de força. Nenhum de
nós deseja, absolutamente, os conflitos de rua. Os
conflitos de rua, as soluções de força, podem, muitas ve-
zes, ser colocados no próprio desafio que a história, invari-
avelmente, tem colocado aos desejos de fortalecimento
nacional, mas será a última solução a se recomendar e a úl-
tima que nós haveríamos de desejar. E, quando falo "nós",
espero interpretar o pensamento de todo o Legislativo
mineiro.

Quanto à palavra "gorila", tem um sentido
carismático. Pela sua etimologia política significa aqueles
grupos políticos que querem a lei da selva, a lei do mais
forte, a lei do homem devorando o homem. Não podemos
absolutamente aceitar que V. Exa., que o nobre Deputado
Orlando Andrade, com quem freqüentemente troço, cha-
mando-o de "gorila", que V. Exas. apregoem a lei da selva,
a lei do mais forte, para que ela venha imperar no panorama
social brasileiro. O problema maior é o problema das lide-
ranças, porque dentro da dinâmica social brasileira, que ad-
quiriu da década de 50 até hoje uma invejável aceleração, as
lideranças praticamente não se sintonizam com o pensa-
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mento das bases eleitorais. A mobilidade social é tão grande
que não encontra correspondência nas lideranças e nos
quadros institucionais que elas integram. A liderança deve
expressar-se em termos autênticos, tanto assim que a res-
ponsabilidade de um líder não é apenas traduzir o pensa-
mento de seu colégio eleitoral, porque o líder político
geralmente mais bem informado tem a responsabilidade de
instruir. Daí a apressada conclusão que, muitas vezes, faz
chamar de "gorila" aqueles que não estejam acompanhando
a aceleração do progresso social. Na verdade, o nosso "go-
rila" apenas foge a uma responsabilidade histórica de estu-
dar e de instruir.

Sr. Gomes Pimenta: - Nós, que assistimos às pala-
vras de V. Exa. neste momento, já tivemos a oportunidade
de escutar pelas ruas da cidade e mesmo pelo interior do
Estado que V. Exa. é o único dos chamados jovens desta
Assembléia que, realmente, está identificado, além do com-
panheiro Sinval Bambirra, com os problemas do povo bra-
sileiro, completamente identificado com os problemas deste
povo sofredor, porque V. Exa., realmente, tem tomado
nesta Casa e fora dela posição coerente com nosso pensa-
mento.

Quando V. Exa. assumiu a cadeira a cadeira neste
Legislativo, nós pensávamos que V. Exa. seguiria a mesma
linha que vinham seguindo, até então, parentes de V. Exa.

Tivemos imensa satisfação em saber que, realmente,
o pensamento que V. Exa. desenvolve neste momento é in-
teiramente contraditório em relação ao daqueles que, até
agora, têm querido sustentar a estrutura arcaica de nossa
Pátria, na base de uma democracia inexistente. Nós, os tra-
balhadores, não acreditamos, de maneira alguma, que pos-
samos viver numa chamada democracia, como esta em que
estamos vivendo atualmente, onde os trabalhadores não
têm o direito de se reunir, a não ser quando a polícia vai fa-
zer cordão de isolamento para que eles possam falar uns
aos outros, aos seus mais altos representantes das Câma-
ras, e ao seu mais alto Chefe, que é o autêntico Presidente
desta Nação.
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Assistimos, na Guanabara, a um comício grandioso.

Havia naquela praça mais de 250 mil pessoas, mas, para
que o Presidente da República pudesse falar, para que o
povo pudesse permanecer naquele local sem ser molestado
por aqueles que se dizem democratas, foi preciso que se
mobilizasse o Exército nacional, a fim de que este desse co-
bertura ao comício popular.

Veja V. Exa. que, então, a palavra democracia está
mal colocada. Conseqüentemente, a Carta Magna de nossa
Nação, ou seja, a nossa Constituição, está sendo violada
por aqueles que juraram defendê-la, porque a Constituição
diz que todos os homens são iguais perante a lei. Eles jura-
ram defender a Constituição, mas querem massacrar o
povo, quando este, livremente, espontaneamente, deseja fa-
zer sua manifestação em praça pública.

Veja V. Exa. que a palavra democracia só está pre-
valecendo para aqueles que são detentores de privilégios.
Nós entendemos a posição dos Srs. Deputados que, neste
momento, estão contra o Sr. Deputado Leonel Erizola, es-
tão contra aqueles que lutam realmente para livrar o povo
da miséria e da fome, porque eles estão defendendo seus
privilégios, o seu poderio econômico, a sua continuidade
nesta Casa, comprando o voto daqueles inconscientes que
vivem no interior do Estado, mas nós estamos preparando
o povo brasileiro para que este não continue no cabresto
dos coronéis de terras, para que o povo brasileiro possa es-
colher livremente seus representantes. Entendemos a posi-
ção daqueles que defendem suas terras. E um direito que
lhes assiste. Eles não querem compreender as transforma-
ções de que precisamos. Antes, diziam que precisávamos
das reformas. Hoje, vão contra as reformas e atacam o Sr.
Presidente da República, porque teve a coragem de ir à pra-
ça pública para defender o interesse do povo, sem se im-
portar de que o chamassem de comunista, de
criptocomunista e até de ditador. Estamos satisfeitos com a
posição de V. Exa. Acreditamos mesmo que, de hoje em di-
ante, V. Exa. possa integrar-se efetivamente na luta do
povo nas ruas, cru todos os lugares, pois VExa. está em
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condições, intelectual e politicamente, de representar legiti-
mamente o povo, que quer uma democracia verdadeira, e
não a fictícia que temos. Estamos lutando por reformas de
todos tipos. Não admitimos que se façam insultos ao Presi-
dente da República, porque S. Exa. teve a coragem de
comparecer à praça pública. Não admitimos o insulto de se
dizer que S. Exa. deseja continuar no poder. S. Exa. é de-
mocrata e foi levar ao povo brasileiro a sua mensagem de
luta e de boa vontade, no sentido de resolver os problemas
futuros do povo.

O Sr. Paulino Cícero: - Dizíamos, anteriormente,
que defendíamos e proclamávamos, alto e bom som, a ne-
cessidade de um governo popular e nacionalista. E de no-
tar-se, no entanto, que facções políticas e sociais, e,
sobretudo aqueles que se intitulam classes produtoras, es-
quecidos de que o próprio operariado é também classe que
produz e é por isso mesmo classe produtora, assoalham,
diariamente, que o Sr. Presidente da República, coordenan-
do as forças populares e se sintonizando com a opinião pú-
blica, como no comício há pouco realizado, está agitando a
opinião pública brasileira. Eu diria, em resposta, que não se
pode absolutamente interpretar a presença do Sr. Presidente
da República, debatendo os grandes problemas do povo,
como sendo mera agitação. O grande Presidente Artur
Bemardes, que governou o País em clima de agitação se-
melhante ao que se verifica agora, teve que contrariar mui-
tas vezes partes da opinião pública, para defender suas
teses nacionalistas, e hoje estaria certamente de acordo
com a concepção superior dos problemas sociais e
econômicos brasileiros, formando-se ao lado destes que
hoje defendem o nacionalismo, defendem as posições de
reforma.

O grande Presidente Artur Bernardes, de 22 e 26, ao
que dizem as pessoas mais velhas e venerandas, só pôde
sair do Palácio do Catete quatro vezes durante todo o seu
mandato. Errado? Absolutamente, porquanto as contingên-
cias daquela época, se as informações são verdadeiras,
comportavam exatamente uma liderança nacional forjada
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naqueles termos, já que toda a estrutura política brasileira
convergia para os gabinetes e não havia a massa politizada,
disposta a diálogos em praça pública. Mas os tempos evo-
luíram, vieram as revoluções, promoveu-se a industrializa-
ção do Brasil, que caminha a passos largos. Hoje existe
uma nova classe no Brasil, que muitos procuram desco-
nhecer. Essa classe, através de jornais, através dos rádi-
os, através de estudos, na própria praça pública, procura
tomar efetiva consciência daqueles problemas que dizem
respeito ao seu interesse e ao interesse de toda a coletivi-
dade brasileira, buscando soluções que permitirão soluci-
onar os problemas dentro do quadro constitucional. O
que muitos não querem compreender é que o Sr. João
Goulart está à frente da Presidência da República, exer-
cendo uma liderança condicionada pelos tempos novos e
sintonizada com as novas classes. Isto que viemos de-
fender, a realidade, a justiça e, sobretudo, a coragem de
um homem que, saindo dos reposteiros palacianos, sain-
do de sua Brasília bucólica, enfrenta uma massa consti-
tuída em praça pública e tem a coragem de expor-lhe, não
em monólogo, mas era franco e cordial, na lin-
guagem de praça pública, os problemas que estão recla-
mando pronunciamento de políticos brasileiros. Não se
admite, nesta hora, que os políticos brasileiros se omi-
tam. Essa sabedoria, essa "raposice", essa forma de so-
brevivência, que consiste estritamente em o político
omitir-se na sua definição em face desses problemas, é
posição inautêntica que o próprio povo haverá de repudi-
ar, por não ser consentânea com a sua ideologia e com a
sua formação filosófica.

O Sr. Luiz Fernando de Azevedo: - Estamos ouvin-
do com muita atenção o discurso de V. Exa. e não estra-
nhamos o brilho marcante da oratória de V. Exa., que é na
realidade um Parlamentar que sabe bem desempenhar a sua
missão; todavia, gostaríamos de acrescentar alguma coisa
ao seu discurso. Entendemos que V. Exa., apesar desse
brilho a que já nos referimos, parte de um princípio errado:
a crise que estamos vivendo, uma das crises mais tristes da
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nossa história, é a crise moral, é a crise de educação dos
homens públicos. E é esta crise que tem gerado esta confu-
são, inclusive a crise econômica e social. Queremos tam-
bém deixar aqui um esclarecimento às palavras desse
Parlamentar que, saindo do fundo de uma mina, está se re-
velando nesta Casa, que é o Deputado Gomes Pimenta. S.
Exa. diz que os Deputados, quando combatem o planeja-
mento do Presidente da República, o fazem levados por in-
teresses outros, por interesses pessoais, de defender o
próprio poderio econômico. Gostaríamos de esclarecer isso
ao Deputado Gomes Pimenta.

O Sr. Paulino Cícero: - Eu pediria ao nobre colega
Luiz Fernando, sem embargo do grande prazer que seu
aparte me confere, não se pronunciasse em diálogos parale-
los a fim de que não alongassem os apartes e eu pudesse
concluir as minhas considerações.

O Sr. Fernando de Azevedo: - Seremos breve e
procuraremos evitar tal fato, mas devemos esclarecer nos-
sa posição, pois condenamos tais métodos.
Temos dito muitas vezes desta tribuna que todos queremos
uma reforma que venha atender na realidade aos verdadei-
ros reclamos da Nação. O que estamos contra é que se vi-
ole a nossa Lei Magna a pretexto de se fazer reforma no
Brasil. Vamos iniciar a reforma brasileira com a reforma
moral e educacional para depois, então, entrarmos nas ou-
tras reformas. Estaremos, assim, com o Presidente da
República, e permita Deus que S. Exa. saiba assim se con-
duzir, procurando fazer uma reforma, mas uma reforma
democrática e dentro dos nossos princípios constitucionais.

Entendemos que a maioria dos senhores Deputados
com assento nesta Casa estão de acordo que o Brasil na re-
alidade precisa de uma transformação, mas desde que não
se atinja a nossa estrutura democrática. Continuaremos
nesta caminhada e entendemos que S. Exa. o Presidente da
República pode mais de perto atender ao seu planejamento
de reformas se enviasse mensagens de leis sobre essas re-
formas ao Congresso Nacional, pois para ali apenas enviou
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o projeto da reforma bancária. Mais nenhum outro enviou.
Como então culpar o Congresso de omissão e de indiferen-
ça ou de estar contra estas reformas?
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