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Q 
espantoso desenvolvimento nos
sistemas de informação que o mundo
moderno vem experimentando gera
sensíveis efeitos na atividade dos
parlamentos, especialmente em países
que se esforçam para consolidar suas
democracias.

Se a revolução tecnológica nos
meios de comunicação pode, por um
lado, ampliara capacidade dos cidadãos
de exercerem sua cidadania e a dos

Poderes constituídos de se aproximarem da sociedade, é
visível, por outro lado, o alargamento do risco de
manipulação de realidades e de engessamento das
iniciativas criativas.

Nesse contexto, as relações entre o parlamento e
a sociedade vêm exigindo especial atenção e apuro
constante. A descoberta de novos espaços de atuação
técnica e política que contribuam para o aperfeiçoamento
e a renovação da prática da democracia dentro do Poder
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Legislativo exige argúcia e equilíbrio, além de alguma
ousadia.	2

Os Cadernos da Escola do Legislativo, que agora
chegam ao seu terceiro número, representam uma frente
importante da tentativa do Poder Legislativo mineiro de
cultivar canais variados de comunicação com a sociedade
e de realimentar-se, a cada instante, do saudável hábito
da reflexão. Um Poder que se permite atravessar pelo
debate sobre si próprio e se abre ao movimento da crítica
e da cultura torna-se mais vivo e plural, e menos vítima
do erro e do acaso, quando tem de resolver seus
compromissos.

Os dois primeiros números dos Cadernos
inauguraram um riquíssimo diálogo teórico entre o
Parlamento e as mais significativas expressões
acadêmicas, científicas e culturais do País e do exterior.
Tendo como base para suas publicações as palestras e
debates do projeto Pensando em Minas, que há cerca de
dois anos a Escola do Legislativo vem realizando com
sucesso, os Cadernos puderam já divulgar as idéias de
filósofos como Alain Badiou e de intelectuais como
Roberto Mangabeira Unger e Roberto Romano. Traduções
inéditas de textos importantes nas áreas de filosofia,
história e ciência política têm sido cuidadosamente
elaboradas, e um esforço de recuperação de fragmentos
significativos da memória política mineira começou a ser
empreendido.

O presente número dos Cadernos da Escola do
Legislativo se propõe consolidar as linhas fundamentais
que orientaram as publicações anteriores. Chamam a
atenção o texto correspondente à palestra do professor
Paulo Sérgio Pinheiro, pela agudeza dos comentários que
faz sobre questões de cidadania e de política eleitoral no
Brasil, e a entrevista com o professor Renato Janine
Ribeiro, pela inteligência com que aborda problemas
relativos à representação política no mundo atual.

É necessário, porém, neste momento, reconsiderar
as perspectivas da revista e buscar novas opções para o



EDITORIAL

seu aperfeiçoamento e aprofundamento. Devem-se
destacar e fortalecer, como marcas valiosas dos dois
primeiros números, a densidade do conteúdo teórico e o
apartidarismo do projeto editorial, imprescindíveis para
garantir o equilíbrio e a credibilidade da publicação.
Nesse sentido, a adoção de uma linha mais acadêmica na
seleção e apresentação dos textos parece ser realmente
a mais adequada. A preferência por um estilo jornalístico
afastaria a capacidade de permanência temporal dos
conteúdos; a opção por uma publicação estritamente
técnica, por sua vez, romperia com a abrangência das
discussões e do público leitor, o que, de todo modo, foge
à essência que caracteriza as atividades de extensão de
uma Escola do Legislativo.

Se a edição deste número 3 não pôde ainda
explorar toda a riqueza dos espaços que os Cadernos
conquistaram, e embora se sinta a necessidade de
diversificação do seu conteúdo temático, é clara a
percepção de que o caminho escolhido pela Escola do
Legislativo na publicação desta revista se apóia na
sensibilidade de um Parlamento comunicativo e está com
os olhos voltados para o avanço democrático.
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S

e fizermos um balanço desses dez anos de
democracia depois de 1985, é inevitável que
registremos uma certa satisfação diante do
que foi realizado no terreno das instituições
políticas. Apenas quando temos uma eleição
é que nos damos conta da precariedade de
tudo. Explico o porquê: as eleições servem,
decerto modo, como um importante momen-
to de crise, em que as limitações da
consolidação da democracia aparecem sem
nenhum disfarce. Por vários aspectos do
funcionamento do regime autoritário, as

eleições no Brasil nunca foram efetivamente interrompidas.
Sempre tivemos, ao contrário de outros países latino-
americanos, uma justiça eleitoral razoavelmente
implantada, apesar de todas as limitações. Em todos os
países vizinhos que tiveram uma experiência autoritária,
cada ditadura interrompia toda a prática da legislação
eleitoral. No Brasil, exceto em alguns breves momentos (não
quero ser maldoso, mas um deles com a colaboração do
futuro Vice-Presidente da República, quando ele ajudou a
fechar o Congresso, como membro da Constituinte do
Planalto, em 1977— isso é um fato da história), o Congresso

Pauto Sérgio Pinheiro é
professor do Depar-
tamento de Ciência
Política da univer-
sidade da São Paulo a
Diretor do Núcleo de
Estudos de Violência.

Palestra preferida na
Escola do Legislativo
em 24.10.94, como
parte do programa
Pensando em Minas.
Sem revisão do autor.
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esteve aberto a maior parte do tempo do regime autoritário,
e o corpo eleitoral se ampliou dramaticamente - hoje
temos, talvez, o quarto ou quinto maior congresso eleitoral
do mundo, com 94 milhões de eleitores. Isso é algo
terrivelmente impactante, se fizermos um retorno a cada
uma das eleições anteriores.

Se analisarmos essa democracia sob o aspecto dos
direitos políticos fundamentais, o Brasil vai receber uma
boa nota, como efetivamente recebe. Existe uma medição
internacional, de uma instituição chamada Freedom
House, que dá notas entre zero e sete para os países,
dependendo da vigência dos direitos civis e políticos. A
nota do Brasil, embora mude de ano para ano, sempre
oscila entre dois e três, o que é bastante razoável, pois
nos coloca no contingente médio dos países das
Américas: Cuba e Haiti são países que têm zero, ou pelo
menos tinham até agora; o Brasil está num segundo
contingente médio; e, na última parte, estão os países que
têm notas mais altas, segundo os critérios da Freedom
House. Aqui, as liberdades civis, ou seja, as liberdades
políticas básicas, têm vigência; o sufrágio é universal;
alargou-se o contingente dos votantes, abaixando-se de
18 para 16 anos a idade mínima para votar; as mulheres
votam, pelo menos desde 1934, sem que se tenha pensado
em nenhum retrocesso nesse sentido. O direito de orga-
nização partidária é estabelecido em todo o território
nacional; o direito de expressão e o direito de reunião
recebem boas notas... Pode-se dizer, portanto, numa
consideração geral, que esses direitos políticos são
reconhecíveis, para nós, fora do período eleitoral.

No que diz respeito aos direitos civis, eu faria
uma notinha de rodapé, para não nos desviarmos muito
desse debate, dizendo que, entre a última eleição
presidencial, de 1989, e a eleição atual, parecia-nos
que tínhamos o pleno gozo desses direitos políticos.
Os problemas só aparecem quando nos defrontamos
com uma eleição em tantos níveis, como foi a eleição
de 1994. Aí começam a aparecer as limitações que já de-
veriam estar claras para nós durante o período que separou
uma eleição da outra.
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Eu me permitiria falar de três pontos que devem
merecer nossa atenção: a questão da transparência, a
questão da responsabilização dos eleitos, dos que detêm
cargo público e dos funcionários e, em último lugar, o
problema da impunidade. Essas três questões se articu-
lam com os obstáculos que parecem mais visíveis no
processo de consolidação da democracia. Eu convidaria
os presentes a tentarem correlacionar cada um desses três
pontos com os aspectos estruturais do corpo eleitoral de
cada um dos Estados brasileiros, como, por exemplo, as
taxas de analfabetismo. Poderíamos tentar fazer, também,
alguma correlação com a presença da corrupção ou do cri-
me organizado em cada um dos Estados. Vamos ver como
esses três elementos se combinam.

Oprimeiro ponto é a questão da transparência. Foi
preciso haver as últimas eleições para nos darmos conta
da situação de profunda irregularidade que domina o
acesso às informações por parte do eleitorado brasileiro, a
começar pelo que mais conta, que é, efetivamente, a mídia
eletrônica.

Para que minhas observações tenham uma razoá-
vel objetividade, devo confessar que minha orientação
político-eleitoral, que terminou com o final das eleições
(até as próximas, não terei outras opções), foi na direção
da candidatura do PT, apesar de eu não ter nenhuma
vinculação com esse partido. Assim, o que vou dizer
poderá conter algum viés dessa opção, mas tentarei ser o
mais distanciado possível em relação a esse viés.

Basicamente, o que decide a opção dos eleitores é
justamente a mídia eletrônica. Para sermos generosos,
podemos dizer que não mais de 6 milhões de brasileiros
acompanham diariamente a imprensa escrita em todo o País.
Basta lembrar que a tiragem de domingo da Folha de São
Paulo, que parece ter a maior circulação, chega, às vezes,
ao pico de 800 mil - um número extremamente conservador
para um eleitorado de 94 milhões de eleitores. O básico é
que a mídia eletrônica, principalmente no que diz respeito
às estações de televisão, está controlada por sete grupos
privados, que não vou nomear, pois todos sabem quais
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são. Esses grupos, durante o período entre eleições, se
comportam, honra seja feita, de uma forma fair, de uma
forma elegante em relação à sociedade civil brasileira. As
denúncias e críticas em relação, por exemplo, às viola-
ções dos direitos humanos são muito mais visíveis, pelo
menos nos Estados do Sul, do que em várias das
democracias vizinhas. E mesmo do Norte, do maravilhoso
Norte! As redes de televisão da Argentina, do Uruguai, do
Paraguai, do Chile não dão tanto espaço para as violações
dos direitos humanos e para algum contraditório em rela-
ção a elas como no Brasil. Mas isso só ocorre fora do
período eleitoral.

Quando há uma eleição presidencial, por exemplo,
todo esse funcionamento elegante e cavalheiresco
desaparece, porque, como demonstrou a experiência
recente, há um visível alinhamento da mídia eletrônica com
a candidatura oficial. Não estamos sendo ingênuos a
ponto de afirmar que o noticiário da TV seja capaz de
determinar o comportamento do espectador. Na questão
da violência, por exemplo, ver três assassinatos por dia
não vai transformar alguém em homicida. É muito mais a
situação do espectador que pode favorecer uma adesão à
violência do que a própria exposição da violência. Eu não
seria ingênuo em querer afirmar que, no que diz respeito
ao debate político e ao debate dos programas, o eleitor,
magicamente, se convence pelo que ele vê na televisão.
Há mil mediações! As mesmas mediações em relação à
violência ocorrem em relação à decisão sobre em quem
votar ou a que programa aderir.

A experiência recente, porém, mostra que essa
presença do contraditório, da crítica - visível no
período pré-eleitoral ou não-eleitoral - se restringe
de uma forma dramática no período eleitoral. E nós
passamos a ter uma sensibilidade mais aguçada para o
que é o dia-a-dia da mídia eletrônica em vários Estados.
Esse domínio das redes de TV por sete famílias se dá
dentro de condições absolutamente irregulares: a
Constituição Federal limita a 10 as concessões de
canais para cada grupo. Ora, essas 7 famílias têm mais
de 10; têm 13, 14, 17, dependendo da rede. Burlam a
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lei, atribuindo essas concessões aos cônjuges, aos
filhos, aos apaniguados, aos paus-mandados, a
funcionários, a testas-de-ferro. Esse mapeamento é do
domínio publico. Conhecemos, em detalhe, essa
situação, que se agrava ainda mais com a atribuição do
direito de antena aos parlamentares brasileiros. É algo
que ainda não me havia indignado muito. Fiquei, claro,
um pouco amolado com o fato de serem distribuídas, no
final do Governo Sarney, 1.020 concessões de rede de
rádio e televisão. Hoje, no Congresso Nacional, pelo
menos até a presente legislatura, há 90 parlamentares
com redes de rádio e de televisão - as famosas redes
repassadoras. Em alguns Estados existe uma situação de
quase coincidência entre o monopólio privado e o
monopólio político. É um desastre completo. O Jornal
do Brasil usa a expressão "coronéis eletrônicos", que
eu acho muito divertida. É o caso do Maranhão, é o caso
da Bahia, é o caso de Alagoas, onde os grupos da
dominação política há muito tempo controlam o acesso
à informação. Passei a me escandalizar ao percorrer,
nessa eleição, a lista dos nomes dos ex-governadores,
dos senadores e ex-senadores, dos deputados e ex-
deputados que têm redes repassadoras. O que eles
fazem? Eles controlam os noticiários das redes centrais
do Sul maravilha... Vou contar só uma história: Tenho uma
cunhada que trabalha na Globo. No episódio do
inipeachment do Presidente Collor, mandaram que ela
ligasse para todos os repassadores determinando que
levassem ao ar as sessões. Ela, muito distraída, foi
ligando e mandando interromper a programação e
colocar no ar as sessões do impeachment. E ligou para
Maceió. Quem atendeu falou: "Você está maluca? E claro
que não vamos interromper programação nenhuma!"
Então, os eleitores de Alagoas não viram as discussões
das sessões do impeachment porque a família Colior,
muito compreensivelmente, achava que isso não atendia
a seus interesses mais objetivos. No período eleitoral,
houve situações absolutamente escandalosas: na Bahia,
o ex-Governador Antônio Carlos Magalhães, que não era
mais Governo, não saía do noticiário: "O ex-Governador
Antônio Carlos Magalhães esteve hoje no bairro tal,
conversando com eleitores!' Isso não podia acontecer!

11
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Ele era candidato a senador!

Fatos como esse ocorreram em todo o Norte e
Nordeste, onde existe essa concentração de detentores
de redes. É impressionante! O PFL é o coronelismo
eletrônico. É claro que há parlamentares da maior isen-
ção e seriedade no PFL, mas os pefelistas são maioria no
conjunto dos que detêm concessões de rede. Não vou
dizer nomes, porque me sinto um pouco desconfortável,
mas acreditem: há uma concentração enorme de
parlamentares do PFL e uma pequena minoria do PMDB
com redes de rádio e televisão. E absolutamente
inaceitável e escandaloso. Por quê? Porque o Congres-
so Nacional é o Poder concedente - se não concedente,
é o Poder ratificador dessa concessão. Depois da
Constituição de 1988, o Congresso Nacional é o Poder
capaz de decidir a respeito dessas concessôer. A
concessão da TV Globo, que é o contencioso mais
importante dessas eleições e do futuro Governo, está
vencida, e sua renovação será decidida em 1995. Não
deve ser por acaso que a TV Globo se dedicou com tanto
afinco à presente campanha. Não quero fazer nenhum
processo de intenção, mas essa é uma questão objetiva a
ser resolvida no ano que vem pelos novos parlamenta-
res eleitos.

Há, portanto, uma situação que é grave, e nós
"dormimos no ponto". Quando digo "dormimos no ponto",
refiro-me à sociedade civil - que é o lugar de onde
podemos falar. Desde a votação do irnpeachment, a
sociedade civil deixou de monitorar essas situações, que
ficaram praticamente intocadas até 1994. A
Procuradoria-Geral da República, que eu saiba, não teve
iniciativa alguma ou, se teve, não alcançou sucesso. Os
Ministérios Públicos Estaduais também não tiveram, que
eu saiba, iniciativa alguma, no que se refere a fazer valer o
texto da Constituição, a fazer valer essa limitação do po-
der de acesso às redes. Também não foi implantado o
Conselho de Comunicação Social, que está previsto na
Constituição. O Conselho de Comunicação Social criaria a
possibilidade de um certo controle e monitoramento ético
dessa situação completamente ilegal das redes de

12
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comunicação eletrônica no País.

Ainda que eu não queira deslizar para análises
delirantes, é muito atraente tentarmos relacionar esse
controle do acesso à mídia eletrônica com a situação dos
Estados em que estão os parlamentares que detêm o
controle eletrônico sobre a informação. Veremos que es-
se controle é maior justamente nos Estados em que há o
mais alto nível de analfabetismo e onde os indicadores de
desenvolvimento humano são os mais baixos. Quer dizer,
se percorrermos os Estados, verificando, por exemplo, a
relação eleitores/grau de instrução, veremos que o
campeão do analfabetismo é justamente o Estado de
Alagoas, com 23,22% de eleitores analfabetos. No
conjunto do eleitorado brasileiro de hoje, os analfabe-
tos e semi-analfabetos somam, segundo o TSE, 34
milhões; 9 milhões são "analfabetos de carteirinha" e 25
milhões sabem ler e escrever o próprio nome - são
tecnicamente analfabetos: sabem ler e escrever, mas não
chegaram a concluir o l grau. O Estado do Maranhão é
o terceiro na escala de analfabetismo; o Estado de
Sergipe é o segundo. Se percorrermos a lista dos Estados
nos quais há o maior número de analfabetos, veremos que
é justamente neles que se verifica o maior controle da
mídia eletrônica pelos parlamentares.

Há uma correlação positiva entre dificuldade de
acesso à informação por parte dos eleitores e índice de
analfabetismo em vários conjuntos do eleitorado. Há,
ainda, um terceiro ponto, que se conjuga com os
anteriores de forma bastante clara: a questão da
responsabilização e da impunidade. É justamente nos
Estados onde os índices de desenvolvimento humano
são os mais baixos, onde as taxas de analfabetismo são
as mais altas, onde o monopólio da mídia eletrônica é o
mais estrito, que as instituições políticas da
representação siricto sensu funcionam mal. Isso expli-
ca a nota baixa dada pela Freedo,n House ao Brasil,
quando a análise recai sobre os organismos que podem
garantir a vigência dos direitos políticos e dos direitos
civis. Faço uma pequena transição para alguns órgãos,
como, por exemplo, a polícia. A polícia é decisiva não

13
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só nos momentos eleitorais, mas nos momentos não
eleitorais, porque a polícia civil no Brasil é a polícia
judiciária e é ainda a que preside a qualquer inquérito,
desde os relativos a trombadas de automóvel até os
relativos a fraudes. Na metade do Brasil, porém, a maioria
esmagadora dos presidentes de inquérito policial são
amadores nomeados pelos governadores. No Estado da
Bahia, 60% dos delegados não são bacharéis. ..e foram
nomeados pelo governador do Estado. Essa situação se
repete na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em outros
Estados do Nordeste e do Norte. Não quero dizer que,
nos Estados do Sudeste e do Sul, a situação seja
maravilhosa, mas, em vários deles, a carreira policial está
implantada; há mecanismos de correção eventual de
falhas do processo, ainda que elas sejam inúmeras, e a
impunidade não está assegurada. Na maioria dos Esta-
dos do Norte e do Nordeste, grassa a impunidade no
que diz respeito aos mecanismos do inquérito policial.

É evidente que essas limitações também se
espraiam pelo Poder Judiciário: o Brasil dispõe de apenas
6 mil juízes, para uma população de 150 milhões de
habitantes, o que é totalmente ridículo. À medida que
se caminha para os Estados menos populosos, o número
de juízes diminui. No Estado de Alagoas, por exemplo,
há um juiz para 44 mil pessoas e, em São Paulo. um para
20 mil pessoas, enquanto a média européia é de um juiz
para 5 mil pessoas. Como se vê, as instituições que não
são propriamente da representação têm um
funcionamento precário no conjunto do território
nacional. E isso ocorre justamente nos locais onde -
repito cansativamente - existem dificuldade de acesso à
informação, falta de transparência na mídia eletrônica,
altas taxas de analfabetismo, baixos índices de
desenvolvimento humano. E qual é a jóia da coroa que
une todos esses elementos? E a super-representação
política inventada também pela Constituinte do Planalto,
integrada pelo Senador Marco Maciel, a qual foi o ovo de
Colombo do General Geisel: aumentar a representação dos
Estados menos populosos, em detrimento dos Estados
de população mediana, como Minas, e mais populosos,
como São Paulo. Dessa forma, um eleitor de Roraima vale

14
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20 vezes o eleitor de São Paulo. É um verdadeiro
escândalo que os Estados menos populosos tenham
direito a oito deputados. O teto mínimo é de oito
deputados. Não sei como isso vai ser rompido. Talvez
com uma hecatombe, ou um cataclisma no Congresso,
ou, então, a partir de uma inspiração súbita dos
parlamentares. Há projetos buscando alterar esse quadro
de super-representação. Um deles elaborado pelo ex-
Governador Franco Montoro e apoiado pela Bancada do
PMDB, faz uma correção muito razoável: os Estados
menos populosos sofrem alguma coisa, os de população
média ficam como estão, e os muito populosos, como
São Paulo, ganham um pouquinho além do que já têm.
Enfim, procura-se um certo reequilíbrio em relação à
situação presente. A super-representação nunca foi
aceita pela sociedade civil. Para nós, abaixo da Bahia, é
sempre um pouco complicado lidar com essa situação,
mas temos inúmeros aliados em todos os partidos. Por
exemplo, falei com a relatora da comissão sobre
extermínio de crianças, que é uma deputada do PFL pelo
Amapá. Ela se mostrou totalmente crítica acerca desses
critérios de representação. Ela acha que tal situação
favorece a compra de mandatos por parlamentares
desonestos. Não é à toa que o irmão do Deputado Nobel
Moura, ligado diretamente ao tráfico, foi eleito. Há
vários representantes do narcotráfico eleitos pelos
antigos territórios, na futura legislatura, justamente pela
conjugação de todos os elementos a que tenho, aqui, me
referido.

Sem deslizar para uma teoria conspiratória, é
preciso que, na avaliação da consolidação das institui-
ções políticas stricto sensu, tenhamos esse olhar alar-
gado. É evidente, porém, que o balanço não é só negativo
no que diz respeito à responsabilização dos eleitos, dos
governantes. Tivemos um avanço extremamente im-
portante com o hnpeachment do Presidente Colior e com
a CPI da corrupção no Congresso. Não devemos ficar tão
"deprimidinhos" com o número de deputados cassados,
porque na Itália, até hoje, só dois foram condenados.
Existem 1.500 pessoas presas e, até hoje, só um
parlamentar recebeu efetivamente uma sentença

15



CADERNOS DA ESCOLA DC) LaIsLA-rIvo

condenatória, além de uma outra pessoa que não é
parlamentar. Mal ou bem, apesar de o Presidente Colior
estar livre e "serelepe", houve uma enorme
demonstração de transparência no processo de
impeachment - com as mobilizações de rua e a
qualidade do debate, que se intensificou sensivelmente
-' justamente pelo acesso à mídia eletrônica. A CPI da
corrupção também teve um efeito de demonstração
muito importante em relação à necessidade de se cobrar
o monitoramento dos eleitos.

Um balanço em relação à consolidação da
democracia no Brasil exige muita sobriedade. E essa
sobriedade não decorre, evidentemente, de uma
perspectiva de derrotados, porque isso seria totalmente
"furado", mas de uma perspectiva de se desejar que essa
consolidação avance.

Evidentemente, há uma outra dimensão, que não é
a dos direitos políticos, mas a dos direitos civis. Eu
englobaria tanto os direitos civis quanto os direitos
políticos no conjunto dos direitos humanos. E essa face
dos direitos civis e dos direitos humanos é extremamen-
te precária em nossa consolidação democrática.
Justamente em função do alto nível de graves violações
de direitos humanos - que certamente pesam na forma-
ção da cidadania e da consciência do eleitor - tivemos
na Freedoni House uma nota não muito boa, nesse
contínuo de zero a sete, em que o zero é positivo e o sete,
a pior nota. E a sociedade civil e as entidades nem sem-
pre refletem sobre isso. Por que somos contra o
linchamento? Porque é um retrocesso em relação ao que
o Judiciário significou como quebra da escalada de
vingança. Mas somos contra o linchamento porque é
preciso que o Judiciário e as outras instituições
funcionem de uma forma correta. É preciso que não
vejamos essas violações - execuções extralegais por
parte das polícias militares, temporadas de caça às
crianças e aos adolescentes, violência contra as mulhe-
res, racismo - como compartimentos separados do
funcionamento das instituições políticas. Enquanto os
direitos civis não forem fortalecidos no que diz respeito a
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essas garantias, que são basicamente as da nossa Carta
de direitos - o art. 50 da Constituição—, a expressão da
vontade política dos eleitores continuará a ser precária.
E esse processo beneficiou os políticos ligados à
ditadura. É claro que não estou equalizando livre
expressão da vontade popular às eleições dos candidatos
do PT. Seria de uma idiotice global. Mas o voto
conservador, o de direita, o de centro-direita, o de
centro, o de centro-esquerda e o de esquerda, todos
deveriam ser votos "informados", decorrentes do
exercício de uma cidadania plena. E isso está longe da
realidade brasileira. Eu diria que é culpa nossa. E que
não ligamos as duas vertentes dos direitos humanos, ou
seja, a política e a civil. Ficamos lutando
incansavelmente por direitos humanos, e só na hora das
eleições nos lembramos dessa inter-relação, ou seja, a
precariedade de um elenco de direitos tem, como
conseqüência, a precariedade do funcionamento das
instituições e dos direitos. Precisaríamos fazer um
esforço para ligar essas duas vertentes.

Há uma terceira vertente, que mencionei de
passagem ao falar em índice de desenvolvimento
humano: a dos direitos sociais e econômicos, os quais
estão ligados a todos esses eixos de relações que estou
tentando estabelecer. É extremamente precária a
afirmação de que a situação do eleitorado pode ser
modificada de forma dramática se, por exemplo, a
distribuição de renda não for afetada. A democracia
funciona bem, mas funciona melhor em países de melhor
distribuição de renda. Numa lista com base no índice de
desenvolvimento humano do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento, o Brasil fica depois de
Botswana, que tem 2 milhões de habitantes. Geralmente,
prefiro esquecer Botswana, não por falta de respeito ao
país africano, mas porque é uma outra escala em relação
a nós. A renda dos 20% mais ricos do Brasil é 36 vezes
maior que a renda dos 20% mais pobres. É muito
complicado fazer funcionar plenamente as instituições
políticas de direitos civis numa tal iniqüidade de
distribuição de renda. A revista Veja publicou
recentemente uma matéria sobre a dificuldade de se
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praticar cidadania num país onde o eleitorado se distribui
numa pirâmide tão aguda. Enquanto 4% da população tem
curso superior, ganha acima de 3 mil reais, mora em casa
própria, tem carro, etc., o grande conjunto das classes
C, D e E se vê privado daquilo que as classes A e 8
julgam absolutamente natural.

Tudo o que foi dito até agora se agrava quando
analisamos o estágio de respeito aos direitos sociais e
econômicos, cujos detalhes não discutirei. A situação é
tão iníqua que se torna absurdo não nos lembrarmos, em
períodos não eleitorais, da necessidade de monitorar os
direitos políticos e as instituições políticas. Acho que esse
foi o grande erro desde a votação do impeachment. A
sociedde civil deitou em berço esplêndido depois da
aprovuço do impeachment. E como se toda a sociedade
fosse t, c ionar num movimento diferenciado a partir
daqueic momento. Descobriu-se que o Presidente era um
patife, criminoso de carteirinha, que precisávamos sanear
a classe política ... e pronto!

Passo, agora, ao final das minhas considerações.
Qual é a situação que se apresenta neste momento? Alguns
jornais disseram que Fernando Henrique Cardoso foi o
Presidente que obteve o mais alto percentual de votos
válidos - em torno de 44% - da história republicana.
Outro dia, o jornalista Jânio de Freitas chamava a atenção
para um fato que eu vinculo a todo o problema da
expressão dos votos nulos, que tem inquietado tanto os
observadores. Fernando Henrique Cardoso está eleito com
o voto de pouco mais de 113 do eleitorado, ou sdja, ape-
nas 36,28% - distante, portanto, da maioria absoluta
pretendida pelos constituintes. Mesmo considerando
apenas os eleitores que compareceram às urnas, a vota-
ção do vencedor não alcança a maioria absoluta. Como
disse, fica em 44%. E a abstenção foi enorme: 16 milhões
776 mil 486 eleitores preferiram não votar; pagaram
multa, abstiveram-se. Numa situação de voto compulsório,
isso é delirante. É um índice bastante alto.

Nas grandes democracias, vale dizer, no G7, o
Grupo dos Sete, as eleições revelam altos níveis de
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abstenção. Nas últimas eleições na França, chegou-se ao
patamar de 50%, ou seja, metade dos votantes. Nos
Estados Unidos, índices de 30, 40, 50% de abstenção nas
eleições presidenciais são normais. Os votos brancos e
nulos somaram 14 milhões no Brasil. No primeiro turno
da eleição de 1989, foram 4 milhões. Considerando-se
abstenções e votos brancos e nulos, houve inesperados
31 milhões de eleitores sem preferência indicada. Dos
94 milhões, 31 milhões não decidiram. E preciso
indignar-se com isso. É preciso começar a trabalhar desde
já, e não esperar a posse do novo Presidente. Entre os
eleitores brasileiros, 31 milhões - 33,15% -
preferiram não fazer opção alguma. A sociedade se dividiu
em três partes equivalentes: 36,28% ficaram com
Fernando Henrique; 33,15%, sem voto manifestado, e
30%, com os demais candidatos. E um resultado
absolutamente alarmante. Afirmar isso não significa,
porém, nenhuma contestação ao vencedor, o que seria
absolutamente grotesco e ridículo. Mas as condições da
vitória devem funcionar para a sociedade civil e para todos
os partidos políticos, inclusive os vencedores, isto é, o
PSDB, como um sinal de alarme. Por que esse
desinteresse em escolher seus representantes? Ora, dian-
te de tudo o que afirmei até agora, eu não me surpreendo.
Fico alarmado, mas vejo que, diante de todas as par-
ticularidades da vigência dos direitos políticos e do esta-
do das instituições políticas no Brasil, o desinteresse é um
resultado necessário do estado da nossa consolidação
democrática. É claro que podem ser feitas muitas análises
comparadas das grandes democracias consolidadas, e acho
que elas devem ser feitas. Mas, por enquanto, atribuo es-
se resultado diretamente a vários dos elementos que
apontei ao longo desta exposição. E alarmante, também,
constatar que o índice de renovação do Congresso vai ser
menor que o da últimà legislatura, quando foi de 60%. Em
relação à atual legislatura, não sabemos ainda. Depois do
escândalo grotesco no Rio de Janeiro, não sabemos se a
renovação vai ser de 50 ou de 55%.

Um sinalzinho a mais de alarme é o fato de haver
um contingente de 30 a 50 parlamentares que vão se
beneficiar da imunidade parlamentar para se protegerem

19



CADERNOS DA EscoLA no LEçrsuTIvo

da acusação de terem cometido crimes comuns. Ou seja,
entre os deputados e senadores que foram eleitos, há
um contingente de meliantes. Hoje, no Congresso
Nacional, há 54 parlamentares - inclusive um com
acusação de homicídio - aguardando licença do
Congresso para serem processados. O que podemos
fazer para melhorar um pouquinho essa situação? A
renovação é baixíssima. Há parlamentares envolvidos
com estelionato - isso é bobagem, não é? -, com
falsidade ideológica... Há vários mineiros, que deixarei
de citar por homenagem ao Estado, assim como há vários
paulistas. Todos estamos "bem" representados. Os
antigos territórios do Norte estão magnificamente
"bem" representados. Assim, além dessa situação de
recusa da opção, houve um número significativo de
parlamentares reconduzidos que não teriam sido eleitos
se houvesse uma maior vigilância por parte da sociedade
civil, se as instituições funcionassem de modo mais
adequado. Eu não tiraria conclusões apressadas, dizendo,
por exemplo, que a própria representação política está
em xeque. Ainda nem a experimentamos. É tão óbvio!
Se considerarmos as décadas republicanas, só uns 30 anos
foram de democracia - e uma democracia, em sua maior
parte, extremamente populista. Podemos nos orgulhar do
que acontece hoje. Antes, era tudo muito limitado. A
sociedade civil era uma piada. Não se falava em direitos
humanos. Não havia nenhuma visibilidade. Mal
começamos e já ocorreram acidentes, como a morte de
Tancredo Neves, e, depois, o processo do Presidente
criminoso. Nossa transição foi alargada pelo processo de
hnpeachment. Tenho a maior simpatia pelo Presidente
Itamar Franco, mas todos hão de convir que foi um
acidente a mais na nossa transição. Não pelos seus
defeitos, mas pela própria situação de recomposição, de
inesperado, que todo o espectro político teve. E a
sociedade teve que se reorientar.

Não comecemos a dizer que a representação políti-
ca está precária, que deveremos passar a investir em
formas de representação direta, reativar a formação dos
conselhos ou começar a execrar a forma da democracia
representativa. Acho que isso seria ir depressa demais
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com o andor, ir com muita sede ao pote. É preciso ir
mais devagar. Temos de achar as limitações que
provocam esse resultado, e não execrar a forma da
representação política. É óbvio que outras formas de
representação, além da parlamentar, devem sempre ser
pensadas. Isso é possível em muitos níveis, como no
municipal. No Orçamento, é possível haver participação
popular de forma paralela, ou que informe a
representação parlamentar. Não vejo por que tenhamos
que nos ajoelhar diante da sacralização da representação
parlamentar. Devemos tratar a representação parlamentar
de forma irreverente, ou seja, não temos que solenizá-
la; é preciso que os parlamentares estejam ombro a
ombro com as outras possibilidades de representação
na sociedade civil. Só assim a repre-scntaçào
parlamentar se fortifica. A medida que se isola, ela se
empobrece e se enfraquece. Esse enriquecimento é de
interesse mútuo. 1-lá um monopólio formal que, na mi-
nha opinião, não deve ser debatido, como a questão do
recali, do mandato imperativo. Considero as propostas
interessantes, mas a questão da representação deve
permanecer intocada no que diz respeito ao sistema de
representação como está formulado. Está longe, porém,
de ser a única forma da expressão política. E por isso que
damos sempre com os burros n'água na época eleitoral,
porque, nos períodos entre as eleições, esquecemo-nos
do funcionamento das instituições políticas, dos direitos
políticos, em função dos parlamentares. E vários partidos
praticam isso. Há um partido em especial que trata os par-
lamentares como se fossem pessoas estigmatizadas, não
os valoriza suficientemente. Há vários partidos que não
sabem articular o peso do eleito com a mobilização da
sociedade civil e não percebem, como se fez na
Constituinte, a relação entre a prática dos parlamentares
no interior dos movimentos sociais e na sociedade civil.

•Como o resultado da eleição se reflete na
estruturação e no funcionamento do Executivo? Toda vez
que um presidente é eleito no Brasil, é como se
houvéssemos novamente encontrado o bom imperador.
Novamente temos o nosso imperador. Então, é necessário
fazer o consenso, fazer um governo de união nacional. E a
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conciliação "a quente": queremos de novo o liberal que
vai frear o carro da revolução vendido aos conservadores,
representado pelo PT no poder. Felizmente, o nosso amigo
Fernando Henrique nos tranqüilizou a todos, dizendo que
não vai convidar o PT para o Governo, o que é altamente
reconfortante. Isso realmente não faz sentido. Os partidos
que foram derrotados foram derrotados e são a leal
Oposição. Não nos venham com transformismos. E não há
por quê. Que eu saiba, o único período em que se viveu a
relação Governo-Oposição no Brasil foi o segundo Governo
Vargas. Àquela época, havia, efetivamente, um embate de
oposição. Havia uma tribo na oposição e uma no poder. Na
maior parte das questões, esses dois grupos não se
confundiram.

E como fica a composição do Congresso Nacional?
Brincando, eu dizia há pouco - antes de iniciar esta
exposição - que, no Brasil, quem ganha sempre faz a
maioria. Não há muitos problemas. Só que essa é uma falsa
maioria, porque é cortada pela "bancada dos ruralistas",
pela "bancada dos exportadores", pela "bancada dos
importadores", "bancada dos farmacêuticos". É, pois, uma
maioria "para inglês ver". O Presidente e seus ministros
precisarão negociar com a minoria. Não haverá, eviden-
temente, uma aliança orgânica entre o PT , por exemplo,e
os partidos no poder. Mas haverá apoios conjunturais,
inclusive em se tratando dessa maioria "para inglês ver",
que é a maioria que o Presidente Fernando Henrique terá.
Ela não será de grande valia no caso de questões cruciais,
como por exemplo, da reforma tributária. Com  uma banca-
da de 221 parlamentares, nominalmente, não haverá refor-
ma tributária, porque o PFL, por mais que se tenha
modernizado, não se alinhará com as propostas de mudan-
ça defendidas pela "voz tributária" do Presidente Fernan-
do Henrique, que é o Dr. Osires Lopes. O PFL não subscreve
as teses do Dr. Osires. Quer que 7 milhões e 700 mil
brasileiros continuem a pagar imposto, outra esquizofre-
nia brasileira. Temos 94 milhões de eleitores e 7 milhões e
700 mil contribuintes, dos quais, segundo o próprio Dr.
Osires, 260 mil, os mais ricos, não pagam imposto. E se
isso não foi modificado ainda, por que será agora? Em no-
me do mercado, em nome da modernização? Não. Essa
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maioria será fraturada e, nessa hora, será preciso contar
com os derrotados, tanto em relação à maioria nominal
quanto a maiorias eventuais transacionadas com a mino-
ria. E o preço será altíssimo. Fernando Henrique só teria
uma maioria "confortável" se não houvesse questões
cruciais em debate, se não houvesse a reforma política, a
reforma do Estado e a questão tributária. A minha bola de

¼ cristal, para os cem primeiros dias, mostra um cotidiano
extremamente pesado para a condução da coalizão vitoriosa.
Acho que isso gera um interesse maior, porque vai colocar
os grupos independentes e a sociedade civil no campo da
oposição, o que nem sempre ocorreu, apesar de tentativas
do PT e de outros partidos em diversos momentos, tanto
no Governo Sarney quanto no Governo Itamar. Houve um
Governo com todas as limitações sacramentadas nas ur-
nas e há uma Oposição clara. Acho que isso será benéfico,
no que diz respeito a nossas práticas de análise, porque
não vamos poder tentar construir uma pretensa
objetividade, uma neutralidade. Tudo ficará mais claro.
Acho que o transformismo termina com as eleições. Falei,
muitas vezes irritando vários dos meus melhores amigos,
do transformismo do Senador Fernando Henrique Cardoso.
Transformismo eleitoral, na medida em que ele passa de
uma vertente de centro-esquerda para um alinhamento com
a direita. Isso tem um nome na Ciência Política:
transformismo. Mas passa: ele já foi eleito e pode esquecer
isso, porém não totalmente. Não dá para voltar da Rússia e
da Hungria com novas idéias, mesmo que não vá convidar
o PT. O círculo de giz das suas decisões já está escrito -
ou, então, queimarei todas as análises sobre a oligarquia,
o fisiologismo, o clientelismo, tudo o que disse até agora.
Queimo e, então, uma nova sociedade, a "fênix rediviva"
da política brasileira, vai aparecer. Ora, não somos ingênuos
a ponto de saber que a redescoberta do imperador pode
transformar toda a cena política. Não ocorrerá isso. As
correções podem ser feitas. Não diria que sou otimista,
mas temos de ser otimistas na ação e pessimistas a longo
prazo. Franco Basaglia é quem dizia isto. Temos de ser
otimistas na prática, na intervenção imediata, porque há
muito a realizar: tudo o que já disse aqui. E, no que diz
respeito à própria representação, a fidelidade partidária
precisa ser restabelecida. A imunidade parlamentar preci-
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sa ser restrita. O homem que agride a mulher, ou vice-
versa, não pode deixar de ser processado. O estelionatário
tem de ser entregue ao Tribunal. Não podemos admitir
que parlamentares sejam protegidos pela imunidade em
relação aos crimes comuns. É um escândalo.

Muitos dos meus amigos gostam do voto distrital
e do voto distrital misto. Não saí, ainda, no bloco dos
que gostam do sistema distrital misto. Há vários projetos
do PSDB, bons projetos, a esse respeito, mas há o risco
de que o voto distrital - como ocorreu em todas as
outras democracias onde foi implantado - venha a
cercear a expressão da minoria. Acho que ainda temos
de convi-ver algum tempo com esse voto como está: a
representação proporcional. As lições das últimas elei-
ções não nos provocam muita depressão. São lições que
nos convidam a usar a crítica, a imaginação e a propor
remédios. Há um sem-número de remédios que não foram
colocados em prática, mas que precisam ser, antes que
assinemos o atestado de óbito da representação
parlamentar. Há muitas limitações. Temos de nos benefi-
ciar daquelo que os próprios parlamentares, em todas as
Assembléias Legislativas e no próprio Congresso
Nacional, já foram capazes de fazer: aumentar a
transparência, a responsabilização, a luta contra a
impunidade em todas as vertentes dos direitos humanos.
Apesar de me incluir entre os que foram derrotados nos
projetos que achávamos mais convenientes à democracia,
não vejo razão para desespero em relação ao que ocorreu.
E vejo, com moderada esperança, o que poderá aconte-
cer nos próximos quatro anos, se levarmos em conta tudo
o que disse.
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Q

Senhor é reconhecido internacio-
nalmente por sua participação na
discussão sobre a violência e na luta
em defesa dos direitos humanos. Como
o senhor vê o problema da violência em
nível nacional, a questão da segurança,
especialmente no caso do Rio de
Janeiro, e a aprovação, pelo
Congresso, do programa de combate à
violência elaborado pela Agenda dos
Direitos Humanos, constituída após a
Confe-rência de Viena? O senhor vê

alguma perspectiva de ação do Executivo no que
diz respeito a essas questões?

Quanto à primeira questão, que é, basicamente, a
do problema do enfrentamento do crime organizado,
estamos deslizando para um erro fatal. Do alto da minha
pretensão, estou mandando um artigo para o Presidente
Itamar Franco. Na medida em que o Governo civil atribui
às Forças Armadas o enfrentamento do crime organizado,
caminha-se para o desastre, porque o que falta é uma
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política de segurança contra o crime organizado. O
Senador Romeu Toma desmantelou a Polícia Federal,
que hoje tem 4.200 homens. É uma vergonha. No porto
de Santos, existem 2 agentes. Na Ponte da Amizade,
entre o Paraguai e o Brasil, de onde flui o grosso do
contrabando, existem 33 agentes, em 3 turnos. Os
postos da fronteira oeste têm, em média, 2 agentes.
Isso significa que as fronteiras brasileiras estão
totalmente liberadas. O contrabando de minérios se faz
livremente, o contrabando de armas não está sendo
reprimido. As Forças Armadas poderiam estar fazendo
isso. Não sei por que não o fazem. O certo é que essa
coreografia logística de subir morro não é uma atribui-
ção das Forças Armadas. Isso acontece porque não há
vontade política, nem do Governo federal nem dos
Governos dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro,
de enfrentar o crime organizado. Alguns colegas meus,
com o todo respeito, discutem a idéia da existência de
um Estado paralelo. Não há Estado paralelo algum. Há
um Estado - como diria o Senador Fernando Henrique
Cardoso -, um Estado associado e independente, que
só existe porque é tolerado pelos governos e pelas
autoridades. Só isso. A situação patética do Rio de
Janeiro é de responsabilidade dos Governos federal e
estadual. Essa questão de desarmar quadrilha não é um
bicho de sete cabeças. É preciso desenvolver esquemas
de inteligência. Saber onde os chefes de quadrilha mo-
ram, onde estão. Se são todos tiranos. Rubens César
Fernandes diz que há uma nova geração de chefetes de
quadrilhas que tiranizam os moradores das favelas. Não
são mais aqueles "benfeitores da humanidade", são
elementos odiados pela maior parte daquelas
populações. Sendo assim, não é difícil localizá-los.
Também é possível fazer o controle noturno da
movimentação do armamento através de raios infra-
vermelhos. Tudo isso envolve tecnologia que o País
domina. As armas não vêm de pára-quedas: elas entram
pela baía de Guanabara e sobem o morro. Ninguém contro-
la coisa alguma porque há interesses poderosíssimos em
jogo. As quadrilhas continuam naquele espetáculo de
faroeste no Rio de Janeiro, com a anuência das autorida-
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des e dos grupos econômicos responsáveis. Onde as
quadrilhas guardam o dinheiro? Certamente não o guar-
dam debaixo da cama... O dinheiro está nos bancos. E
não há nenhum procedimento, por parte da rede bancária,
com relação à lavagem de dinheiro dessas quadrilhas no
Rio de Janeiro. A única atitude do Governo é chamar as
Forças Armadas. Palhaçada! Palhaçada e incompetência!
Além do mais, vai ser uma chacina. Os civis vão morrer
feito moscas. O Governo federal deve ser respon-
sabilizado, nacional e internacionalmente, pelas mortes
que provocar. Pode até ser morto algum chefe de
quadrilha, mas não vai acontecer nada. Tudo vai con-
tinuar, porque o contrabando continua, a lavagem de
dinheiro continua e os circuitos de distribuição
continuam. Estamos caminhando para o desastre. Espe-
ro que o Presidente Itamar Franco tenha o bom senso de
não delegar a outros essa decisão.

Quanto à questão da Agenda, honra seja feita: o
Governo Itamar Franco e o Ministro Maurício Correia
deram um passo à frente; honra seja feita, também, ao
Presidente eleito, que fez a primeira reunião no Itamaraty
com entidades ligadas à defesa dos direitos humanos,
preparando a Agenda de Viena. Nunca, no Itamaraty, as
entidades não governamentais tinham estado numa
situação de diálogo tão claro! Desde a Conferência de
Viena e a de Direitos Humanos da ONU, em 1993, até o
final do ano passado, esse diálogo experimentou um
progresso extraordinário. Saiu o conjunto de medidas
contra a violência, mas o atual ministro ( ... ), realmente,
"sentou em cima", e, até o fim do ano, não vai acontecer
mais nada. Haverá, no novo Governo, alguma boa von-
tade, mas não o mesmo sinal de prioridade e de emergên-
cia que uma outra administração daria a esse campo. Cer-
tamente, uma sensibilidade para isso deverá haver. Sorte
a nossa! Se não houver essa sensibilidade, as entidades
e a sociedade civil devem cobrar. Devem continuar co-
brando, não devem parar, ainda mais que, provavelmente,
teremos alguns amigos nossos perto dessas decisões.
Também não tenho grandes depressões a esse respeito.
No que diz respeito ao crime organizado, porém, acho
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que há uma possibilidade séria de desastre, de barbárie.

Gostaria de ouvir a sua opinião sobre a possibilidade de
descrimina ção do uso da droga como meio para se evitar o
crime organizado, a exemplo do que se faz na Holanda, onde o
viciado busca a droga nas farmácias, com acompanhamento
médico e assistência social.

Tenho uma posição muito cautelosa a esse res-
peito. O atual Conselho de Entorpecentes tem dado
alguns passos importantes, como, por exemplo, na ques-
tão da distribuição das seringas. Acho que, antes de se
chegar a uma descriminação, sobre a qual tenho dúvidas
enormes, há medidas muito sóbrias que qualquer
administração responsável pode tomar.

Na reforma do Código Penal (faço parte da Co-
missão de Reforma do Código Penal, na sua parte
especial), está-se tentando incorporar muito dessas
experiências no tocante ao tratamento dos depen-
dentes, numa perspectiva menos repressiva e mais
"educativa e médica" quanto ao consumo da droga.
Mas, efetivamente, antes de termos uma política contra
o crime organizado, acharia um delírio descriminar
qualquer droga. Especialmente porque, conforme
experiências dos meus colegas da Escola Paulista de
Medicina, a situação em relação às drogas legais já
não é nada boa, sem falar na questão do álcool e do
fumo. Não há controle, por parte do Estado, dos
remédios e drogas farmacológicas. Seria melhor pensar
uma estratégia de conjunto, e não apenas, por exemplo,
descriminar a maconha, o que seria um desastre. A
questão do crime organizado, cujo enfrentamento
demorou a ser visto como necessário, tem de ser
posta com emergência, porque é um fator gerador de
graves violações dos direitos humanos por parte do
Estado, violações estas expressas no alto grau de
violência contra as populações mais carentes. Antes
da descriminação, é preciso controlar o uso e o con-
trabando de armas. Outra bandeira importante é o
controle do armamento da população, que remete às
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licenças de porte de armas. Sou um pouco cético em
relação à descriminação do uso das drogas e não
defendo essa medida como ponto básico da nossa
agenda. Lembro, porém, que não tenho autoridade
nes-sa área.

Gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre o
porquê da não-implantação do voto distrital.

Vou até fazer propaganda de um livro que acabei
de receber e vinha lendo. O seu autor é totalmente contra
o voto distrital, mas é um espírito extremamente honesto.
É o livro de Sérgio Sérvulo da Cunha, editado por Sérgio
Antônio Fabris. Os juristas devem conhecê-lo. Falarei
sobre esse assunto muito rapidamente, porque também
não tenho grande competência nessa área. Tenho certo
entusiasmo pelo voto distrital, no que se refere à
definição das circunscrições e de tudo aquilo que é do
senso comum. Por exemplo: é um delírio um candidato
precisar de 200 mil votos para se eleger deputado es-
tadual em São Paulo, quando em Roraima essa média é
de 18 mil. Um candidato a deputado estadual, mesmo em
São Paulo, sem circunscrições precisas, tem um gasto
exorbitante. Não sei como é em Minas Gerais, mas os
deputados eleitos são identificados por circunscrições
espaciais ou temáticas. Afinal, a circunscrição funciona.
Não sei como isso funcionaria nos territórios dos
coronéis eletrônicos. Seria muito complicado implantar
o voto distrital mantendo-se a obrigatoriedade do voto.
Também hesitaria em acabar com o voto obrigatório, não
sei se isso fortalece a democracia. No Brasil, é necessá-
rio tomar posição frente às oligarquias e ao clientelis-
mo. Ao contrário do que o Senador Fernando Henrique
Cardoso disse, num artigo da Folha de São Paulo e nas
últimas páginas do livro de seu programa publicado, as
oligarquias não estão quebradas. Em Minas Gerais, em
São Paulo e nos Estados do Sul, quem sabe, talvez o
voto distrital funcionasse nessa perspectiva da relação
do representante com os representados. Não sei, porém,
como isso funcionaria nos sistemas de oligarquia, de
clientelismo. Tenho sérias dúvidas. O que mais preocupa

29



CADERNOS DA EscotA vo LEQISLATIVO

- e para isso fui alertado por muitos dos que criticam
o voto distrital, é a situação dos partidos minoritários.
Acredito que poderíamos conjugar o teto de expressão
de voto percentual mínimo de 5% para se ter repre-
sentação com o sistema proporcional. Seria temerário
implantar o voto distrital sem ser misto. O maior proble-
ma é a incapacidade de as minorias serem representadas
no parlamento, como ocorre na Inglaterra e na Alemanha.
Se isso é a regra na Inglaterra e na Alemanha, imagine o
que seria no nosso sistema político, com todas as
limitações já mencionadas. Precisamos debater o assunto
intensamente. Não me sinto convencido. Acho que há
formas de valorizar a representação proporcional antes
de passarmos ao sistema distrital misto. Minha posição é
extremamente cautelosa, assim como quanto à des-
criminação da droga.

Sabemos que existem algumas instituições, digamos, muito
sensíveis à sociedade civil brasileira, como, por exemplo, a
Procuradoria-Geral da República, e outras extremamente
resistentes, como, por exemplo, a Secretaria de Segurança. O
senhor não acha que já é o momento, independentemente da
questão da representação, de conferir-se à sociedade civil uma
participação maior nas decisões institucionais, especialmente
em assuntos cruciais para a democracia brasileira, como são os
que dizem respeito à defesa dos direitos humanos e dos direitos
políticos?

Concordo com você. Acho que não devemos es-
perar mudanças muito extraordinárias no que diz respei-
to à representação. Mas gostaria de mencionar a
questão, que já temos debatido, da oportunidade que a
sociedade civil perdeu ao não ter sabido usar a força do
impeachment e da operação "mãos limpas", que, afinal,
não houve. E a culpa é das entidades da sociedade civil.
Por exemplo: todas as entidades propuseram a forma-
ção de um conselho de ética durante o processo eleitoral,
mas esse conselho acabou não sendo formado. Foi um
erro crasso não se ter atacado diretamente a situação
do monopólio virtual da mídia eletrônica, depois de tu-
do o que ocorreu na eleição do Presidente ColIor...
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Pensamos que a Rede Globo fosse se comportar de uma
maneira fair-play. Como se dissesse: "Não, não. Nós
aprendemos, ajudamos a eleger um escroque. Agora, na
próxima, nós vamos nos comportar de uma forma
polida, educada e respeitosa para com a lei". E o que
se viu? A Rede Globo se comportou da mesma forma
como se comportara na eleição passada.

Não queria ser tão enfático com relação à Rede
Globo, mas sim em relação ao comportamento da mídia
em geral, que se fechou inteiramente no apoio a uma das
candidaturas. Acho que devíamos fundar também um
observatório parlamentar, como o "poder cidadão" da
Argentina. Eles hoje estão divulgando toda a ficha cível-
criminal e até os endereços residenciais dos parlamenta-
res eleitos. É uma coisa fantástica, com todo o respeito
aos parlamentares aqui presentes. É extraordinário sa-
ber onde morava um parlamentar no início do seu
primeiro mandato e onde ele passou a morar, depois, por
exemplo, de 30 anos de mandato. Saber o que ele con-
some, em que escolas os seus filhos estão. Hoje, o "poder
cidadão" é absolutamente transparente em relação a ca-
da um dos parlamentares. Não só em relação à sua
declaração de bens, mas também à maneira como vivem.

Há uma historinha muito boa que envolve o Pre-
sidente Charles De Gaulle e o escritor André Malraux.
Nos anos 50, Malraux, que só viajava de avião e
freqüentava restaurantes caríssimos, disse a De Gaulle:
"Mas como você mora lá em Colombé, que é longe de
Paris, e vem de automóvel? Por que você não pega um
helicóptero ou um avião?" Ao que De Gaulle respondeu:
"Você acha que eu vou fazer um gasto que não possa
pagar?" Malraux insistiu: "Mas tem tanta gente, seus
amigos, disposta a pagar.....E De Gaulle: "Ninguém
ousaria me fazer uma oferta dessas."

No Brasil, a facilidade com que se aceitam caro-
nas em jatos de empreiteiras é uma coisa absurda. Como
se jatinhos e fazendas e fins de semana fossem
inocentes... Temos de ficar vigilantes. Qual é o jatinho
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que o candidato usa? Onde ele passa o fim de semana?
A quem ele convida? Que casas ele freqüenta? Cabe a
nós essa vigilância, porque o Congresso não vai se
preocupar com isso. Se deixarmos a população to-
talmente desinformada em relação a essa transparên-
cia - essa é a palavra, transparência—, não há chance
de controle. Norberto Bobbio (como membro do
Panteon teórico) diz: "As coisas da democracia se
fazem às claras". O que é coisa pública? Você não pode
passar um fim de semana na casa de um latifundiário,
produtor de laranja. Não pode ir pescar num barco do
produtor de laranja. Nos Estados Unidos, isso dá es-
cândalo. Os eleitos no Brasil, porém, fazem isso com
grande comodidade, como se não houvesse nenhum
problema. Há problema sim. Temos de dizer isso
claramente: parlamentares aceitam convites para fins
de semana ou oferta de transporte em jatinhos. Mas
não questionamos nada disso. Depois queremos que
o eleitor não reconduza 80% dos membros do
Congresso Nacional. E estou falando das coisas mais
softs, mais simples; não estou falando dos lobbies
mais pesados, das empreiteiras, dos narcotraficantes.
Se não começarmos a agir em relação ao soft, quando
houver o ha rd, estaremos completamente
desamparados.

É preciso inventar. A transmissão dos debates
pela TV poderia ser ora Na Inglaterra e nos
Estados Unidos, levantaram-se as mesmas objeções
feitas aqui. "Ah! Vão aparecer as deficiências do
parlamento. Ah! Os parlamentares não são artistas,
alguns não sabem falar". São objeções ridículas,
porque, na verdade, isso vai permitir também aos
parlamentares que se aprimorem, que preparem melhor
os seus discursos, que sejam mais claros em suas
intervenções. Na Inglaterra, o pinga-fogo da Câmara
dos Comuns é um delírio, porque os ministros vão lá,
são vaiados, são xingados, e têm de responder na hora.
Até a Ministra Thatcher, John Major... Eles têm de
responder com ironia, cora 	mesmo sendo
conservadores. É ótimo que isso seja transmitido. A
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solução americana é meio monótona, pois só aparece
quem está discursando. Mas isso não importa. Existe
uma cadeia americana chamado C-Span, que só
transmite o Congresso, incluindo as audiências das
comissões, das comissões de inquérito. São aulas de
democracia, como foram, aqui, as transmissões das
audiências do impeachment. No Brasil, isso acabou.
Quando é que vai acontecer de novo? Tem de haver a
transmissão dos debates de comissões do Congresso
Nacional e das Assembléias. Essa idéia de consolidar
um canal de televisão legislativo é maravilhosa. Minas
novamente estará à frente, não só com a Escola do
Legislativo, mas também com um canal de televisão. Na
minha opinião, o melhor é atacarmos "o mingau pelas
bordas". Não dá para ficar inventando muita coisa para
a representação parlamentar. Mas a palavra de ordem
são as novas parcerias. Quem são os nossos melhores
aliados, hoje, no Governo federal? São a Procuradoria-
Geral da República e o Ministério das Relações
Exteriores. Tenho tido contato com várias embaixadas
e vi que lá são feitos vários empreendimentos, que as
pessoas falam a nossa linguagem. O Chefe da Divisão
das Nações Unidas, fala como nós, não pensa coisas
diferentes. Cada Estado hoje tem um Procurador da
República, e todos são nossos aliados. Portanto, penso
que, além de criarmos algo, temos que observar mais. E
o observador parlamentar tem de exigir que se aumente
a visibilidade dos debates parlamentares e a trans-
parência em relação à vida particular dos nossos
parlamentares em todos os níveis. Temos de fazer
parcerias inesperadas com outros aliados, em todos os
níveis do Estado.

Um exemplo, para terminar: hoje, nós, no
Núcleo de Estudos da Violência, estamos coordenando
uma cadeira de Direito Humanitário, que é uma
maneira de falar dos direitos humanos, tratando do
direito da guerra, para a polícia militar. 650 jovens
tenentes estão tendo 16 horas semanais de Direito
Humanitário. É claro que eles não vão se tornar
cidadãos e funcionários exemplares, automaticamente,
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mas é melhor que eles venham tendo essas aulas do
que nada. Somos tímidos quando se trata de unir nossas
agendas. Ficam os representantes dos centros de
direitos humanos tratando das graves violações nessa
área e, na época das eleições, se participam de algum
partido, começam a se angustiar com todos os defeitos
do funcionamento do sistema político. Mas as
questões não se unem. Acho que precisamos aumentar
as parcerias, unir as temáticas, para não sermos
surpreendidos.

O senhorfez alusão ao movimento, que chamou de conselho,
o Movimento pela Ética na Política, o qual, apesar de não ter
tido a adesão dos outros setores da sociedade civil, foi
desenvolvido pela Federação Nacional do Jornalistas, junto
com os sindicatos, e resultou em cinco representações aqui em
Minas, outras cinco no Estado da Bahia e mais quatro em
Alagoas. Infelizmente, essas representações caíram no Ministé-
rio Público Federal e pararam lá. Todas elas eram contra alguns
coronéis dos canais eletrônicos. O senhorfalou também sobre a
Rede Globo, sobre a questão da equanimidade no tratamento
de candidatos. A Rede Globo, nessas últimas eleições, ao invés
de apoiar publicamente um candidato, como havia feito com
Coilor de Mello, usou do artifício da sutileza. Isto é, mais falou
sobre o Plano Real, fazendo uma conexão da sua viabilidade
com o candidato do PSDB, o que realmente deu espaço para o
candidato, como fizera com Fernando Coilor. Gostaria que
aprofundasse um pouco esse assunto.

É claro que eu deveria reconhecer que a FENAJ e
outros sindicatos de jornalistas tomaram iniciativas. Mas
gostaria que o conselho tivesse, afinal, sido constituído.
Houve um embrião, mas jamais alcançou, antes da cam-
panha, o dinamismo que permitiria intervenções mais
decisivas no processo eleitoral. Reconheço que houve o
esforço da apresentação das representações...

Quanto às redes de comunição, não vi uma mudan-
ça de qualidade no seu comportamento, para não falar só
da TV Globo - o que é difícil, já que a Rede Globo atinge
70% dos domicílios. O Real foi personalizado, o espaço,
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metrificado; a exposição do candidato governista nos
noticiários foi muito superior à dos demais.

Outro aspecto importante foram as Condições de
exposição dos candidatos. Os outros Candidatos foram
sempre expostos numa ótica negativa, e o candidato
governista, numa ótica positiva. E isso sem nenhum
monitoramento, pois não havia órgão para monitorar. Nós
ficamos desesperados e tentamos constituir, à última ho-
ra, conselhos, comitês pela transparência. Mas não
conseguimos. Não há um conselho capaz de monitorar
essas práticas. Certamente, não vou confundir Colior com
o Senador Fernando Henrique Cardoso; os dois têm
qualidades totalmente diversas. Mas insisto em afirmar
que foi absolutamente irregular o funcionamento das
concessões públicas de comunicação, em sua intervenção
durante as últimas fases da campanha. Não vi melhoria
alguma da qualidade democrática em relação a isso. Pode
parecer choradeira de derrotados, mas, objetivamente, e
com base em várias pesquisas, temos indicadores su-
ficientes para demonstrar que o conjunto dos detento-
res de concessões de televisão operou em favor da
candidatura oficial. Vou citar alguns nomes, entre os que
produzem os programas e os repassadores: o ex-Presiden-
te José Sarney; a família Collor de Mello; o Ministro Aluí-
sio Alves; o ex-Ministro José Eduardo de Andrade Vieira;
o Dr. Antônio Carlos Magalhães; o Presidente da Câmara
Inocêncio de Oliveira, o Dr. João Alves Filho, do PFL; o
Dr. Carlos Santos, do PP; o Dr. Cícero Lucena; o Dr.
Geraldo Bulhões, do PSC; o Dr. José Ribamar, do PFL do
Maranhão; o ex-Governador Orestes Quércia (o único que
tinha algum acesso à mídia);o Dr. José Agripino Maia, do
PFL; o Dr. Jáder Barbalho, do PMDB; o Dr. Édson Lobão,
do PFL do Maranhão; o Senador Albano Franco; o
Senador Odacir Soares (da tropa de choque de Fernando
Collor, mas que continuou intocado com sua TV Porto
Velho, filiada à TV Bandeirantes, em Roraima, e com as
rádios Cacoal, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente
Médici, Rolimã e Ouro Preto do Oeste); o Júlio Campos
(esse "extraordinário" parlamentar, que está propondo um
salário de 12 mil reais para os senadores, tem a concessão
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da TV Rondon, filiada à Bandeirantes); o Senador Hugo
Napoleão, o Senador Mansueto de Lavor, exceçãozinha
do PMDB, com o Senador Gilberto Miranda Batista. E o
que acontece? É como diz um colega do Sul. ,ur apesar
de ser do PSDB, tomou uma posição ex	nnente
crítica em relação a isso: "Os que não têm	.. tes têm
medo dos que têm, porque eles sã( - aáveres
eletrônicos". Os que não têm acesso à '1 . Globo
sofrem, porque quem não aparece na TV Globo não
existe. Eu me lembro do nosso amigo Severo Gomes,
que era proibido de aparecer na TV Globo. Ele estava
sempre envolvido em causas não partidárias,
diretamente relacionadas com a cidadania, e, na TV
Globo, era um ectoplasma. Jamais aparecia. Até que um
dia, depois de algum acerto e conversa, começou a ser
mencionado. Para os deputados e senadores, não
aparecer na TV Globo é a morte política. É razoável
tolerar isso? Não. É preciso haver um observador que
monitore as menções aos parlamentares na mídia
eletrônica. É fácil fazer isso, saber quem aparece e
quem não aparece. Se alguém não aparece nunca e é
atuante, deve estar havendo algum problema. E nós, a
sociedade civil, não podemos ficar mudos a esse
respeito.

Professo,; eu queria saber a sua opinião com relação aos
institutos de pesquisa e sua influência no processo eleitoral.

Vou dar uma resposta moderada. Houve alguns
deslizes na divulgação dos questionários qualitativos
sobre os candidatos Lula e Fernando Henrique. Exemplo
disso é a informação de que um era formado pela
Sorbonne, e de que o outro era um ignorante. Mas o
problema maior não está nos procedimentos meto-
dológicos abertos a todos os candidatos. Está, sobre-
tudo, na divulgação e na manipulação dos resultados pela
mídia eletrônica. A questão é saber se é legítimo divul-
gar resultados na véspera da eleição. Não sei. Eu acho
ótimo. Acontece que o tratamento dado pela mídia es-
crita e eletrônica aos resultados das pesquisas foi
totalmente delirante. E aí, também, acho que deveria ha-
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ver um organismo de monitoramento. A questão não é
discutir a competência ou honestidade dos pesquisado-
res da Datafolha, do Ibope, do GaIlup. Esses institutos
estão no mercado; não são picaretas. Mas não sei, por
exemplo, se os institutos de pesquisa poderiam ser
alugados pelos candidatos majoritários. Eu me sinto um
pouco incomodado ao imaginar que os presidenciáveis
pudessem contratar esse serviço. Deveria haver uma
legislação precisa a esse respeito. Até porque fica mui-
to esquisito o Ibope ou o Vox Populi assinarem um
contrato com um dos candidatos e depois saírem di-
vulgando análises sobre o comportamento do eleitor.
Alguns mecanismos de controle são necessários: menos
sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa e mais
sobre a contratação e a divulgação de resultados. Quan-
to aos resultados em si, o que se pode dizer é que, às
vezes, as pesquisas erram, mesmo com um procedimento
bem controlado. A única maneira de evitar equívocos é a
transparência dos procedimentos e o controle. É preciso
saber se os institutos estão pondo em prática os
procedimentos que dizem ter usado. A falta de previsão
da abstenção, por exemplo. - não sei exatamente o que
aconteceu em Minas —é um erro possível, não ne-
cessariamente uma manipulação criminosa ou delituosa
das pesquisas. Por isso, considero que a única manei-
ra de se consertar isso está na lei eleitoral, a que todos
os candidatos têm direito de acesso. Mas os can-
didatos nem sempre têm equipes capazes de monitorar,
de forma precisa, esses procedimentos, como no caso
da amostra. Acompanhar de que forma a escolha está
sendo posta em prática é um trabalho delirante. Seriam
necessários fiscais e, para isso, teríamos que observar
as condições de contratação. É preciso inibir a
possibilidade de manipulação pelos próprios eleitos. Se
deixarmos de lado esses institutos de pesquisa, a venda
de seus produtos e a contratação de seus serviços,
vamos novamente estar chorando pitangas, aqui, no dia
24 de outubro de 1998.

O senhor disse que a sociedade civil deveria organizar-
se. Mas como é que ela vai fazer isso antes de conseguir os
meios?
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Você tem toda razão. Faltam os meios, mas
podemos, de certa maneira, compensar isso recorrendo
às alianças inesperadas a que já me referi e a novas
parcerias. A parceria com a Procuradoria-Geral da
República, por exemplo, pode nos permitir vários tipos
de ações que, muitas vezes, os movimentos da sociedade
civil não têm condições de deflagrar. O mesmo se diga
em relação ao Ministério Público local. Em São Paulo,
há um movimento do Ministério Público Democrático
e uma ação de juristas democráticos, ambos muito
abertos a essas temáticas. Também temos promotores
públicos abertos a essas temáticas novas de controle
da mídia, da honestidade ou da corrupção parlamentar,
dos institutos de pesquisa, etc. Isso pode ser
fortalecido. Se os meios são precários para o que os
movimentos já fazem, imaginem para essas tarefas de
que estamos falando. A sociedade civil não deve assumir
o ônus todo para ela, mas fazer com que as instituições
democráticas funcionem também. É preciso que o
Ministério Público faça suas ações, que o Judiciário seja
cobrado, que a Procuradoria-Gera] da República também
cumpra o seu papel. E há sempre associações mais
poderosas, como a FENAJ, a OAB, a ABI, a CNBB, que
têm de assumir o seu papel. Todas essas entidades foram
lentas em relação ao problema do controle. Fez-se
muito movimento pela ética na política, que não se
traduziu em ações ágeis e poderosas durante o processo
eleitora]. O resultado é que ficamos debaten-do no
vazio. Mas espero que aprendamos com isso. Não no
sentido de fazer com que o candidato do PT ganhe. A
questão é não deixar que os vícios da atual eleição se
repitam. Que ganhe o candidato do PSDB novamente. Não
há problema. Mas não se pode ganhar como nas eleições
de 89 e 94. Não é possível que na eleição de 1998
estejamos de novo criticando a TV Globo. É preciso que
aprendamos as lições, tanto no que se refere à democracia,
quanto no que diz respeito às instituições. Não somente
com relação às instituições formais, mas também com
relação às parcerias novas. Entre os próprios eleitos, há
vários parlamentares interessados nisso, de todos os
partidos: do PT, do PSDB, do PMDB e dos outros
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partidos. Até o PFL tem parlamentares honestos,
interessados na transparência. Deve haver um movimento
supra-partidário para que, na hora do embate eleitoral, haja
algum processo. Mas concordo que o controle não seja u-
ma tarefa fácil e sem problemas. Algo que nos será
cobrado é o fato de que já é a segunda eleição
presidencial em que ficamos criticando a falta de
controle sobre a mídia eletrônica, sobre os institutos
de pesquisa ou sobre o poder econômico.

Professor, o senhor fala muito sobre a necessidade de
um controle da sociedade civil sobre a vida do parlamentar.
Não vou falar sobre o controle da atividade individual, mas
sim sobre a institucional, que é exercida pelo deputado
enquanto membro do Poder Legislativo. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais tem desenvolvido algumas
experiências, entre as quais se destacam as audiências
públicas regionais, em que se busca uma definição
democrática do conteúdo do orçamento do Estado, e os
seminários e fóruns legislativos, nos quais entidades
representativas da sociedade ou de órgãos públicos
participam de discussões que resultarão em textos de
projetos de lei relacionados com políticas públicas
específicas. Isso aconteceu com a política agrícola, a de
habitação, a de saneamento e com várias áreas de atuação
do poder público. São iniciativas que, além do propósito da
participação em si, têm como objetivo abrir espaço de
educação para a cidadania. O senhor consegue ver alguma
possibilidade de eficácia nessas iniciativas que existem
paralelamente à atuação individual de cada parlamentar,
sobre a qual a própria instituição não tem controle? O
parlamento, como propulsor dessas iniciativas, teria, hoje,
um papel de superar limites para a consolidação da
democracia?

Imaginem se o parlamento, que é gerado por esse
sistema de representação política, ficasse só à espera de
que a sociedade civil tomasse as iniciativas para enrique-
cer sua prática. Essa iniciativa das audiências é en-
tusiasmante, e a sofisticação da preparação dos textos é
um caminho estupendo. Na própria experiência da
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Escola do Legislativo ou na proposta da televisão, há o
aprimoramento do assessoramento legislativo. Comen-
távamos que o Senado brasileiro é um desastre, que todo
senador tem, em média, 59 funcionários - esse é um va-
lor per capita, dividindo-se os 81 senadores pelo número
de funcionários. Na sua maioria, esses funcionários são
totalmente incapazes, não sabem consultar uma
biblioteca, não sabem redigir coisa alguma. São, na sua
maior parte, parentes, "paus-mandados", apaniguados,
cabos eleitorais que, depois de nomeados, se eternizam.
É lamentável! Eu achava divertido ver, todas as vezes em
que ia ao Senado com Eduardo Suplicy ou Severo Gomes,
a quantidade de contínuos sentados em mesinhas nos
corredores. É constrangedor. E todos se levantam quando
um senador passa. São funcionários do Congresso. Há
até uma piada que diz que, se todos fossem ao Congresso,
não haveria espaço para trabalharem. Na verdade, os
senadores têm uma mão-de-obra muito limitada. Uma
equipe de trabalho de um senador americano parece uma
equipe de pesquisa. Quer dizer, o senador funciona com
um grupo de assessores, que trabalham em seus projetos,
de acordo com sua área de atuação, e existe uma
interlocução com a sociedade civil - não só com os
eleitores, mas com a sociedade civil como um todo. Acho
que deve existir essa cobrança em relação à atividade do
parlamentar - se ele vem ao Plenário, se falta à sessão,
se não comparece às comissões -, mas é aos parlamentares
mais conscientes que cabe fortalecer essas iniciativas.
Não cabe somente a nós fazer cobranças. É um movimento
de encontro, e o Parlamento, também, tem que usar a
imaginação para se fortalecer. Tudo isso fortalece a sua
própria posição.

Grande parte da abstenção havida na última eleição
foi, porém, resultado do formato da cédula. É um desafio à
inteligência votar com essa cédula estúpida elaborada pelo
Tribunal, com todo respeito ao Ministro Pertence. É um
convite ao desastre. E o erro deve ser atribuído à in-
competência da Justiça Eleitoral e aos parlamentares, que
aprovaram a cédula da maneira como foi feita. A própria
decisão da eleição casada é algo que se deve discutir. Num
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país de vocação imperial, não sei se a eleição casada com
a escolha do Presidente da República é uma forma de
valori-zar o parlamento. Até ontem, o PSDB era
parlamentarista, mas parece que o Presidente eleito,
Fernando Henrique, esqueceu-se disso e nunca mais vai
falar sobre o assunto, porque, implantar o
parlamentarismo no Brasil, só um suicida o faria. Num
país com vocação imperial, presidencialista, como o
Brasil, fazer uma eleição casada para um Congresso com
tantos problemas, como é o nosso, é uma tática suicida.
Isso sem falar da não-informatização, pois o Brasil é a
11', 10' ou 9' economia industrial e está fazendo eleição
"a bico de pena", como se ainda estivéssemos na Primeira
República. É um desastre não termos a informatização do
próprio processo eleitoral, mas só da contagem. É
preciso cobrar tudo isso. Se ficarmos esperando para
fazer em 1998, vai-se repetir tudo e com uma gravidade
maior, porque o eleitorado será muito maior. Todos esses
problemas estarão aumentados, e a possibilidade de uma
participação efetivamente democrática será muito
precária.
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ENTREVISTA COM RENATO JANINE
RIBEIRO, EM MARÇO DE 1995.

N 
ewton Bignotto - Se considerarmos que
temos a primeira crise (teórica, pelo
menos) da idéia de democracia direta no
final do século XVIII, com Rousseau, em
seu último grande texto, seria possível
considerar que há, hoje, uma crise da
idéia de democracia representativa?

Renato Janine Ribeiro - Com
certeza. Mas eu colocaria a questão por
uma via levemente distinta. Penso que,
nesta década em que vivemos, mudaram por

completo o lugar e a direção na qual se faz a crítica à
democracia representativa. Até cinco ou dez anos atrás,
quem lhe fazia a crítica era a esquerda, por considerá-la
insuficiente. E um ideal que muitas vezes embasava essa
crítica era o da democracia direta. Embora possamos
considerar que esta última seja um ideal grego, que
reponta ainda em Rousseau, o fato é que ela dava forma,
até um tempo recente, a toda uma prática de esquerda, da
qual, no Brasil, o PT era um significativo portador.

Renato Jenine Ribei-
ro é professor titular
do Ética o Filosofia
na Universidade de
São Paulo.

Newton Bignofto é
professor do Depar-
tamento de Filosofia
da UFMG.
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Ora, depois da queda do muro de Berlim, do
desgaste das alternativas da esquerda como capazes de
empolgar o mundo e, sobretudo, da globalização
financeira, parece-me que a democracia representativa
deixa de ser criticada como insuficiente, em face da
alternativa de uma democracia direta, e passa a ser
descartada pela própria direita como sendo vã. A
democracia representativa perde as condições de gerir
o mundo, sobretudo depois da globalização. Podemos
dar dois exemplos.

Um é o caso da União Européia. Esta, enquanto se
consolida, não se dota de instâncias democráticas
representativas, que detenham efetivo poder. O
Parlamento de Estrasburgo é eleito por um procedimento
algo complicado, que, não respeitando o princípio de "um
homem, um voto", privilegia os países menos povoados,
limita os mais populosos e, em última análise, reduz o
alcance da representação. Além disso, essa eleição se faz
por regras bem diferentes em cada país, de modo que não
se tem um retrato fiel dos povos europeus. Em alguns
países, há votação proporcional, em outros, não. Mas,
sobretudo, as instâncias que decidem mesmo estão em
Bruxelas. São as reuniões de ministros. E talvez, para além
do Conselho de Ministros da União Européia, quem decida
mesmo sejam os setores econômicos. Ou seja, o
Bundesbank tem um poder que não lhe foi conferido em
eleição alguma. É claro que é possível um cenário,
digamos, mais ou menos bismarckiano, neste sentido.

Assim como Bismarck efetuou a união alemã por
métodos absolutamente não democráticos e, no entanto,
aos poucos, foi, dentro do Parlamento e do Reich,
crescendo uma oposição democrática e de esquerda,
poderia acontecer a mesma coisa na Europa. Apesar de
não passar a instituição da União Européia, em momento
algum, por um plebiscito em escala continental ou por
eleições gerais européias para constituição do governo
europeu, pode ser que isso venha a ocorrer.

O que se observa até agora, porém, é um
esvaziamento das soberanias nacionais - que são ainda
o locus no qual se tem o jogo político claro e definido,
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segundo as regras que aprendemos e as teorias que ainda
hoje esposamos. Há um descompasso total entre esse lona
das soberanias representativas e um poder de fato, bem
superior a elas, que não é conferido em nenhuma
representação. A questão fica mais aguda com a
globalização a que assistimos hoje, que é econômica e,
sobretudo, financeira. É um fenômeno sobredeterminante
da política e da sociedade, hoje, no mundo, e, ao mesmo
tempo, não é controlado por nenhuma instância
político-econômica. O capital, e sobretudo um
determinado capital, o financeiro, assume um poder de
fato numa escala talvez inaudita e mundial.

Diria que a crise da representação, sob esse ponto
de vista, está ligada, na verdade, a uma crise da
soberania. A crise é da representação, sim, mas está
acoplada à crise da soberania do Estado, que chamamos
de nacional e que eu preferiria chamar de Estado
independente - para não entrar na discussão sobre o
que é nação, porque muitos desses Estados não são
nacionais, no sentido de terem uma cultura e uma etnia
homogêneas. As soberanias nacionais acabam ao surgir
a economia globalizada, e a representação, que se dava
no quadro da soberania, fica prejudicada. O povo elegia
um governante de quem podia cobrar. Quando esse
representante perde o poder, quem pode ser cobrado?
Parece-me que todas as instâncias em que se podia
exercer a accountability ou o recail estão sumindo,
perdendo  sentido. E aquela frase do nosso pensamento
colonial parece recuperar toda a força: "Vá queixar-se
ao bispo". Aos excluídos, aos descontentes, restam o
pranto e a prece. Talvez não muito mais que isso.

Curiosamente, depois de séculos de uma prática que
tentava ser democrática, parece que estamos às voltas com
algo muito anterior. Em seu texto seminal de 1819 sobre
"a liberdade dos antigos comparada à dos modernos", o	1 Publicado entre nós

-	.	.	 na revista Filosofiapensador franco-suíço Benjamim Constant evocava o	po!ffica,n.2,om 1985.
risco de que o homem moderno perdesse todo o interesse (nota do autor).
pela participação democrática, insistindo então na
necessidade de se ter alguma participação, ainda que
pequena, na coisa pública, mas sem encontrar exatamente
os modos pelos quais esta se daria. Constant é muito
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claro ao dizer que a nossa liberdade não pode ser como
a dos antigos, já que não temos pela ágora aquela paixão
que caracterizava os gregos e romanos, ou, pelo menos,
os atenienses do período clássico (esta ressalva é
minha). A diferença específica que caracteriza a
modernidade, mais interessada na vida privada e nos
negócios do que na reunião pública e na soberania, é
por ele exposta com nitidez e até com afeto: ele gosta,
visivelmente, de ser moderno; detestaria ter de curvar-
se às ordens de uma assembléia como a ateniense. E,
no entanto, este liberal teme as conseqüências finais
do processo que descreve e ama.

Quando Constant fala na representação, faz
referência, en passant e como sem lhe dar muita
importância, a um nível mínimo de representação, que
é dirigir representações ao governante - não é ter o
governante como representante escolhido e eleito, mas
é fazer representações ao governante, reclamando,
queixando. Ora, até essa idéia mínima do governo como
balcão de reclamações está acabando. O que adianta
reclamar ao governante? Mesmo essa definição mínima,
pobre, do poder moderno como representante perde o
sentido. A quem reclamar?

Talvez um dos elementos fortes da democracia
tenha sido, também dentro de outra definição mínima,
pensá-la como um sistema de solução de conflitos. E
uma definição mínima porque retira a idéia da
democracia como valor e a deixa como um modo de
solução de conflitos. Assim como poderíamos resolver
os conflitos de outras formas, resolvemos as
divergências, em certos casos, pelo voto. Como
dizíamos, mesmo essa definição mínima tinha um papel
muito importante como válvula para o escape de
tensões. Ora, quando não há administração de conflitos,
com ou sem uma votação, corre-se o risco do "quebra-
quebra". Se houver essa perda das válvulas de escape
tradicionais da representação, corre-se o risco de ter-
se a somalização do mundo. Mais e mais países vão
caminhar na direção do que vimos na Somália, ou seja,
vão-se acabar. Refiro-me a uma foto que vi no
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Guardian, mostrando como, à saída do último
contigente da ONU, vários somalis pilhavam seu
acampamento, com alguns carregando privadas: não sei
se o pior é saber que, no país inteiro, somente o campo
da ONU tinha rede de esgotos, ou perceber que aquelas
privadas que estão sendo carregadas não servirão mais
para coisa alguma.

Esse esvaziamento da representação e da política
traz finalmente um problema que eu queria colocar aqui,
inicialmente, que é o seguinte: a quem responsabilizar?
Se não existe mais um poder como válvula de escape, se
não há mais um espaço de queixa, de solução dos
conflitos ou, pelo menos, de redução da sua temperatura,
quem deve ser responsabilizado pelos conflitos e pelo
grau extremo a que eles podem chegar?

Vivemos ainda num modelo de representação,
enquanto responsabilização, que recorda o Tribunal de
Nuremberg, em 1945, e que tem exemplo, agora, no
julgamento, que está ocorrendo na Etiópia, da antiga
ditadura militar. Processa-se alguém em quem se
vislumbra a encarnação do mal na política. Nesses
casos, todos os limites foram ultrapassados. Os
nazistas conspiraram para matar judeus. O Derg etíope
mandava torturar e matar seus opositores: ele mesmo
guardou atas com essas decisões e mandou filmar as
torturas em vídeo. Isso é muito claro. É o julgamento
de criminosos. Mas, quando se pode demonstrar que a
mortalidade infantil, numa escala mundial, e a
destruição de um país estão ligadas ao aumento da taxa
de juros, a quem se deve processar? A quem se deve
responsabilizar? É muito difícil provar que tenha havido
dolo, que houvesse intenção de causar o mal, provar
que esse mal efetivo que está destruindo países sem
conta mundo afora foi decorrência de algo deliberado.
Em suma: é como se fosse julgada apenas a violência
que, embora extrema, é medíocre - aquela conduzida
por criminosos de mau filme de terror. Pune-se o
varejo, mas ignoram-se as causas; em pensamento
dialético, isto se chamaria lidar com a violência,
abstraindo-a dos processos que a engendram e, por
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conseguinte, castigar apenas um efeito ou outro, em
vez de enfrentar suas razões mais fortes. Enfim, em
vários níveis, a representação hoje está em crise. É como
se tivéssemos a substituição de uma crítica de esquerda
à representação por um esvaziamento seu à direita. Isto
significa que, para o democrata, o mais sensato e urgente
atualmente não será atacar a representação por suas
insuficiências, mas defendê-la da ameaça de se pôr termo
até àquele mínimo dela que é essencial a uma
democracia, ainda que tímida.

Leonardo Avritzer é	 Leonardo Avritzer: Gostaria de apresentar um
professor do Depar-	 -
tamento de CióncÉa segundo problema relativo a ideia de representaç ão. Na
Política da IJMG. verdade, a representação sempre implicou uma

antinomia entre ente indivíduo e corpo político. Por
exemplo, Newton Bignotto falou de Rousseau, e você, -
de Benjamim Constant, dois autores que põem
claramente a questão da representação nessa direção.
Temos, de um lado, o indivíduo e, de outro, o corpo
político soberano unitário. O que vemos, hoje, é uma
sociedade muito mais plural. Quando você trata da
questão do mal, imediatamente me vem a questão
contrária: como o bem se tornou mais plural na
sociedade contemporânea: valores múltiplos, formas
de vida múltiplas, que se expressam, não pela vontade
de querer que todo mundo seja de uma certa forma,
mas pela vontade de defender que os outros me deixem
ser de uma forma que eu sei que é, em si, particular. A
pergunta que faria em relação à representação é esta:
com o surgimento de uma sociedade mais plural, de
um conjunto de corpos intermediários que expressam
essa pluralidade, como a questão da representação
entendida só a partir de dois pólos - indivíduo e
corpo político - ficaria?

Renato Janine Ribeiro - A partir do momento em
que se valoriza a diferença, essa questão fica muito difícil.
Há alguns pontos a discutir. O primeiro é que, de fato, a
democracia tem relação com uma redução do espaço do
que seria considerado o "mal" na política. A sociedade
passa a ter várias alternativas que são igualmente
legítimas. O espaço do "mal" deve ser reduzido ao
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mínimo, referindo-se apenas àqueles que tentam eliminar
direitos humanos básicos, destruir a própria forma
político-democrática, etc. A pluralidade é, assim, um
direito básico. Mas essa pluralidade, que deveria
constituir uma série de vias distintas e igualmente
legítimas, está hoje se convertendo numa valorização das
diferenças. Isto é, da diversidade, passou-se à diferença
e mesmo ao antagonismo, mas a um antagonismo que não
se resolve, como diria a dialética, numa síntese superior;
que, na verdade, não se resolve, mas afirma, mais e mais,
cada diferença, intransigente em não admitir sua redução
ou seu ingresso em compromissos. Fica evidente que me
refiro a movimentos como os que afirmam tal ou qual
etnia ou gênero ou orientação sexual. Ora, esse fato
acarreta problemas que é preciso considerar. Num
modelo canônico de representação, a diferença é
reduzida. Temos mecanismos, procedimentos ou
dispositivos pelos quais se reduz a diferença a uma
unidade, à vontade una do corpo político. A eleição é
um grande meio para isso. Um exemplo muito bem
invocado é o de Rousseau, quando fala da vontade geral.

Quando se subtraem dos votos majoritários os
derrotados, o que resta é a vontade geral. É claro que não
é tão simples assim: o procedimento não é de mera
aritmética. Todo um ritual é preciso para Rousseau chegar
a isso, o qual consiste, essencialmente, na proibição das
facções, dos conchavos, das "conversas paralelas", na
exigência de que a vida pública transcorra, toda ela, em
público. Assim se pode operar a redução das vontades
plurais para se chegar à vontade una, mas, no caso de
Rousseau, isso se justifica, em última análise, pelo fato de
que se excluiu tudo o que era artificioso, paixão factícia,
até se chegar ao cerne irredutível do coração e de sua
verdade. Por isso, a rigor, não temos exatamente uma
redução das vontades plurais a uma só, mas o encontro,
no fundo da aparente e equivocada pluralidade, da verdade
comum aos homens enquanto seres ainda não
desfigurados, enquanto homens - arrisquemos a palavra
neste contexto em que ela parece descabida, de natureza.

Ora, em nossa sociedade, isso é extremamente
difícil. Em primeiro lugar, porque, tão logo adotemos uma
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democracia que não consista simplesmente no poder da
maioria, mas que constitua como princípio seu,
igualmente forte, o direito à divergência (e portanto a
legitimidade das oposições, a alternância no poder,
eleições livres, autonomia para os que discordam, etc.),
a pluralidade das vontades deixa de ser mera aparência
para se tornar dado irredutível e introduzir na vida dos
homens em sociedade até mesmo um sensível elemento
trágico.

Mas, além disso, há um desencanto com a política,
que se traduz num significativo esvaziamento dos
partidos. Apesar de Rousseau ser contrário às facções,
o modelo mais tradicional da política que delineamos a
partir dele e em certa medida contra ele (a redução de
várias vontades a uma só) se realizou através dos
partidos. Contudo, hoje eles se debilitam, ao mesmo
tempo que a diferença deixa de ser pensada em termos
de oposição no parlamento, de alternância que visa ao
poder, ou no mínimo à governação, para passar, pelo
menos nos países mais desenvolvidos, a dizer respeito a
questões relacionadas com as assim chamadas minorias.
Elas podem incluir a própria mulher, embora,
numericamente, o sexo feminino sempre seja maioria. A
questão é que minoria não é uma idéia quantitativa, e
sim qualitativa, marcando que se está em descompasso
com um certo modelo predominante. Quando essa idéia
de diferença se valoriza, isso acarreta sérios problemas
para a política. Talvez em dois momentos.

Num primeiro momento, que podemos datar dos
anos 60 e 70, e sobretudo na Europa, mas também no
tocante ao movimento negro e à contracultura norte-
americanos, cabia dizer que as questões de minoria
tinham um cerne político. Num segundo momento,
porém, mais recente, e sobretudo nos Estados Unidos,
ocorreu um esvaziamento do espaço político, do qual
bom exemplo é o paradoxalmente chamado de
"politicamente correto". Esse termo inclui um
paradoxo, porque falar em algo correto politicamente
supõe, justamente, um recorte entre o certo e o errado
no interior mesmo da política. Ora, esse recorte não
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é democrático, nem mesmo político no sentido
moderno, porque elimina a legitimidade da alternativa.
Quem tiver uma outra posição está errado, incorreto.
No entanto, sinto simpatia por certas análises do
"politicamente correto", porque efetuam uma boa crítica
da linguagem e de determinadas práticas sociais que
tradicionalmente eram tidas por naturais. Essas análises
mostram o investimento político que há por trás da
linguagem em relação à mulher, por exemplo. Certa vez,
vi no elevador de um prédio, em São Paulo, um
regulamento interno cujo primeiro artigo dizia que era
"proibido o uso do elevador social por carrinhos de feira,
empregadas e outros objetos". Não se pode inocentar
ou considerar com naturalidade esse tipo de texto, em
que a coisificação da empregada doméstica é colocada
com toda a clareza e até mesmo candura.

O problema maior, porém, é que, no fundo, o
"politicamente correto" não representa tanto
movimentos sociais, mas lobbies. Trata-se de um recorte
muito norte-americano. Quando as reivindicações que
temos provêm de movimentos sociais, estamos no
universo, que é mais o europeu, da crítica democrática
e de esquerda à representação, da tentativa de descobrir
novas formas de atuação política que possam até mesmo
apontar uma certa atuação direta na coisa pública. Mas,
quando se deixa de pensar nos movimentos sociais e a
referência passa a ser o lobby, estamos falando de outra
forma de representação. Assim como há o lobby do
Pentágono no Congresso americano, há o lobby negro,
o feminino, o dos deficientes físicos: uma forma de
representação que, em última análise, parece-me apontar
sempre para a coisa privada e nunca para a coisa pública.

Estão sendo defendidos no Congresso norte-
americano os interesses privados de - digamos - 100
milhões de mulheres. O fato de defendermos 100 milhões
de pessoas não significa que seus interesses deixem
de ser privados. São interesses de mulheres, enquanto
mulheres, que por isso se chocam com os interesses do
homem, enquanto homem. É verdade que tal fronteira
é muito lábil. Fica difícil distinguir onde há
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movimentos sociais, onde há !obby, onde há movimento
social remetendo à coisa pública, onde há uma coisa
privada no nível de uma sociedade, digamos, quase
anônima.

Mas, de todo modo, mais e mais se esvazia aquilo
que deveria ser o horizonte de todo o movimento social:
a possibilidade de expansão no rumo do público, no
rumo do direito. Deve ser esta a distinção entre o
público e o lobby: este último é a intervenção decisiva
do privado no político, levando ao extremo uma noção
explícita ou (no caso do politicamente correto)
implícita, de interesses - ao passo que o público tem
sempre aquilo que caracteriza o direito, sua
potencialidade universalizante. Toda uma dinâmica do
direito, sua tendência a coincidir com o gênero humano
(e, quem sabe, com outras espécies ainda), é assim
sacrificada em favor de um procedimento que acaba
remetendo ao privilégio, com suas características
restritivas - ou, se quiserem, não a privilégios, mas a
interesses privados, mesmo que de grupos
numericamente expressivos. E interessante notar isso
na própria prática dos sindicatos.

A mídia, por exemplo, aplaude os sindicatos
modernos, que compram espaços na tevê para defender
seus interesses. O Sindicato dos Bancários de São
Paulo, filiado à CUT, dono de vários andares do edifício
Martinelli, arrendou-os, como forma de conseguir
dinheiro. Quando esses sindicatos são elogiados,
embora com ressalvas, pela mídia, geralmente é porque
passaram a se portar de uma forma mais privada. São
sujeitos privados, donos de um determinado espaço, que
atuam e defendem seus interesses. Com isso, em que
medida o sindicato dos bancários pode ainda ter no
horizonte uma proposta de expansão do campo dos que
fruem os direitos? Há um processo de esvaziamento
político, e até o "politicamente correto" é um sinal
muito claro desse esvaziamento.

O esvaziamento da coisa pública, visível na
sociedade americana, merece assim uma análise mais
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detida do que se costuma fazer. Não é que o direito à
diferença dissolva, inevitavelmente, o corpo político.
Seria perfeitamente plausível pensar tal direito no
quadro de uma discussão em que o corpo político fosse
ainda um lugar de coisa pública. Essa ponte está-se
perdendo. Ou não foi constituída, ou está sendo
dinamitada. Na verdade, passamos a ter ou uma prática
política tradicional cada vez mais fraca, ou práticas
alternativas que vão, cada vez mais, se despolitizando.

Para terminar, lembro-me bem de que, quando, no
final dos anos 70, foram criados no Brasil os partidos
políticos que resultaram no quadro partidário atual, os
dirigentes do Partido Democrático Trabalhista
convocaram uma reunião para discutir qual posição
teriam no tocante às mulheres. Uma total inversão. Não
são pessoas que, com base em determinadas idéias
comuns, se reúnem para formar um partido. Não. Elas,
tendo formado um partido por terem idéias em comum
num certo campo, acham que devem ter idéias comuns
numa série de outras coisas. Dentro do PT, ao qual
nunca fui filiado (nem a algum partido), já vi gente
discutindo a necessidade de que uma revista do partido
fosse de cultura "petista". Uma revista que mostrasse
a forma petista de namorar, a forma petista de amar.
Essa é a conseqüência final de uma lógica dos partidos.
As pessoas criam o partido, depois têm que acentuar
as suas diferenças. Mas é óbvio: no PT há defensores
do aborto e seus adversários. Há uma diversidade, que
deveria ser, em cada partido, explorada. Não se deveria
admitir que houvesse essa partidarização. A
partidarização traz como resultado final o fato de que
toda uma série de interesses e desejos tenham de se
manifestar fora dos partidos e, num certo nível, contra
os partidos. Isso é uma conseqüência má, que às vezes
até faz as pessoas se voltarem contra a própria idéia de
um espaço público. É este um problema sério.

Newton Bignoito - Não haveria o risco, hoje, de
se substituir a noção de vontade geral pela noção de
sondagem de opinião, exatamente fazendo um curto-
circuito dos corpos intermediários, e, assim, voltando
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ao sonho da relação direta indivíduo-Estado, agora
produzida pela sondagem, que parece conter a
manifestação pontual e imediata de vontades? Com o
progresso dos sistemas de informação, que tornam
possível, hoje, a obtenção de uma 'sposta imediata, via
sondagem, para um problema ap entemente pontual, e
não político, não se estaria •'correndo no risco
mencionado por Rousseau de o somatório de vontades
ser confundido com a vontade geral?

Renato Janine Ribeiro - É verdade: isso faz parte da
dificuldade de se pensar a representação, de se pensar a
coisa pública. Há esse risco. Curiosamente, o primeiro
autor, que eu saiba, a levantar essa questão foi Monteiro
Lobato em seu romance O Presidente Negro. É uma obra
escrita na década de 20, que se passa nos Estados Unidos,
numa época futura, em que os negros, por terem mais filhos,
tornam-se pouco mais que um terço da população. Mas,
como os brancos se dividem nas eleições, por surgir uma
candidata feminista, um negro se vê eleito por pequena
diferença de votos. Acontece que, nessa época, os negros
já conseguiram perder todos os traços da negritude,
excetuando-se o cabelo carapinha. O presidente branco,
assustado, propõe uma aliança à candidata branca,
derrotada nas eleições. E através de um aparelho estranho,
que tem uma tela, e que é possível ativar em qualquer casa,
fazem uma sondagem com todos os brancos, perguntando
se eles aprovariam, como solução final para o conflito com
os negros, a adoção de um procedimento químico que
permitiria acabar com o cabelo carapinha. Só que, na
verdade, o tal procedimento esteriliza apessoa. Isso, porém,
apenas se revela depois da esterilização em massa dos
negros. O presidente eleito - negro - suicida-se ao se
saber estéril, e o presidente branco é reconduzido ao cargo,
casando-se com a candidata branca. A obra é muito
interessante por colocar no horizonte os problemas das
minorias, tanto a feminina quanto a negra. A única coisa
estranha aos nossos olhos é a influência que tem, junto
aos negros, o que representa renegar sua cultura, melhor
dizendo, seu físico, sua raça, o que neles é natureza.
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Mas o aspecto da consulta é notável: está mais
perto da democracia direta do que a sondagem de opinião.
Na sondagem, pega-se uma amostra, e as chances de
manipulação são muito maiores do que numa consulta,
que abrange todo mundo. Muitos grupos que defendem a
democracia direta achariam isso fantástico. O que se tem
na sondagem? Uma possibilidade enorme de manipulação,
a começar pela pergunta que se formula. Há o velho
exemplo americano, que trazia resultados diferentes
conforme se falasse em China Vermelha, China
Continental ou China Popular.

Contudo, a consulta direta em terminais de
computador não é muito melhor que a sondagem: sobre
esta, ela só tem a vantagem de substituir a amostragem
por um retrato, digamos, total; mas, na verdade, essa
diferença é apenas de quantidade e não de qualidade,
porque se obedece, ainda, aos mesmos princípios que
excluem o sentido político da discussão e a submetem a
princípios de ordem publicitária. E tal esvaziamento da
discussão política se produz, atomizando-se os atores que
dela participam e dissociando-se as questões que assim
iriam a votos: uma dupla atomização, pois, dos temas e
dos cidadãos, ou dos objetos e dos (supostos) sujeitos.
Daí ser essencial haver um locus, geralmente - nas
sociedades complexas - alguma espécie de palco, no
qual a discussão atinge a qualidade da coisa política, e
que, desde que se inviabilizou a ágora grega ou se mostrou
apenas utópica a praça rousseauniana, toma o feitio de
alguns dos assim chamados "órgãos intermediários",
aqueles que fazem a mediação entre o indivíduo e o
governo. É por isso, como, por sinal, sempre alertaram
os pensadores anti-revolucionários do político (aqueles,
como Montesquieu ou Tocqueville, mais afeiçoados às
instituições, e que nelas procuravam canalizar a ação
política), que a supressão dos órgãos intermediários é
perigosa. Afinal, é neles que se elabora um discurso e
mesmo uma prática política. A esquerda deve, e por sinal
o tem feito, repensar positivamente esses órgãos
intermediários: sem desistir por completo do ideal da
democracia direta, que sempre pode ser a via por
excelência para trazer sangue novo ao debate, ela precisa
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superar sua tradicional prevenção contra as instituições.
Melhor dizendo, cabe perguntar se em nossos dias
continua cabendo opor a ação política inovadora, como
algo positivo, às instituições, como algo negativo; se o
melhor não seria tentar conciliar a vida e a forma, a ação
inovadora e a instituição que permanece.

Mas não passemos a um elogio sem matizes dos
órgãos intermediários. No Brasil, dispomos de vários
Parlamentos, nas três instâncias de poder, que
infelizmente têm por principal qualidade o singelo fato
de existirem, mais do que aquilo que produzem. E isso
é bem pouco! Deveríamos examinar outros órgãos
intermediários, de perfil mais novo - e para os quais
nem sei se deveríamos usar o termo "intermediário".
Penso nos grupos de pressão, que envolvem desde
lobbies até, talvez, ONOs.

Finalmente, penso que o problema mais sério nessa
questão é o fato de o próprio corpo político estar esvaziado.
Diria que o corpo político muitas vezes pensa reforçar-se
ao reduzir seus cidadãos a súditos. Mas, dando a eles a
ilusão da participação via sondagem, via consulta diária
de computação e plebiscito diário realizado, o próprio corpo
político está esvaziando-se.

Leonardo Avritzer - A proliferação da idéia de
pesquisa de opinião como opinião pública é uma
enorme ilusão e um reducionismo. Caso famoso ocorreu
nos Estados Unidos, nos anos 80. As pesquisas de
opinião perguntavam às pessoas se elas gostavam do
Ronald Reagan. Elas respondiam que gostavam muito.
Mas, ao serem interrogadas se gostavam da política
dele, a resposta era negativa. Os americanos gostavam
do Presidente, mas não gostavam tanto das políticas
que ele desenvolvia. Vejo um pouco disso também no
Brasil. Se se perguntar quem é a favor da reforma
constitucional defendida pelo Presidente, todos
respondem "sim"; depois que vêem a reforma, dizem
"não". Evidentemente, a opinião pública é um
processo de discussão muito mais do que o pressuposto
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que têm as pesquisas de que as pessoas têm opinião
formada sobre tudo e não a modificam ao longo do
processo de discussão política. Talvez fosse interessante
olhar pelo lado do empobrecimento do potencial de
discussão política que a própria idéia de opinião
pública traz. Como você vê isso?

Renato Janine Ribeiro - A idéia de opinião
pública sofre visível empobrecimento ao ser reduzida
à sondagem. Quando a noção de opinião pública surge
e cresce, no final do século XVIII, acontece um
processo fantástico. É o conceito de uma instância não
judiciária de julgamento. Trata-se de um julgamento
político e decisivo, porque a soberania popular julga
os homens públicos ou as atitudes alheias sem se pautar
necessariamente pelo certo e errado, ou apenas pelas
leis. Comparando, é o equivalente à substituição do
impeachment pelo voto de desconfiança.

Na Inglaterra, desde o século XVIII, não é preciso
um processo de impeachment para que o primeiro-
ministro saia do governo. O último impeachment que
ocorreu foi no final daquele século e já era uma
sobrevivência dentro de uma constituição que havia
mudado, aposentando-o como procedimento político, ao
mesmo tempo que se desenvolviam medidas judiciais que
atendiam seu antigo aspecto penal. E isso mais ou menos
coincide com o fato de que desde então o governo, se
perder a confiança do parlamento ou do povo, cai. Quantos
não foram os casos, sob os reis Stuart, em que, para se
afastar um ministro, era preciso processá-lo por crimes,
reais ou supostos: isso acaba quando surge o governo
responsável, que também conhecemos por regime de
gabinete ou parlamentarismo (embora os princípios que
ora estejamos expondo valham, também, para o
presidencialismo). O impeachment é desnecessário ou
mesmo impossível no parlamentarismo. Com a opinião
pública, consolida-se um mundo realmente plural, em que
há ainda a presença do certo ou do errado, mas também
existem "quereres" ou vontades diferentes, igualmente
legítimos. A crítica à opinião pública, no final do século
XVIII, é muitas vezes uma crítica de direita, conservadora,
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conduzida por aqueles que ainda acreditam existir o certo
e, por isso, criticam a política democrática como o
regime do preconceito ou, pelo menos, da demagogia, do
mau juízo do vulgo. Dessa forma, constituir a opinião
pública significa constituir uma esfera de debate,
sobretudo através da imprensa e dos nascentes meios de
comunicação, que funcionam como linha auxiliar da
também nascente soberania popular.

Evidentemente, naquele momento mal se cogitava
de quantificar a opinião pública e aferir, por instrumentos
precisos, o que as pessoas "pensam". De todo modo, o
procedimento das sondagens, em matéria política, é
reducionista, mas não pelas técnicas, cada vez mais
sofisticadas, e sim por sua aplicação ao que deveria ser
coisa pública.

Gostaria também de falar sobre a diferença entre
gostar de Reagan e gostar das suas políticas. Temos aí
duas concepções de política bem interessantes. Uma é
gostar desse político em particular, do que ele
representa, quase encarnando, pois, o corpo político. E
uma idéia monárquica, que aliás sofreu enorme alteração
no século passado, desde que os Poderes Executivo e
Legislativo escaparam da coroa. Gostar da Rainha
Elizabeth da Inglaterra ou da Rainha Beatriz da Holanda
ou do Rei da Suécia nada tem a ver com as políticas que,
no caso das monarquias, são aplicadas por outra
instância, por órgãos eleitos. As monarquias
democráticas conseguiram esse grande feito de separar
os símbolos do Estado e do governo, através da
constituição de um corpo simbólico dos reis, que foi
despido de todo e qualquer poder efetivo.

A responsável por essa façanha foi a rainha
Vitória, graças sobretudo a seu consorte, o príncipe
Alberto. Ela subiu ao trono num momento de absoluta
impopularidade da instituição monárquica britânica,
devido sobretudo ao engajamento da monarquia do lado
tory. Na metade do século XIX, a possibilidade de
tornar-se a Inglaterra uma república, até mesmo por
meio de uma revolta popular, de fato existiu. E, se
Vitória, ao longo de um longo reinado, acabou tornando-
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se uma figura popular, foi, sobretudo, porque reduziu
extraordinariamente sua atuação na política. E isso vai-
se acentuar nos seus descendentes. Na década de 20, o
rei Jorge V ainda se sentia mal ante a idéia de ter
ministros trabalhistas. Liberais ainda vá lá, mas
trabalhistas! Essa gente mal educada, que não se veste
de terno!..." Contudo, acabará tendo até um primeiro-
ministro trabalhista, o que, na época, queria dizer
socialista.

O interessante dessa redução do ofício monárquico
é que ela é uma reconversão da realeza na direção da
família. Disraeli é muito claro, quando diz, num certo
momento, que a família real é sobretudo uma família. Não é
à toa que a moral vitoriana está associada exatamente aos
valores familiares. É possível, assim, amar a família real e
detestar a política conduzida pelo governo de Sua
Majestade. O mesmo talvez valha para esse ator, Reagan,
que teve na chefia de Estado o melhor papel de sua carreira.
E a crise da monarquia inglesa é, em boa parte, uma
repercussão, com alguns anos de atraso, da crise que se
abateu sobre a família. Ela arrebenta a partir do momento
em que a família real não mais se comporta como deveria,
passando - esta é a ironia da situação - a não agir
"espontânea e naturalmente", mas como num dos senados
americanos 'Dalias" ou "Dinastia".

Comparemos (o que ainda não vi ser feito) o atual
Príncipe de Gales ao último Príncipe de Gales antes
dele, que se chamou, quando rei, Eduardo VIII e,
depois, teve o título de Duque de Windsor. Os dois
são bem parecidos, até na dificílima relação com o pai
e no gosto por mulheres casadas. Só que, na década
de 30, o escândalo foi rapidamente aplacado e Eduardo
abdicou do trono para casar-se com a amante, ao
passo que, agora, o escândalo se espalhou pelos
filhos da rainha. Isso mostra como se esvaziou, ao
menos no Reino Unido - onde por sinal foi cunhada
a matriz e talvez tenha sido levada ao máximo a
constituição da família real como a família par
exceilence - essa função da realeza como portadora
dos valores morais.

59



CADERNOS DA Escoi., DO LE(ISLATFVO

Esse esvaziamento é muito claro. E ele suscita
mais uma questão relativa à representação. Há um nível
da representação que parece garantir um mínimo de
consenso em relação ao Estado. Se todos, conservadores
ou trabalhistas, aceitam a rainha; se todos, socialistas ou
não, aceitam o rei de Espanha, isso assegura a unidade
nacional para além das divergências partidárias. E assim
que se pode gostar de um governante e não de sua política,
desde que se separem, imaginariamente, as duas coisas.
Na verdade, essa separação entre Estado e Governo é
montada por uma construção simbólica, da qual os
monarquistas tentaram se valer na campanha do plebiscito
de 1993, apelando para alguns antropólogos e cientistas
políticos. No Brasil, essa pretensão foi um erro, porque
se pretendia inventar, a seco, uma tradição. Foi talvez uma
leitura estranha da obra organizada por Eric Hobsbawm,
A invenção das Tradições, porque nela as tradições são
inventadas, sim, mas discretamente, devagar, e aqui se
pretendia fazê-lo por plebiscito.

Luiz Fernandes de	 Luiz Fernandes de Assis - Queria voltar à questãoAssis é editor dos
Cadernos da Escola dos corpos intermediários e fazer um paralelo entre os
do Legislativo. Poderes constituídos, o Executivo e o Legislativo, e as

chamadas organizações não-governamentais. Mesmo
sem terem sua existência ancorada na pretensa
representatividade junto às comunidades, as
organizações não governamentais que têm atuação
efetiva vêm ocupando espaços da representação
institucional, ao suprirem demandas reprimidas de uma
sociedade civil desorganizada ou mesmo de um Estado
ausente. Ao agirem assim, elas estariam pondo em xeque
a própria idéia de representação institucionalmente
reconhecida, ou estariam demonstrando que o mundo
da política é muito mais amplo que o universo do
Estado?

Renato Janine Ribeiro - São várias questões. Vamos
por partes. Há um cenário otimista - vamos dizer -
numa das próprias alternativas aí colocadas. As ONGs
demonstram que o mundo da política é muito mais amplo
que o mundo tradicional do Estado. Por essa via, elas
enriquecem a política. Parece que a política se tornou,
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nos últimos tempos, um espaço que se esvazia, como
esses lugares do espaço cósmico nos quais o que entra é
devorado, perde energia. É como se houvesse uma perda
de energia na política. Quantos não foram os líderes que
se desgastaram ao entrar para o universo propriamente
político? Tudo indica que a política institucional,
sobretudo em nosso País, é um espaço de desgaste muito
intenso. Ela é onerosa, é maldosa, é terrível. Por isso, as
coisas se passam como se a energia para atuar na política
tivesse que vir de outro lugar. Aliás, confesso que, quando
falo em energia, inevitavelmente acabo pensando mais na
idéia de uma política militante do que na idéia de uma
política tradicional. Há os que têm dinamismo para lutar
por seus desejos, no sentido de transformar o mundo e
mudar as coisas, e aqueles que pensam apenas em garantir
concessões de tevê. Mas nem por isso devemos mitificar
a imagem de uma política anticon venci onal, que salve a
coisa pública das abordagens tradicionais: é de se recear
que o desgaste afete tanto a política mais reles quanto a
mais brilhante.

Outro ponto que se nota, especialmente no caso do
Brasil, é um certo esvaziamento da chamada sociedade
civil, pelo menos daquela que foi celebrada, nos anos 70
e 80, na oposição à ditadura.

O conceito de sociedade civil foi substituído pelo
conceito plural de ONGs. Deixa de existir uma sociedade
civil que funcionaria, em relação ao Estado, como o seu
interlocutor, como sua base democrática; uma sociedade
que cobra do Estado, mas que teria uma organicidade
quase paralela; seria um outro Estado. O que se tem hoje,
ao contrário, é uma sociedade pulverizada em ONGs, que
têm traços significativos em comum. Elas se concentram,
muitas vezes, em uma atuação que beneficia grupos
reprimidos. Muitas vezes, estão ou pretendem estar
ligadas ao universo dos carentes, para suprir ou suprimir
carências. Contam com participação voluntária. E para
elas é crucial a questão do financiamento, muitas vezes,
externo.

Ao lado de todos os aspectos altamente positivos,
que tanto vemos, há, porém, alguns elementos negativos.
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A principal qualidade está na tentativa de se definir outra
idéia de público: o chamado terceiro setor ou terceira via,
nem estatal, nem privado - um universo público
voluntário. Já os problemas das ONOs estão entrelaçados
ao esvaziamento da coisa pública. Assim, a maior
realização das ONGs foi a campanha contra a fome, do
Betinho. Ora, por um lado, é interessantíssima a
mobilização de toda uma parte da sociedade na luta contra
um flagelo. Por outro lado, em que medida ficou nítida a
fronteira entre a caridade privada e a atuação pública? Essa
crítica foi formulada sobretudo pelo nosso colega Gerd
Borheim, em entrevista à imprensa do Rio. E note-se que
a campanha, quando tentou passar do aplacar a fome para
a criação de novos empregos, não teve mais êxito. Esse é
um problema sério. Ligaria isso a uma questão de
linguagem - às palavras "sociedade" e "social".
Lembremos, então: a interlocução com o Estado deve
partir da sociedade civil ou, se quiserem, da sociedade.
Ora, o que a imprensa chama hoje de "a sociedade"?

A imprensa diz que a "sociedade tem que discutir
impostos a pagar", a "sociedade paga por um serviço
que o Estado lhe dá mal". A sociedade aparece,
sobretudo, como o universo dos contribuintes, e dos
mais ricos. Delfim Neto, tempos atrás, afirmou que era
um erro dizer que o atraso na regulamentação do IPMF
custava tantos milhões de dólares por mês ao Estado;
na verdade, dizia ele, a sociedade ganhara essa quantia.
"A sociedade" aqui aparece como o conjunto dos que
pagam impostos. Pode até, no limite, ser o conjunto
de todos os cidadãos, mas a questão não é vista sob o
ângulo que deveria contar: o da cidadania. E, sim, sob
o ângulo dos contribuintes, hierarquizados pelo volume
de impostos diretos que eles pagam, porque o ICMS,
que penaliza, mais que todas, as pessoas de baixa renda,
acaba elidido nesse contexto.

Ao mesmo tempo que a palavra "sociedade" vai,
assim, mais e mais se privatizando, reduzindo-se ao mundo
dos contribuintes entendidos como clientes, que pagam
por um serviço ruim (o qual perde todo o seu sentido de
serviço público, para se tornar simples mercadoria), a
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palavra "social" vai sendo cada vez mais referida ao
universo dos carentes - de que é bom exemplo o lema
do governo Sarney, "tudo pelo social", que entendia o
social como o universo da assistência social. O social é
então o que minora as carências. Há, aí, um dado muito
curioso. O substantivo sociedade, que está mais perto da
idéia de sujeito, foi puxado para o universo do capital, ao
passo que o adjetivo, que já é mais fraco, em termos de
poder da linguagem, foi puxado para o mundo dos
carentes. Entre sociedade e social, o descompasso é
fortíssimo. Nessa linha de raciocínio, o que acontece
quando a sociedade civil organizada é substituída pelas
ONGs? Há uma clara divisão de competências: a sociedade
estando referida ao capital, as ONGs vão cuidar dos
carentes. Para o "social" há o voluntariado, há a busca de
financiamento externo, etc. Tudo isso é muito grave.

Leonardo Avritzer - O senhor não acha que está
havendo também, hoje, uma disputa pela articulação do
espaço público? Vejo isso, por exemplo, na campanha das
ONGs. Não se trata simplesmente de uma disputa
"lobbysta ", mas de uma discussão sobre o que é a
sociedade e sobre como articular essa coisa que é a
sociedade. Acho que a imprensa expressa pouco esse
movimento, que é extremamente importante na
sociedade brasileira hoje.

Renato Janine Ribeiro - De fato, pintei o cenário mais
negro. Certamente, esses espaços plurais de atuação
voluntária expressam um desejo referido ao público, não
o reduzindo puramente ao privado. Há que se distinguir o
lobby e a ONG, pelo menos a boa ONG, a ONG que não
se reduz a lobby. Nisso há a possibilidade, até, de se
chegar a uma construção nova do sentido do que é público.
Mas tenho alguma dúvida. E não sei se aceitaria a
formulação "articular o espaço público". Numa leitura
otimista, eu diria "inventar um novo espaço público". O
problema é que ainda estamos presos a idéias muito
tradicionais acerca do que é o espaço público. O fato de
ser ele pensado a partir de conceitos mais tradicionais
da política permite a dissolução dele numa série de
espaços privados e numa série de propostas que nos
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concebem como acionistas do Estado. A idéia inicial do
Prof. Marcos Cintra, da qual saiu o IPMF, - a de um
Imposto Único sobre Transações Financeiras, que seria
mais elevado que o IPMF, mas constituiria a única fonte
de receita para o Estado - era exatamente abrir mão por
completo de qualquer sentido político ou social na
arrecadação. Obter dinheiro, por parte do Estado, seria
um ato neutro, arbitrário. O Estado seria uma empresa:
se gasta uma determinada quantia, precisa auferir a
receita correspondente. Tanto faz se o consegue
mediante bingos ou como quiser. Quer dizer: há uma
amoralização, uma apolitização das fontes de receita.
Isso é o processo pelo qual se dissolve um espaço
público.

Ao mesmo tempo, tem-se a tentativa de construir
um espaço público que não seja mais pautado pela redução
da diferença ao nada. Redução da diferença ao nada é
quando se afirma, por exemplo, que é absolutamente
impertinente na discussão política levantar questões que
não sejam diretamente políticas. Se o eleitor, por exemplo,
considera importantes questões como religião e moral,
podemos constatar que há uma construção de espaço
simbólico do que seria o político, que é mais denso do que
a idéia tradicional de que estamos escolhendo o partido
que vai melhor atender aos nossos interesses. Essa idéia
tradicional é muito restrita e ela, de fato, esvaziou-se
demais. Qual a alternativa a isso? É tentar construir um
espaço público no sentido de inventar, levando em conta
essa pluralidade da qual essas várias manifestações são
um sinal, talvez, bom.

É sob essa ótica que vejo a experiência do Partido
Verde. Em que medida a construção desse espaço público,
mediante investimentos que venham de fora da política
tradicional, funciona? Isso poderá ter êxito ou,
simplesmente, poderá esgotar aqueles que entram no
espaço da política tradicional? É uma questão ainda em
aberto. Na Alemanha, o Partido Verde teve um êxito muito
grande no início, mas depois ficou muito esvaziado. Há
uma lógica que, de qualquer forma, é perversa, pela qual
o espaço político suga e mesmo vampiriza a energia que
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vem de fora, para assim se recompor, mas vive se
esvaziando, se esgotando, e isso afeta também pelo menos
parte das novas forças que nele ingressam: verdes,
feministas. Mas esse é um processo muito a longo prazo
para o considerarmos esgotado a curto prazo.

Luiz Fernandes de Assis - O senhor falou em
religião. Um assunto que nos preocupa muito é a ascensão
do fundamentalismo no mundo atual. A igreja Universal
do Reino de Deus, por exemplo, está constituindo um
partido em Portugal. No Japão, a seita Verdade Suprema
concorreu às últimas eleições. O eleitor evangélico, por
exemplo, ao instituir parâmetros defé para eleger alguém
a um cargo, não estaria também restringindo o campo da
política, porque esse eleitor vai ter muito mais
responsabilidade diante da religião do que
propriamente do partido ou da sociedade? Como o
senhor vê a questão da restrição à tolerância no campo
da política?

Renato Janine Ribeiro - Temos que começar
distinguindo os evangélicos das chamadas bancadas
evangélicas. Os evangélicos são algo muito mais rico do
que a redução deles a uma seita. 1-lá uma proliferação de
movimentos, às vezes, de lideranças pouco formalizadas.
Não se pode confundir isso com fanatismo, com líderes
que impõem seus delírios aos fiéis: nesse caso, sim, tem-
se, embora em microespaços, um fenômeno totalitário,
como quando o líder de uma seita japonesa conclama os
seus fiéis ao suicídio. Desde Jim Jones, temos visto várias
dessas seitas totalitárias, nas quais a verdade, no sentido
filosófico, é a própria morte.

Essas seitas têm uma série de procedimentos
visando ao esvaziamento da vida de seus fiéis, começando
por eliminar de seu cotidiano o que este possua de plural,
de rico, de imprevisto, para finalmente esvaziar-lhes a vida
em sentido literal, fazendo-os partícipes de um
movimento que culmina na comunhão do suicídio, do
assassinato ou do genocídio. O risco da presença dessas
seitas na política vai por essa direção. Não que esses
grupos tenham chegado a esse ponto, mas introduzem um
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elemento que fraciona a riqueza do mundo justamente por
pretender servir-lhe de princípio totalizador.

De todo modo, se olharmos a democracia um pouco
pela sua prática efetiva e um pouco pelo seu ideal, sem
separar radicalmente um do outro e iluminando, em certa
medida, o que é limitado na prática pelo que é quase
ilimitado no ideal, podemos dizer que uma das principais
contribuições da democracia foi justamente a tolerância de
conflitos no interior da sociedade, a possibilidade de
administrar o conflito e, com isso mesmo, uma mudança no
que é o cimento da sociedade. Todas as sociedades pré-
democráticas têm um cimento que, geralmente, é religioso.
O que permite à sociedade funcionar organizadamente, em
última análise, acaba sendo algo religioso. O grande
exemplo é a morte do nosso totem filosófico, que é
Sócrates, o quase fundador da nossa profissão, executado
sob a acusação de não acreditar nos deuses da cidade. O
processo de Sócrates é uma questão complexa, mas de
qualquer forma é interessante que o embate inicial, mesmo
numa sociedade democrática, seja o da religião. A
sociedade ateniense pode muito bem ser democrática, mas
tem um cimento mínimo, que é o religioso. Ora, a sociedade
moderna vai abrir mão desses cimentos religiosos e mesmo
morais. Isso está estreitamente ligado à tolerância da
diferença, à aceitação da diferença. E a tolerância não no
sentido mínimo, da indiferença ao outro, mas no sentido
afirmativo mesmo, enquanto aceitação positiva do princípio
da diferença. (Ou seja, posso ter valores distintos de
outras pessoas e polemizar com elas, mas reconheço que
essa diversidade é positiva e não desejo excessivamente
que todas elas pensem igual a mim). Ora, esse traço
essencial da democracia moderna traz problemas que são
talvez "inescapáveis" para ela, como um certo nível de
tensão e até mesmo de infelicidade. Uma sociedade mais
homogênea, mais orgânica, no sentido de Saint-Simon,
talvez até seja mais feliz do que uma sociedade crítica,
na qual cada um insiste na sua direção particular e os
cimentos religiosos e morais funcionam menos.

É neste ponto, aliás, que surge um fato curioso,
o fascínio que exercem sobre muitos de nós (eu me
incluo neste rol) culturas que possuem uma percepção
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algo mágica, algo religiosa, do mundo, como algumas
da Ásia, da África e dos nossos índios. O problema
nasce, porém, quando se elogia o fato de estas culturas
efetuarem uma integração bem maior dos seus membros
do que ocorre em nossa sociedade. E fato. Só que isto
tem uni preço: o de tolerarem muito pouco a
dissidência. O cimento ideológico, no caso religioso,
em seu sentido forte (aquele que nos alia a um
sobrenatural mais tangível que o cristão ou, por
extensão, o de qualquer religião do Livro'),
proporciona uma integração altamente eficaz de seus
membros, mas é claro como a luz que para isso exige
deles a renúncia ao direito de divergir. São belas as
páginas em que Lévi-Strauss elogia a prática indígena
de integrar o outro em seu mundo (chamando-a,
provocadoramente, de antropofagia, mas pensando
sobretudo na forma pela qual o próprio criminoso é
reintegrado na sociedade), contrapondo-lhe a
antropoemia dos civilizados, procedimento que exclui,
segrega, massacra. Mas essa própria integração de que
ele fala só é possível quando reduz as diferenças, ao
passo que bem ou mal nossa sociedade é a que melhor
lida com o diferente, o dissidente, o divergente. A
democracia depende de um relativo desencantamento
do mundo. Todo encantamento, ou mesmo
reencantamento, em alguma medida coloca problemas
à democracia (o que não quer dizer que seja
incompatível com ela: coloca-lhe, isso sim,
problemas).

Nesse contexto, fica também muito
complicada a existência de um partido religioso.
Enquanto o partido religioso é um partido no
sentido fraco do termo, light, como por exemplo
a Democracia-Cristã, o caso não é grave. Mas,
quando se tem um partido religioso que pretende
esposar valores intensos de fé, fica difícil: eles
antagonizam o princípio plural de uma sociedade
democrática porque relativamente desencantada.
Não é à toa que esses partidos esposam valores
extremamente autoritários e, ao mesmo tempo,
crescem	dentro	desse	desencantamento

2 Excetuo aqui, é
obvio, movimentos
que fazem das
teologias do Livro
simples fanatismos,
como os integristas
de toda espécie.
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democrático que autoriza o pluralismo, até
mesmo o dos reencantadores totalitários.

A democracia é um regime no qual a legislação
sobre as condutas tem que se reduzir a menos do que ela
foi em outras sociedades. Você pode ter vários níveis de
autoritarismo, de controle social, etc., mas uma certa
redução do controle sobre as condutas pessoais faz parte
essencial do que se vê como democracia, hoje. Na
verdade, esse fato parece concorrer em certa medida para
gerar esses partidos, cujo sucesso está associado a um
descontentamento diante da anomia, diante da chamada
desagregação dos valores sociais e mesmo diante do
desencantamento das coisas. Uma sociedade prosaica
desanima e suscita, em contraponto, o desejo de várias
magias.

Isso nos leva, por sua vez, à questão ética. Esta não
deveria ser vivida, como é tão freqüente no Brasil, em
torno dos temas da corrupção (enriquecimento ilícito) e
do moralismo. Parece que aqui somente se fala em ética
para se condenar um corrupto, ou para se censurar alguma
conduta pouco convencional. Denunciam-se deslizes,
alguns deles mínimos e mesmo não intencionais, com os
cofres públicos, ou então se condena o suposto
amoralismo veiculado na TV, etc. Ora, obviamente a
questão ética é bem mais ampla que isso. Embora não seja
o caso de abordá-la aqui com a profundidade merecida,
ela pode ser uma forma de enriquecer a política com
exigências mais fortes. Exemplo disso, embora com
equívocos, foi o clamor popular por ética na política,
desde a queda do governo Coilor. Contudo, por outro lado,
o refúgio na ética pode ser simplesmente um meio de
muitas pessoas se protegerem contra um mundo
megalopolitano, no qual os cimentos tradicionais da vida
social foram se desgastando, a ponto de deixá-las
desamparadas, sem referentes.

Leonardo Avritzer - Há um um novo Presidente
na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fazendo
um certo sucesso, Newt Gringrich, que está propondo
uma reestruturação bastante ampla da sociedade

68



DIÁL0Q0: RENATOJANINE RIBEIRO

americana. Ele tenta reagir à desagregação dos valores
morais introduzindo a religião. Ele defende com vigor
a idéia de trazer de volta as rezas às escolas públicas
americanas, rompendo com uma das características do
republicanismo americano, que é a ausência da religião
nas escolas públicas. Ele problematiza essa ausência.
A sociedade não consegue ter uma resposta moral,
moderna e sofisticada à crise da desagregação dos
valores. Então, a política acaba, de uma forma muito
semelhante ao fundamentalismo, recorrendo à única
tradição de valores que está disponível e de que se pode
lançar mão, que é a religião. Uma espécie de
permanência do teológico-político com todas as
conseqüências políticas que acarreta, em relação, por
exemplo, à questão da tolerância. Quando uma pessoa
fala mal abertamente do homossexualismo, ela fala
abertamente mal de um conjunto de coisas que vêm
sempre unidas. A pluralidade e a religião nunca
caminharam muito bem juntas.

Renato Janine Ribeiro - Eu não chamaria isso tanto
de uma permanência do teológico-político, retomando-
se assim velha tradição ocidental, mas de uma atitude que
parece repelir o que foi, estes anos, a contribuição
principal do Ocidente à cultura política, com a aposta
democrática. Prefiro chamar esse fenômeno, que você
descreveu, de "singapurização" do Ocidente.

Trata-se de ideais e práticas suscitados pelos
chamados "tigres" asiáticos. Eles puxaram o comboio da
desregulamentação das relações de trabalho, ou seja, da
supressão dos direitos trabalhistas não só lá onde eles
não existiam, mas no próprio Ocidente. Esse processo
vem, em grande parte, da constituição de potências
econômicas asiáticas, nas quais os custos trabalhistas são
muito baixos. E por que são baixos? Porque a organização
trabalhista é muito fraca; assim se tem, ao mesmo tempo,
uma modernização econômica intensa, que entra já na
última revolução industrial, mas isso dentro de uma
sociedade que conserva um tradicionalismo religioso
muito grande, o qual funciona como seu cimento
ideológico.
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Tal modelo conflita com o ocidental, com o qual
nós tentamos ainda trabalhar, que é o modelo de
democracia em relação às opiniões religiosas, políticas,
etc. Lá, não se tem isso. Contudo, ao mesmo tempo que a
globalização da economia está associada à supressão, de
matriz oriental, dos direitos trabalhistas, difunde-se a
idéia de que essas sociedades, através da repressão intensa
à conduta dissidente, poderão apontar uma via da qual um
excelente exemplo foi o espancamento daquele menino
americano em Singapura. Numerosos americanos, aliás,
concordaram com esse castigo e o apontaram como
modelo para seu país! Além disso, Singapura
provavelmente é o país que mais enforca gente no mundo,
desde que a África do Sul cessou tal prática, e deve
competir com a China, proporcionalmente a suas
populações, na freqüência da pena de morte.

Quem deu os elementos gerais da aliança entre neo-
liberalismo econômico, repressão política e controle
moralista das condutas foi Fukuyama, quase no final de
seu livro - por sinal inteligente, embora não muito
original - sobre o fim da História. Será inquietante se
esses regimes da Ásia acabarem definindo um modelo para
a política americana.

Li num jornal, recentemente, que uma deputada
conservadora britânica sugeriu a punição de adolescentes
com surras na tevê, ao vivo, durante a extração da loteria.
É a mesma idéia. Ela tem alguma viabilidade, apesar de
entrar em choque com tradições ocidentais muito fortes.

Luiz Fernandes de Assis - Vemos que o
Parlamento brasileiro tem criado certos entraves a uma
reforma institucional séria, que priorize a participação
democrática. Ainda que sejam constituídas comissões
especiais, com este objetivo, o corporativismo interno,
aliado a uma ausência de expressão popular, demonstra
fôlego suficiente para barrar mudanças significativas.
No conjunto dessas mudanças, estariam logicamente,
a questão do federalismo (o voto paraense vale mais
que o do paulista) e da fidelidade partidária,
pressupostos básicos para partidos fortes. Como o
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senhor vislumbra essas possibilidades de alteração no
Poder Legislativo, sem a participação da sociedade
civil e, por outro lado, como mobilizar a sociedade para
assuntos tão áridos e específicos?

Renato Janine Ribeiro - O primeiro ponto é
interessante, pois você levantou a questão de uma reforma
institucional e constitucional, do ângulo político, quando
tudo o que temos visto nos últimos tempos é a proposta
de reformas constitucionais como sendo indispensáveis
para a economia brasileira. Tanto que as primeiras
reformas propostas no Congresso este ano visavam,
basicamente, a facilitar a globalização da nossa economia.
Parece que a prioridade era essa. Isso é altamente
significativo, pelo fato de que as forças políticas e sociais
em conflito, no Brasil, raras vezes conseguem traduzir
os seus anseios em termos de um discurso institucional.
Apenas são capazes de traduzi-los imediatamente num
artigo de lei, de Constituição, que diga respeito ou à
ordem econômica ou à ordem social. Isso é pobre. E
resultou daí que, em 1988, a Constituinte votasse um
texto que, então, se dizia privatista, na ordem econômica;
e quase socialista, na ordem social.

Foi como se os trabalhadores conseguissem se
organizar para defender seus direitos trabalhistas, e
empresários se organizassem para defender a mudança da
economia, chegando em 1988 a um relativo empate
técnico - ou a um impasse constitucional -, que hoje
porém, depois das duas eleições presidenciais, foi
decidido em favor do capital. Mas não é tanto isso o que
importa aqui, e sim que nenhum dos lados veja como isso
se traduz em matéria política. Uma discussão
fundamental, como a do voto proporcional, por exemplo,
não tem correspondência em perfis sociais ou políticos.
Não se pode dizer que a CUT seja favorável a uma coisa,
e a FIESP, a outra. Certamente elas têm opiniões, mas
estas não se galvanizam. São opiniões quase burocráticas.
Por exemplo, é quase certo que a CUT se oporá a toda e
qualquer reforma política da Constituição, mas isso por
defender o setor estatal, e não por ter convicções fortes
sobre como se deve dar a representação, o exercício do
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mandato político. No caso da esquerda, até se poderia
dizer que o peso do marxismo talvez contribua para essa
omissão, na medida em que essa teoria vê mais a dimensão
macro do que a micro, e tem extraordinária dificuldade
em compreender - ou aceitar - a vida política tal como
ela é. Mas a mesma dificuldade extrema se lê no caso da
FIESP: uma incapacidade de nosso empresariado para
pensar e fazer política (não por acaso, ele renunciou a
fazê-la seguidas vezes, em favor quer de políticos
profissionais, quer de militares).

Isso é muito sério. Lembremos, por exemplo, como
foi instituído o voto distrital na França, na década de
1870: os primeiros pleitos depois da derrota para a
Prússia e a queda do Império eram realizados na escala
do departamento inteiro. Ocorriam assim eleições
plebiscitárias sempre que um deputado morria ou se
demitia, portanto várias vezes por ano, nos quatro cantos
do país. Para evitar esses plebiscitos, nos quais a esquerda
ia vencendo, corroendo, pois, e desautorizando a maioria
monarquista que mandava na Assembléia, a direita criou
o voto distrital. Este foi, na França, uma invenção
estratégica de direita. É evidente que tal origem não pesa
para sempre sobre o voto distrital. Mas o inquietante é
que ele nos seja apresentado, hoje, numa formulação
estritamente técnica, pelo mesmo partido que propõe
soluções técnicas para todos os problemas do Estado, que
é o partido que está no Governo, o PSDB.

Essas soluções técnicas que elidem o aspecto
político nelas envolvido revelam o fato de não haver nas
forças sociais um projeto de instituição. A explicitação
de um tal projeto resultaria em pressões. As pressões que
estão sendo exercidas no sentido da mudança dos artigos
da ordem econômica ou da Previdência Social passariam
a ocorrer também, de forma legítima, em relação aos
dispositivos que se referem à organização institucional
do Estado.

Ora, é a inexistência de um projeto de instituição
que leva a um dinamismo muito forte da corporação, do
qual o melhor exemplo é a super-representação da
Amazônia, que tem, praticamente, um terço dos
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representantes do Senado, enquanto, como região, abriga
1 ou 2% da população do País. No Sul, fala-se mal do
Nordeste por conta desse descompasso entre eleitos e
eleitores na Câmara, mas o fato é que somente um Estado
está bastante sub-representado (5. Paulo), e apenas os
Estados da Amazônia estão bem super-representados, os
demais pouco ganhando ou perdendo com isso. De toda
forma, esse desequilíbrio constitui enorme entrave a
qualquer mudança, pois um governo tem que ceder muito
mais a essa representação excessiva do que precisaria,
se a representação fosse mais fiel às forças sociais, ou
ao que se chamava antigamente "as forças vivas da
naçao

Concordo, por um lado, que falta pressão, mas não
só popular: falta pressão, em geral, sobre essas questões.
Talvez, em última análise, o que tenhamos seja a
extraordinária dificuldade das várias classes da sociedade
brasileira para traduzir seus anseios em termos políticos.
Elas conseguem traduzir seus anseios em formulações
imediatas: pedir aumento de salários, pedir isenção de
impostos. Projeto nacional ou público é raro. Aliás, esse
Governo - apesar de ser um Governo em que a ciência
política deveria estar presente mais do que em outros -
favorece esse perfil corporativista ao facilitar a pressão.
Ao anistiar o Presidente do Senado por um delito
comprovado, o Governo deixou claro que qualquer pressão
é aceita. Qualquer um pode pressionar. A pressão é livre.
Entretanto, no regime democrático, as pressões têm que
ser sublimadas, têm que se tornar discurso argumentado.
Não se chega simplesmente com uma carteira ou um
trabuco e se diz: "eis a minha vontade". Cada um constrói
argumentos e doutrinas. Seria preciso sensibilizar a
opinião pública, mostrar que, na verdade, digamos, o
Senador condenado e depois anistiado, ao imprimir seus
calendários, concorria para uma visão moderna do tempo
(risos). Seria uma argumentação mais sofisticada e não
essa coisa tão direta, como: "se não fizer isso, não
aprovamos o presidente do Banco Central"; "se não fizer
isso, não passa nada". Essa dificuldade de se engendrar
um discurso político vem junto com a dificuldade de se
ter uma discussão política. Numa discussão política,
interesses diferentes estariam defendendo o voto distrital,
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o voto proporcional, etc. E o discurso da solução técnica,
que é o nosso discurso dominante, seria eliminado.
Ouvimos constantemente que, se adotarmos dez mudanças
no parlamento, dez mudanças na economia, dez mudanças
na Previdência, vamos beneficiar o Brasil todo. Um
discurso técnico constitui sua oposição como retrógrada,
os chamados "dinossauros" da economia ou da política.
Até posso concordar com muitas reformas, mas estranho
esse esvaziamento da dimensão social ou política quer
delas, quer da resistência a elas.

Leonardo Avritzer - As suas últimas afirmações
me chamam a atenção para a interessante questão de
como o clientelismo perverte a qualidade da discussão
dentro de uma esfera pública. Essa pressão que, hoje,
o Governo Fernando Henrique sofre com a aprovação
pelo Senado da lei que limita os juros a 12% ao ano é
impressionante em termos do empobrecimento da
discussão política. Não ocorre uma discussão política
sobre se os 12% de juros são bons ou maus para a
economia ou o País; o que há é um voto utilizado para
pressionar o Presidente. Há assim uma completa
descaracterização do que deveria ser o debate político
na esfera pública; os membros do parlamento não
legislam com base naquilo que seria, pelo menos como
discurso, a tentativa de construir uma sociedade
politicamente racional. Tem-se justamente o contrário,
e por isso é fácil desqualificar o parlamentar,
chamando-o de irracional, e exaltar, contra ele, o
caráter técnico das reformas.

Renato Janine Ribeiro - É, concordo. Apenas
acrescentaria alguns matizes. De um lado existe, de fato,
esse espaço livre e aberto às pressões, que não necessitam
ser racionalizadas, ou seja, as pressões se exercem num
estado nu. Na Inglaterra, há o fenômeno dos
backbenchers, isto é, os deputados que se sentam no
fundo da bancada, que não são escutados e que, às vezes,
se revoltam contra as lideranças. Aqui, isso parece
muito facilitado pela falta de fidelidade partidária: ou
seja, os deputados podem, realmente, negociar seu
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voto. Muitos nem se preocupam em sublimar o seu
discurso. Embora as lideranças tenham um poder muito
grande, no Congresso, sobre os backbenchers, há
também esse outro lado, pelo qual a negociação
literalmente ocorre. Isso traz um dado curioso: a junção
do que é prérepresentativo - ou que é a negação da
representação pela via do atraso - como que é a negação
da representação pela via chamada moderna, à qual antes
me referi. De um lado, o clientelismo; do outro, o abismo.
Então, temos desde o clientelismo do deputado que foi
eleito porque a família precisa sempre de um parlamentar
para resolver seus problemas no interior do sertão
nordestino, até o deputado que é muito permeável ao
/obby de tal ou qual setor da indústria. Pode até ser que o
mesmo deputado faça os dois papéis. Ao mesmo tempo,
quanto à idéia de pressões irracionais, é possível notar
um consenso muito grande em relação a certas medidas
que devem ser tomadas. Por exemplo, o consenso de que
o limite dos juros é absurdo parece muito amplo. Na
imprensa e no próprio Congresso, há uma convicção muito
grande disso. Esses consensos, porém, geralmente são
expressos sem uma discussão adequada. Há um consenso,
cada vez maior, de que o voto obrigatório é um equívoco.
Mas a argumentação contra o voto obrigatório reduz o
direito de voto a um direito individual. A dimensão
pública do voto, na qual ele pode mesmo ser um dever, é
totalmente eliminada. Quer dizer, essa idéia republicana
elementar, segundo a qual o voto obrigatório pode ser uma
obrigação, porque temos de participar da discussão
pública, é simplesmente esquivada, e afirma-se que o voto
obrigatório é conivente com a má representação, sendo,
até mesmo, sua causa.

A discussão é muito imediata, empenhada demais
em gerar medidas e consensos, em nome da boa técnica e
da boa doutrina, o que acaba sendo uma excelente oport
unidade para se desqualificar o outro como atrasado, etc.
osso debate político é bem tacanho, não admite muito a
iscordância ou o aprofundamento. E isso, em última
nálise, porque nos faltam a experiência e a idéia do espaço
público. Construí-lo é difícil, embora necessário.
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CARTAS ENTRE HERBERT MARC%JSE E
MARTIN HE!DEQQER

Introdução de Richard Wolin

A 
história completa da relação entre Marcuse
e Heidegger ainda está por ser escrita.

Sabemos que durante os quatro anos
em que Marcuse esteve em Freiburg
estudando com Heidegger, seu entusiasmo
pela filosofia deste era ilimitado. Ou, como o
próprio Marcuse diria em retrospecto: "Devo
admitir francamente que, durante esse tempo,
digamos, de 1928 a 1932, havia relativamente
poucas reservas e críticas de minha parte."'
Os primeiros ensaios de Marcuse, "Con-

tribuições para uma Fenomenologia do Materialismo
Histórico", "Sobre Filosofia Concreta", "Os Fundamentos
do Materialismo Histórico", "Sobre os Fundamentos
Filosóficos do Conceito de Trabalho na Economia" e "Sobre
o Problema da Dialética", surgiram nesse período e tentam
efetivar uma síntese entre marxismo e existencialismo. 2 Sem
dúvida, a síntese buscada por Marcuse assemelha-se ao
trabalho filosófico empreendido pelo último Sartre da
Crítica da Razão Dialética e de outras obras. Apesar
disso, enquanto Marcuse passava do marxismo para o
existencialismo, o desenvolvimento intelectual de Sartre

csd. ar. Legisi., Belo Horizonte, 3(3): 77-104,janijun. 5995.	 77

Professor da Rico
iinivoraity (EUA). Reim-
pressão do Ilte Heidegger
Controvorsy. A Critica!
Resder(Cambdge, The Mft
Prosa 1995), co. a gentil
permissão do autor.

1 'Heideggers Poilties: An
Inlerview with Herbert
Marcus&, em Roboti Pippin
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Promise of Utopia, South
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3 Cf. Douglas Keliner,
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pp. 38ff.; Barry KaIz,
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SeIf Asserfion ai lhe
Germen Universify.

seguia trajetória inversa. Entretanto, por meio da integração
do marxismo e do existencialismo, os dois pensadores
perseguiam um fim comum: eles reconheceram que a crise
do pensamento - e da prática - marxista foi em grande
parte precipitada por sua incapacidade de conceituar o
problema do "indivíduo". Assim, nas doutrinas do marxis-
mo ortodoxo, o ponto de vista do indivíduo ameaçava
sucumbir sob o peso de condições e determinantes
históricos objetivos. Para Sartre, escrever, no despertar do
stalinismo e da invasão soviética na Hungria, uma "crítica
da razão dialética", no sentido kantiano de estabelecer
limites ou fronteiras transcendentais, tornara-se uma tare-
fa histórica premente. As tentativas de Marcuse de integrar
essas duas tradições, que, no final das contas, ele consi-
deraria frustradas, pareciam antecipar muitos dos pro-
blemas históricos do marxismo, os quais iriam motivar
posteriores explorações filosóficas de Sartre sobre esses
temas.

Uma descrição mais detalhada do que Marcuse viu
de tão promissor no existencialismo de Heidegger foi feita
em outro trabalho3.

Quaisquer que tenham sido, porém, as razões
conceituais mais profundas do colapso do projeto de
Marcuse de um "marxismo existencialista", a mais imedia-
ta pareceu originar-se de circunstâncias históricas
objetivas: a ascensão de Hitler ao poder, em 30 de janeiro
de 1933, seguida da efusiva manifestação de apoio de
Heidegger ao regime, quatro meses depois'. Em retrospecto,
Marcuse reafirma que, durante sua estada em Freiburg,
jamais teve a mais remota suspeita de que Heidegger
nutrisse, secretamente, sentimentos pró-nazistas. Por-
tanto, a "conversão" do filósofo à causa nacional-
socialista, na primavera de 1933, provocou-lhe, e a muitos
outros, enorme surpresa. Todavia, Marcuse passa a admi-
tir que poderia ter-se poupado desse choque se tivesse
prestado um pouco mais de atenção ao significado político
latente de Ser e Tempo e de outros trabalhos:

"Agora, por experiência pessoal, posso dizer que,
em suas palestras, seminários ou nos contatos pessoais,
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não havia qualquer sinal de sua (de Heidegger) simpatia
pelo nazismo... Portanto, seu nazismo publicamente
assumido causou-nos enorme surpresa. E claro que, a par-
tir de então, perguntamo-nos se havíamos ignorado
indícios e antecipações em Ser e Tempo e escritos afins. E
fizemos uma observação interessante, ex-post (e quero
enfatizar que ex-post é fácil fazê-la.). Se examinarmos a vi-
são que ele tinha da existência humana, do Ser-no-mundo,
encontraremos uma interpretação altamente repressiva e
opressora. Ainda hoje examinei novamente o índice de Ser
e Tempo e dei uma olhada nas principais categorias em que
ele vê as características essenciais da existência ou Dasein.
Uma rápida leitura demonstra o que quero dizer: "Conversa
inútil, curiosidade, ambigüidade, sucumbindo e sendo-
atirado, preocupação, o Ser-diante-da-morte, ansiedade,
medo, tédio" e assim por diante. Isso retrata bem, hoje, os
medos e frustrações de homens e mulheres numa socieda-
de repressiva, uma existência sem alegria, obscurecida pela
morte e pela ansiedade; material humano para a per-
sonalidade autoritária.	 5 Marouso, Hoidoggers

Po!iitics: An !nterview, p.

Apesar disso, em nossa citação inicial do artigo de
1934, "A Luta contra o Liberalismo no Estado Totalitário",
Marcuse expressa uma percepção um pouco diferente, a de
que, em sua militância em favor do regime nazista, a
Existenzphilosophie não atinge muito sua "verdade ínti-
ma"; pelo contrário, engaja-se numa "negação radical de
suas próprias origens", ou seja, sua pretensão de ser a
herdeira legítima da tradição filosófica ocidental.

A troca de cartas entre Marcuse e Heidegger, de 1947
a 1948, mostra o primeiro envolvido num dilema apa-
rentemente inexplicável: como Heidegger, que pretendia ser
o herdeiro filosófico do legado da filosofia ocidental,
poderia colocar seu pensamento a serviço de um movimen-
to político que personificava a negação absoluta de tudo
o que aquele legado representava? Ademais, como se
percebe nas próprias cartas, Marcuse ligava-se a Heidegger
não apenas por um vínculo intelectual, mas também pes-
soal: ele o admirava como pensador e como o professor
que mais influenciara seu desenvolvimento intelectual.
Essa ligação continuou forte o bastante para motivá-lo a
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Victor Fadas, Heideggar
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1988).

visitar Heidegger em sua casa de montanha em Todtnauberg,
no início de 1947. Além disso, vemos que, ignorando o
conselho de seus companheiros judeus alemães emigrados
(provavelmente os outros membros do Instituto de Pesqui-
sa Social), e mesmo após a decepcionante discussão com
Heidegger em Todtnauberg - a exemplo do poeta Paul
Celan (vejam seu poema "Todtnauberg"), Marcuse também
viajou até o abrigo de Heidegger na Floresta Negra, à
procura de uma "única palavra" de arrependimento, que o
filósofo se recusou a dizer -, ele continuou a mandar a
Heidegger um "pacoteauxílio"*, numa época em que as
condições de vida na Alemanha permaneciam precárias,
fazendo tudo isso pelo muito que ainda devia ao "homem
com quem aprendi filosofia de 1928 a 1932".

Conforme Marcuse menciona em sua entrevista de
1974, após essa troca de cartas não houve qualquer
comunicação entre os dois. Mesmo assim, se alguém
examina "O Homem Unidimensional", encontra Marcuse
citando os argumentos de Heidegger de "A Questão da
Tecnologia", para sustentar sua crítica da razão
instrumental ("O homem moderno considera todo o Ser
como matéria-prima para produção e sujeita todo o mundo-
objeto ao fluxo e ordem da produção [Hers:e!Ien]")6.

 permitir agora para a carta de Heidegger, de 20
de janeiro de 1948: pode-se identificar a série familiar de
racionalizações, meias-verdades e inverdades recentemen-
te expostas nos livros de Victor Farias e Hugo Ott . Também
é possível encontrar o recurso a uma estratégia de negação
e relativização que se tornaria lugar-comum na República
Federal, durante o "período de latência" dos anos
Adenauer: a afirmação de que o mundo se comporta de
maneira dúbia ao condenar os crimes de guerra alemães,
uma vez que os dos aliados foram igualmente horríveis
(Dresden, a expulsão dos alemães residentes nos "ter-
ritórios orientais", etc.). Em seu favor, aqui Marcuse se
recusa a permitir Que O "filósofo do Ser" tenha a última
palavra.

•Notada tadutora da versão
inglesa para a portuguesa:
CARE Cooperativa for
American Relief to
Everywhera (Cooperativa
de Ajuda Americana ao
Mundo) - organização
americana que envia
comida, roupas e remédios
em caixas especiais ("Cara-
pscksgas. a qualquer lugar
que delas necessite.
Informalmente, também se
pode usar a expressão para
se referira paquenascoisas
enviadas por familiares e
amigos, mesmo que essas
não sejam essenciais.

6 Harbert Marcusa, a,a-
Dlrnansiona! Mar, (Boston:
Beacon Press, 1964), pp.
153-154.
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CARTA DE MARC\JSE A HEIDEQQER,
EM 28 DE AQOSTO DE 1947

p 
rezado Heidegger,

Pensei bastante sobre o que você me
falou quando o visitei em Todtnauberg e
gostaria de escrever-lhe francamente sobre o
assunto.

Você me disse que se havia desligado
do regime nazista em 1934 e que era vigiado
pela Gestapo. Não duvido de sua palavra. Mas
o fato é que em 1933 você se identificou tanto
com o regime, que hoje muitos o vêem como
um de seus maiores proponentes intelectuais.

Provam-no seus discursos, escritos e tratados desse período.
Você nunca os desmentiu publicamente, nem mesmo após 1945.
Nunca explicou publicamente que chegou a conclusões
diferentes das expressas em 1933 e 34 e das articuladas em
seus escritos. Você permaneceu na Alemanha após 1934,
embora pudesse ter ocupado um cargo em qualquer lugar no
exterior. Você jamais denunciou publicamente quaisquer ações
ou ideologias do regime. Devido a essas circunstâncias, você
é ainda hoje associado ao regime nazista. Muitos de nós
esperaram, durante muito tempo, por uma declaração sua, que
o libertaria clara e finalmente dessa associação, uma declaração
que expressasse com sinceridade sua atitude atual quanto aos
acontecimentos passados. Mas você nunca pronunciou tal
declaração - pelo menos, ela nunca foi além da esfera privada.
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Eu e muitos outros o admiramos como filósofo, de quem
aprendemos infinitamente. Porém, não podemos separar o
filósofo do homem, porque isso contradiz sua própria filosofia.
Um filósofo pode enganar-se com assuntos políticos, caso em
que ele reconhecerá seu erro abertamente. Mas ele não pode
se enganar com um regime que matou milhões de judeus,
meramente por serem judeus, que fez do tenor um fenômeno
cotidiano e que tomou por seu inimigo morta] tudo o que se
refere às idéias de espírito, liberdade e verdade. Um regime
que, em todos os aspectos imagináveis, era a caricatura mor-
tal da tradição ocidental, que você explicou e justificou com
tanto esforço. E se esse regime não fosse a caricatura daquela
tradição, mas seu clímax, nem assim poderia haver engano,
pois então você teria que acusar e repudiar toda essa tradição.

É realmente dessa maneira que você gostaria de ser
lembrado na história das idéias? Toda tentativa de combate a
esse imenso mal-entendido sucumbe diante da resistência geral
em levar a sério um ideólogo nazista. O senso comum (também
entre intelectuais), que dá testemunho dessa resistência, recusa-
se, com razão, a aceitá-lo como filósofo, porque filosofia e nazis-
mo são incompatíveis. Mais uma vez, você (e nós) só pode
combater a identificação de sua pessoa e de seu trabalho com o
nazismo (e, conseqüentemente, a dissolução de sua filosofia) se
fizer o reconhecimento público de sua mudança de opinião.

Enviar-lhe-ei um pacote nesta semana. Meus amigos
me reprovaram duramente por isso, acusando-me de ajudar
um homem ligado a um regime que mandou milhões de
correligionários meus para as câmaras de gás (para evitar mal-
entendidos, gostaria de esclarecer que eu era antinazista não
apenas por ser judeu, mas o era e seria desde sempre por
razões políticas, sociais e intelectuais, mesmo se eu fora "100%
ariano"). Nada pode contrariar esse argumento. Desculpo-me
perante minha consciência, dizendo estar ajudando um ho-
mem que me ensinou filosofia de 1928 a 1932. Sei perfeitamente
que essa desculpa é fraca. O filósofo de 1933-34 não pode ser
completamente diferente do de antes de 1933; pelo menos, na
medida em que você manifestou e fundamentou sua jus-
tificação entusiasmada do nazismo em termos filosóficos.

4609 Chevy Chase Blvd.
Washington 15, D. C.

Marcuse
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p
CARTA DE HEIDEQQER A

MARC%JSE, EM 20 DE JANEIRO DE
1948

rezado Marcuse,

Recebi o pacote mencionado em sua carta
de 28 de agosto. Acredito estar agindo de
acordo com sua vontade e de forma a tran-
qüilizar seus amigos, ao doar seu conteúdo para
distribuição entre ex-alunos, os quais nunca
foram do Partido ou tiveram qualquer ligação
com o nacional-socialismo. Agradeço-lhe pela
ajuda também em nome deles.

P
Se posso inferir por sua carta que você

está seriamente preocupado com (alcançar) um
julgamento correto sobre meu trabalho e minha pessoa, sua
carta demonstra o quão difícil é conversar com pessoas que
não viveram na Alemanha desde 1933 e que julgam o início do
movimento nacional-socialista a partir de seu final.

Com relação aos principais pontos de sua carta, gos-
taria de dizer o seguinte:

1. Sobre 1933: Eu esperava do nacional-socialismo uma
renovação espiritual da vida no seu todo, uma reconciliação
de antagonismos sociais e uma libertação doDasein ocidental
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dos perigos do comunismo. Tais convicções foram expressas
em meu "Discurso de Reitor" (você o leu no seu todo?), numa
palestra sobre "A Essência da Ciência" e em dois discursos
para estudantes da Universidade [Freiburg]. Houve também
um panfleto eleitoral de aproximadamente 25 a 30 linhas,
publicado no jornal universitário [Freiburg]. Hoje considero
enganosas algumas afirmações [Entgleisung].

2. Em 1934, reconheci meu erro político e renunciei
ao cargo de reitor, em protesto contra o Estado e o Partido.
O fato de 1°) [as atividades partidárias de Heidegger] ser
explorado com propósitos propagandistas, aqui e no
exterior, e 2°) [sua renúncia] ser abafado pelas mesmas
razões escapou à minha atenção e não pode servir de
acusação contra mim.

3. Você está absolutamente correto sobre eu ter
falhado ao não me retratar pública e claramente. Isso teria
sido fatal para mim e minha família. Sobre o assunto, Jaspers
disse que o fato de permanecermos vivos é nossa culpa.

4. Em minhas palestras e cursos de 1933 a 1944,
posicionei-me de maneira tão clara que nenhum de meus alu-
nos se tornou vítima da ideologia nazista. Meus trabalhos
desse período, caso apareçam algum dia, o comprovarão.

S. Uma declaração após 1945 me era impossível: os
defensores do nazismo anunciaram sua mudança de credo
da maneira mais asquerosa; entretanto, nunca tive nada em
comum com eles.

6. Às suas sérias e procedentes acusações "sobre um
regime que matou milhões de judeus, que fez do terror um
fenômeno cotidiano e que tomou por seu inimigo mortal tu-
do o que se refere às idéias de espírito, liberdade e verdade",
posso apenas acrescentar que, se em vez de "judeus", você
tivesse escrito "alemães orientais" (isto é, alemães dos
territórios orientais), o mesmo se aplicaria a um dos alia-
dos, com a diferença de que tudo o que ocorreu desde 1945
tornou-se público, enquanto o terror sanguinário dos
nazistas foi, na verdade, ocultado do povo alemão.

Martin Heidegger
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CARTA DE MARCUSE A HEIDEQQER,
EM 12 DE MAIO DE 1948

p 
rezado Heidegger,

Por muito tempo hesitei em responder a
sua carta de 20 de janeiro. Você tem razão: é
realmente difícil conversar com pessoas que
não estiveram na Alemanha desde 1933. Mas
não creio que a causa disso seja nossa falta de
familiaridade com a situação alemã sob o
nazismo. Estávamos bem conscientes dessa
situação, talvez até mais do que as pessoas
que estavam na Alemanha. O contato direto
que mantive com muitas dessas pessoas em
1947 convenceu-me disso. Tal dificuldade

também não pode ser resolvida pelo fato de julgarmos "o início
do movimento nacional-socialista a partir de seu final".
Sabíamos, o que também percebi, que o início prenunciava o
fim. Parece-me que a dificuldade de diálogo pode ser atribuída
mais ao fato de que as pessoas, na Alemanha, estavam sujeitas
a uma total perversão de conceitos e sentimentos, o que muitos
aceitaram demasiadamente rápido. Caso contrário, seria
impossível explicar que um homem como você, capaz de
entender a filosofia ocidental como nenhum outro, tenha
podido ver no nazismo "uma renovação espiritual da vida no
seu todo", uma "libertação do Dasein ocidental dos perigos
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do comunismo" (que, no entanto, é um componente essencial
desse Dasein!). Esse não é um problema político, mas intelec-
tual - estou tentado a dizer: um problema de conhecimento, de
verdade. Você, o filósofo, confundiu a destruição do Dasein
ocidental com sua renovação? Essa destruição já não estava
evidente em cada palavra dos "dirigentes", em cada gesto e
feito da SA, muito antes de 1933?

De qualquer modo, gostaria de tratar apenas de uma
parte de sua carta; senão, meu silêncio poderia ser interpre-
tado como cumplicidade.

Você escreveu que tudo o que eu disse sobre a
exterminação dos judeus também se aplicaria aos aliados, caso
se dissesse "alemães orientais" em vez de "judeus". Com tal
afirmação, você não se coloca fora da dimensão em que o
diálogo entre os homens é ao menos possível - fora do Lo-
gos? Porque somente fora da dimensão da lógica é possível
explicar, relativizar [auszugleichen], "compreende?' um crime,
dizendo que outros teriam feito a mesma coisa. E mais: como é
possível comparar a tortura, a mutilação e a aniquilação de
milhões de pessoas com a relocação forçada de grupos
populacionais que não sofreram nenhum desses abusos (a
não ser em algumas situações excepcionais)? Numa
perspectiva contemporânea, parece já haver uma clara
distinção entre a humanidade e a desumanidade dos campos
de concentração nazistas e das deportações e prisões dos
anos pós-guerra. Com base no seu argumento, se os aliados
tivessem reservado Auschwitz e Buchenwald - e tudo o que
aconteceu lá - para os "alemães orientais" e os nazistas,
então tudo estaria certo! Se, por outro lado, a diferença entre
desumanidade e humanidade for reduzida a esse cálculo
errôneo, isso se torna a culpa histórica mundial do sistema
nazista, que demonstrou ao mundo, após mais de 2.000 anos
de Dasein ocidental, o que os homens podem fazer aos seus
semelhantes. E como se a semente caísse em solo fértil e tal-
vez ainda estejamos vivenciando a continuação do que
começou em 1933. Se você ainda consideraria isso uma
"renovação", não posso dizer com certeza.

4609 Chevy Chase Blvd.
Washington 15,11 C.

Marcuse
(tradução de Beatriz Lucca)
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CARTA DE KARL JASPERS À
COMISSÃO DE DESNAZIFICAÇÃO DA

UNIVERSIDADE DE FREIBURQ
Introdução de Richard Wolin

m 1920, Heidegger e Jaspers (1883-1969)
tornaram-se amigos. Jaspers percebeu que
encontrara em Heidegger um espírito fi-
losófico com o qual verdadeiramente se
identificava. Ou, como descreve em sua
Autobiografia Filosófica (Munique, Piper,
1977, p92 e seguintes) seu contato inicial
com Heidegger: "Dificilmente se pode
imaginar a satisfação que senti em poder
conversar seriamente com pelo menos um
membro da comunidade filosófica". Os dois
uniram-se em seu desprezo comum pela

filosofia acadêmica tradicional ("ambos sentimos que era
nossa tarefa [promover] uma renovação não da filosofia
em si, mas do tipo de filosofia então dominante nas
universidades") e em sua profunda admiração pela filosofia
de Kierkegaard, cuja obra se tornara um rito de passagem
para quase todas as Existenzphilosophie do século XX,
inclusive a de Sartre 8 . Embora Jaspers houvesse sido
inicialmente atraído pelo gênio inconfundível de I-leidegger,
as relações entre eles, desde o princípio, não transcorreram
sem dificuldades. Heidegger parecia ser temperamental e,
por natureza, inclinado ao silêncio. O primeiro mal-

E
8 ver, por exemplo, a
imporlante abordagem de
Sarire sobro Kierkegaard,
Kierkogaard: o Singular

Universal', in; Jean-Paul
Sartra, Entra o Exiaren-
cialismo e o Marxismo,
Nova lorque: WilIlam
MorTow, 1976. p. 141-169.
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entendido de verdade entre eles foi provocado por uma
crítica longa e impiedosa que Heidegger escreveu em 1921
sobre uma obra de Jaspers de 1919, A Psicologia das
Visões de Mundo, crítica essa que Heidegger só publicaria
45 anos mais tarde em Wegmarken. Jaspers achou-a
"improcedente" e improdutiva. Para Jaspers, é provável
que Heidegger estivesse desapontado com o fracasso dele,
Jaspers, em seguir o percurso filosófico delineado por seu
colega mais jovem.

Jaspers, por sua vez, admite ter reagido um tanto
friamente à grande obra de Heidegger de 1927, Ser e Tempo.
Em 1922, Fleidegger entregou a Jaspers algumas páginas
de uma obra em andamento para que ele as lesse. Jaspers
achou-as "incompreensíveis", principalmente, parece,
devido à excessiva confiança de Heidegger em neologis-
mos. Quando o livro finalmente apareceu, projetando
Heidegger para a fama internacional, Jaspers demonstrou
pouco interesse. Achou-o "improfícuo" (unergiebig),
apesar do "brilho de uma análise vigorosa" (Autobiografia
Filosófica, p.98).

No entanto, como se pode suspeitar, o verdadeiro
desentendimento entre ambos ocorreu em 1933, em razão do
ativismo político de Heidegger. Logo após ter sido elevado ao
cargo de reitor em Freiburg em maio de 1933, Heidegger via-
jou para Heidelberg, onde Jaspers lecionava, para dar uma
conferência. Segundo Jaspers, enquanto a 'forma" do discurso
era "magistral", seu conteúdo consistia em um apelo típico
para uma renovação do sistema universitário alemão confor-
me as linhas do nacional-socialismo. Além disso, Heidegger
chegou mesmo a declarar que os professores atuantes, em
sua maioria, não estavam à altura da missão que tinham diante
de si, e que, em um período de dez anos, seriam substituídos
por uma nova geração de docentes politicamente mais
capacitados.

Durante esses meses cruciais de transição em que
ocorreu a transformação da Alemanha de uma democracia
em uma ditadura, os contatos entre os dois foram breves e
embaraçosos. Jaspers refere-se a um desses encontros, no
qual ele chamou a atenção de Heidegger para o problema
dos judeus, tendo este afirmado sua crença em "uma

88



MARTIN HEIDEQQER: CARrft.s

perigosa aliança internacional de judeus". Em um tom
veemente, Heidegger lamentou que houvesse, na
Alemanha, professores de filosofia em excesso e disse que
somente dois ou três deveriam ser mantidos. Para a
pergunta de Jaspers, "quais, então?", I-leidegger não ofe-
receu resposta. Finalmente, interrogado por seu anfitrião
sobre como se poderia esperar que alguém tão pouco
educado (ungebildet) como Hitler pudesse governar a
Alemanha, Heidegger respondeu: "Não é uma questão de
educação; olhe somente para as suas magníficas mãos!"
(Autobiografia Filosófica, p.101).

A despeito da grande tensão no relacionamento entre
eles em virtude do envolvimento de Heidegger com o
nazismo, Jaspers, nos anos 50, iria descrever seus sen-
timentos para com Heidegger nos seguintes termos: "Entre
os filósofos profissionais contemporâneos. Heidegger foi
o único que me afetou de um modo essencial. Penso da
mesma maneira hoje. Tenho boas relações com muitos
outros, aprendo com eles e respeito suas realizações, sem,
entretanto, que eles, como filósofos, tenham dito ou feito
qualquer coisa que pertencesse ao ádito da filosofia.
Heidegger conseguiu investigar conjuntos de problemas
que parecem ser os mais ocultos" (Autobiografia
Filosófica, p.92).

A profunda ambivalência de Jaspers em relação a
Heidegger, na qual admiração e reservas se manifestaram
na mesma intensidade, transparece claramente na seguin-
te carta, escrita a pedido de um dos membros da comissão
de desnazificação da universidade, o botânico Friedrich
Oehlkers. Jaspers deve ter percebido qual era de fato a
questão. Sua recomendação seria decisiva no que diz
respeito ao principal dilema que se colocava de maneira
altamente conflituosa para a comissão: conferir a Heídegger
o título de professor emérito, por meio do qual ainda lhe
seria permitido participar de atividades universitárias, ou
bani-lo sumariamente da vida universitária por um período
indeterminado de tempo (enquanto lhe seria oferecida uma
pensão que lhe permitiria continuar a escrever). Dada a
sua longa associação com Heidegger, certamente deve ter
sido doloroso para Jaspers ter recomendado a segunda

89



CADERNOS DA EscolA oo IÍQISLATIVO

oCitado por Hugo 011,
Martin Heidoggor Untar-
wogs ai sainorBiographia,
Frankturt Campt 1088, p.

opção, embora seja um testemunho de sua honestidade o
fato de ele ter explicitamente permitido que Heidegger fosse
informado do conteúdo de sua avaliação.

Finalmente, talvez seja interessante notar que a
única manifestação de arrependimento por parte de
Heidegger pelo seu comportamento desumano nos anos
do nazismo se encontra em uma carta a Jaspers, datada de
20 de março de 1950. Nela, ele confessa não ter sido por
causa da esposa de Jaspers, uma judia, que ele deixou de
visitá-lo, mas, ao contrário, porque estava 'simplesmente
envergonhado"
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H 
eidelberg, 22 de dezembro de 1945.

Prezado Senhor Oehlkers.

Recebi hoje sua carta de 15 de
dezembro. Estou contente com o fato de ter
sido resolvida a questão relativa ao Sr.
Gentner t0 . Nesse meio tempo, talvez ele lhe
tenha mesmo feito a visita que estivera
planejando fazer em seu retorno de uma
viagem a Paris, da qual esperamos que ele
chegue em breve.

Quero responder imediatamente à pergunta
principal de sua carta. Em virtude de minha antiga ami-
zade com Heidegger, é inevitável que eu toque em
assuntos pessoais, não sendo capaz de esconder certa
parcialidade em meus julgamentos. Você está certo ao
caracterizar o caso como complicado. Como ocorre
com tudo o que é complicado, aqui, também, deve-se
esforçar por reduzir as coisas ao que é simples e
decisivo, de modo a não se perder no labirinto das
complicações. Espero que você não se importe se eu
articular separadamente alguns dos pontos mais
importantes:

10 Nota do tradutor pata o
inglês: Woltgang Gentner,
tsii ffsico
havia attado rocortton,en-
te uma noineaçao para
substituir um funcionário
nacional-socialista, que
ocupara anteriormente o
cargo na universidado.
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Notado tradutor para o
inglês: Constantin von
Ojeize, Presidente da
comissão de desnazi-
ticação da Universidade.

1) À parte nossa amizade, eu esperava ser capaz de
permanecer em silêncio. Esse tem sido meu pensamento
desde 1933, quando, depois de minha terrível desilusão,
resolvi ficar calado por lealdade às boas lembranças. Isso
tornou-se fácil para mim, tanto porque na ocasião de nossa
última conversa, em 1933, Heiddeger não se manifestou
ou foi impreciso a respeito de questões delicadas -
especialmente a questão judaica -, como pelo fato de
não nos termos visto, uma vez que ele não mais continuou
suas visitas regulares, que vinham acontecendo por uma
década. Finalmente, ele enviou-me suas publicações;
depois de 1937-1938, ele não mais confirmou o
recebimento das correspondências que eu lhe endereçara.
Agora, mais do que nunca, eu esperava ser capaz de
permaneçer calado. Entretanto, o senhor pede-me para
expressar minha opinião não apenas em caráter oficial,
em nome do Sr. Voa Dietze", mas também a pedido de
Heiddeger. Isso me obriga a abrir o jogo.

2)Além do que é publicamente conhecido, estou
ciente de vários fatos, dois dos quais acho importantes
demais para serem ignorados.

Sob as ordens do regime nacional-socialista,
12 Notado tradutor para Heidegger fez uma avaliação de [Eduard] Baumgarte&2
o Inglês: Para maiores	 -
detalhes sobre a	numa carta dirigida a Associação [nazista] de Docentes
denúncia de l4eidegger em Gdtingen, tendo eu deparado com uma cópia dela hácontra Baumgarten,

Marnin muitos anos atrás. Nessa carta encontram-se as seguintes
Heidegger, p. 163 e	 -
seguintes; e victor	declarações: Durante sua permanência aqui (em
Farias, Heidegger et te Freiburg), Baumgarten foi tudo, menos um nacional-naziame (Paris: Verdier.
1987), p. 243 e	socialista. Por seus antecedentes familiares e por sua
seguintes, orientação intelectual, o Dr. Baumgarten vem do círculo

de intelectuais liberal-democráticos, que se formou em
Heidelberg em torno de Max Weber. Depois de ver
frustradas suas relações comigo, ele passou a conviver
com o judeu Fraenkel, que lecionava em Gõttingen e foi
recentemente despedido daqui [devido à legislação racial
nazista, que baniu os judeus do serviço público]. Por
intermédio de Fraenkel, ele conseguiu acomodações em
Gütingen ....Naturalmente, o julgamento neste caso
[Baumgarten] ainda não pode ser definitivo. Há ainda lugar
para explicações da parte dele. E conveniente que ele se
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submeta a um estágio probatório antes que se possa
admiti-lo no Partido Nacional Socialista". Hoje em dia
nos acostumamos a abominações; se as levarmos em
conta, talvez seja difícil compreender o horror que voltou
então a se apossar de mim ao ler essas linhas.

O assistente de Heidegger no Departamento de Filoso-
fia, Dr. [Wemer] Brock, era um judeu, fato que Heidegger
desconhecia na época de sua nomeação. Brock foi obrigado a
renunciar a seu cargo em decorrência de decretos nacional-
socialistas. Segundo informação que me foi dada de viva voz
por Brock na época, o comportamento de Heidegger para com
ele foi irrepreensível. Através de recomendações, Heidegger
colaborou para que ele voltasse a residir na Inglaterra.

Nos anos 20, Heidegger não era um anti-semita. As
observações completamente desnecessárias sobre o "judeu
Fraenkel" demonstram que, em 1933, tornara-se um anti-semita,
pelo menos em certos contextos. Quanto a essa questão, nem
sempre foi discreto, o que não exclui a possibilidade de que
em outros casos, como suponho, o anti-semitismo con-
trariasse sua consciência e noção do que seja adequado.

Heidegger possui uma notável capacidade, que se deve
não ao conteúdo de uma visão-de-mundo filosófica, mas à
manipulação de instrumentos especulativos. Sua aptidão para
a filosofia torna-o capaz de percepções interessantes, embora,
em minha opinião, ele não seja nada crítico e passe muito lon-
ge da verdadeira ciência [der eigentlichen Wissenschaftfern
neM]. Muitas vezes ele age como se combinasse a seriedade
do niilismo com a mistagogia de um mago. Na torrente de sua
linguagem, é capaz de atingir, às vezes, de um modo furtivo e
extraordinário, o cerne do pensamento filosófico. Ao que me
consta, a esse respeito talvez ele não encontre paralelo entre
os filósofos alemães contemporâneos.

Por esse motivo, espera-se e solicita-se urgen-
temente que ele permaneça em condição de trabalhar e
escrever.

4) Hoje não se pode deixar de ter em mente nossa
situação geral ao se tratar de casos individuais.

Daí ser absolutamente necessário que aqueles que
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ajudaram a colocar o nacional-socialismo no poder sejam
chamados a prestar contas. Heidegger está entre os
poucos professores que atuaram nesse sentido.

O rigor em se demitirem de seus cargos inúmeros
homens que, no fundo, não eram nacional-socialistas está
hoje muito difundido. Se Heidegger fosse mantido sem
restrições, o que diriam seus colegas que foram expulsos,
enfrentaram tempos difíceis, e nunca agiram em benefício
dos nacional-socialistas! Uma excepcional realização
intelectual pode servir como justificativa para que se
busque facilitar a continuação de tal trabalho, mas não para
que se legitime a retomada de tarefas acadêmicas e
burocráticas.

Em nossa situação, a educação da juventude preci-
sa ser tratada com a maior responsabilidade. Completa
liberdade para ensinar é um objetivo atraente, que não pode
ser realizado imediatamente. A maneira de pensar de
Heidegger, que em sua essência me parece contrafeita,
ditatorial e incapaz de comunicação [communikations!os],
seria hoje desastrosa em seus efeitos pedagógicos. Para
mim a maneira de pensar é mais importante do que o
conteúdo de juízos políticos, cujo caráter agressivo pode
facilmente mudar de direção. Enquanto um autêntico
renascimento, que fosse evidente em sua obra, não
acontecer, um professor desse tipo não pode ser colocado,
em minha opinião, diante dajuventude de hoje, que, de um
ponto de vista espiritual, é quase indefesa. Os jovens
precisam primeiro atingir um ponto em que possam pensar
por si mesmos.

5) Até certo ponto, aceito a desculpa de ordem
pessoal de que Heidegger fosse apolítico, de acordo com
sua natureza. O nacional-socialismo que ele abraçou tinha
pouca coisa em comum com o nacional-socialismo real. A
esse respeito, gostaria, sobretudo, de chamar a atenção
para a observação que Max Weber fez em 1919: crianças
que se apoderam do leme da História são esmagadas. Em
segundo lugar, penso que Heidegger certamente não
percebeu todos os reais poderes e objetivos dos líderes
nacional-socialistas. O fato de que ele tenha acreditado
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que pudesse preservar uma livre manifestação da vontade
o demonstra. Sua maneira de pensar e suas ações, porém,
têm uma certa afinidade com aspectos do nacional-
socialismo, o que torna seu erro compreensível. Ele,
[Alfred] Baumier e Carl Schmitt - os três muito diferentes
entre si - são os professores que tentaram atingir uma
posição de liderança intelectual sob o nacional-socialismo.
Em vão. Eles utilizaram-se de capacidades intelectuais reais
e, dessa forma, arruinaram a reputação da filosofia alemã.
Um aspecto da natureza trágica do mal vem daí; nisso estou
de acordo com você.

Mudar de convicção em razão de mudanças de
direção no campo do nacional-socialismo é um fato que
pode ser julgado de acordo com motivações que são em
parte reveladas no momento específico. [Os anos] 1934,
1938 e 1941 significam etapas fundamentalmente diferentes.
Em minha opinião, para se fazer um julgamento, uma
mudança de convicção quase não tem importância se
ocorreu somente após 1941, e é de pouco valor se não
aconteceu imediatamente depois de 30 de junho de 1934.

6) Em casos incomuns, regras incomuns entram em
cena na justa medida em que o caso é verdadeiramente
importante. Por esse motivo, minha proposta é:

a) Concessão de uma pensão individual a Heidegger,
visando à continuação de seus trabalhos filosóficos e à
publicação de sua obra, com base em suas reconhecidas
realizações e na expectativa de que escritos importantes
ainda estão por vir.

b) Suspensão das atividades de ensino por vários anos.
Posteriormente, uma reavaliação baseada em publicações
subseqüentes e na situação acadêmica em curso. Nesse
momento, poderá ser proposta a questão da conveniência de
se restabelecer integralmente a antiga liberdade de ensino,
caso em que convicções que se opõem perigosamente à idéia
da Universidade podem vir a ter aceitação, se forem
representadas por aqueles que são respeitados inte-
lectualmente. Se seremos capazes de atingir esse ponto, isso
dependerá do curso dos acontecimentos políticos e do grau
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de desenvolvimento de nosso espírito público.

Se uma regulamentação específica como essa não
for levada em consideração no caso de Heidegger, eu diria
que um tratamento preferencial conforme as diretrizes ge-
rais seria injusto.

Expressei minha opinião com uma concisão que dá
margem a muitos equívocos. Caso você queira levar essa
carta ao conhecimento de Heidegger, dou-lhe permissão
para transmitir-lhe os tópicos 1,2 e 6, e, ainda, do tópico 3,
o parágrafo: "Por esse motivo; espera-se ... trabalhar e
escrever.".

Desculpe, por favor, a concisão e a brevidade.
Preferiria ter discutido o assunto com você e então ter
esclarecido melhor as coisas ao ouvir suas idéias, mas isso
agora não é possível.

Na carta, você falou sobre as temperaturas de
inverno. Essas são com certeza consideravelmente mais
baixas em Freiburg do que aqui, embora nós também
estejamos sofrendo com elas. Até agora, porém, está tudo
bem, enquanto não chega uma daquelas geadas.

A você e sua querida esposa, as mais calorosas
saudações de minha parte e de minha esposa.

Seu, Karl Jaspers.

(tradução de Anderson Fortes de Almeida)
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CARTA DE MARflN HEIDEQQER AO
REITOR DA UNIVERSIDADE DE FREIBURQ,

EM 4 DE NOVEMBRO DE 1945

C
oro à carta do reitor de 30 de
outubro de 1945, solicito ser readmitido em
minhas atividades docentes (reintegração).
Lembro-lhe também que, em 8 de outubro de
1945, eu solicitei o título de professor emérito
à Faculdade de Filosofia. Peço-lhe que
encaminhe esse pedido às autoridades
competentes.

Com relação às razões e condições da
minha filiação ao Partido em 1° de maio de 1933,
assim como ao meu relacionamento com o

Partido entre 1933 e 1945, gostaria de fazer as seguintes
observações.

1- A Reitoria (1933-1934)

Em abril de 1933, fui eleito reitor por unanimidade (com
duas abstenções) em uma sessão plenária da Universidade, e
não, conforme boatos, indicado pelo ministro nacional-
socialista. Foi devido à pressão do meu círculo de colegas, e
em especial ao insistente pedido do meu predecessor,
(Wilhelm) von Mõlendorff, que aceitei ser candidato nessa
eleição e assumir o cargo. Anteriormente nunca desejei ou

A carta de Heidegger ao
Reitor da Universidade de
Freiburg. em 4 de novembro
de 1945, pode ser
encontrada emKarl A.
Moehling, Marlin
Haidegger and lhe Nazi
Party: An xamination,
dissertação de Ph.D..
Northem Illinois Universlty,
1972.
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ocupei um cargo acadêmico. Nunca pertenci a um partido
político ou mantive relação pessoal ou substantiva com o
NSDAP ou autoridades governamentais. Aceitei o cargo de
reitor com relutância e exclusivamente no interesse da
Universidade.

Entretanto, estava absolutamente convencido de
que uma associação autônoma de intelectuais (der
Geistigen) poderia aprofundar e transformar alguns pon-
tos essenciais do "movimento nacional-socialista" e assim
contribuir, a seu próprio modo, para superar a desor-
ganização da Europa e a crise do espírito ocidental. Três
[sic] conferências de alguém da importância de Paul Valéry
("A Crise do Espírito", "A Política do Espírito", "Nosso
Bem Soberano", "O Equilíbrio da Inteligência") constituem
prova suficiente da seriedade, preocupação e profundidade
com que o destino do Ocidente tornou-se objeto de reflexão
fora da Alemanha nesses anos. Além disso, na medida em
que o desejo manifestado pela livre escolha da maioria
absoluta do povo alemão confirmou o trabalho de
reconstrução numa direção nacional-socialista, compreendi
que era necessário e razoável integrar-me nesse trabalho,
no âmbito universitário, para remediar de forma efetiva e
consistente a confusão geral e a ameaça que pairavam sobre
o Ocidente. E é precisamente porque no domínio das
ciências e do espírito, pessoas consideradas "inaceitáveis"
lutavam para afirmar seu poder e influência no "mo-
vimento", que me pareceu necessário enfatizar essen-
cialmente horizontes e objetivos espirituais e tentar, com
base na responsabilidade ocidental, ampliar sua influência
e realidade. Expus minhas intenções com clareza suficiente
em meu pronunciamento como reitor, "A Auto-afirmação
da Universidade Alemã" (1933). Se me for permitido explicar
o teor espiritual básico de uma perspectiva dual, na página
13, com referência à tarefa essencial do espírito, consta: "E
o mundo espiritual de um povo não é a super-estrutura de
uma cultura, nem uma afirmação de valores e co-
nhecimentos práticos... A grandeza de um Volk é garantida
exclusivamente pelo seu mundo espiritual." Para aqueles
que sabem e pensam, essas frases expressam minha
oposição à concepção de (Alfred) Rosenberg, segundo a
qual, ao contrário, o espírito e o mundo espiritual são
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meramente uma "expressão" e emanação dos fatos raciais
e da constituição física do homem. De acordo com o dogma
da "ciência politizada", que foi então propagado pelas
organizações estudantis nacional-socialistas, as ciências
deveriam servir como um modelo para objetivos
vocacionais, e o valor ou a falta de valor do conhecimento
deveriam ser medidos de acordo com as necessidades da
"vida". Em resposta, o pronunciamento diz claramente:"O
conhecimento não está a serviço da técnica, mas o inverso:
a técnica efetiva e aplica este supremo e essencial
conhecimento do Volk com relação ao seu completo
Dasein." "A universidade" é "o locus da legislação espi-
ritual". Todos os que forem capazes de um pensamento
substantivo [sachliche Denken] poderão julgar se a es-
sência da universidade pode ser pensada de maneira mais
elevada que aqui. E se a essência dos vários campos do
conhecimento tem sido, de um ponto de vista espiritual,
definida de maneira mais clara ou categórica que nesta
formulação: "Os departamentos são departamentos
somente se dotados de um poder de legislação espiritual
baseado em uma capacidade compatível com sua essência,
a fim de que possam transformar a força do Dasein que os
cerca em um mundo espiritual único do Vo!k."

No espírito desse pronunciamento, após o irre-
mediavelmente desconcertante período letivo de verão da
revolução (em 1933), e apesar dos muitos contratempos
vividos até então, tentei manter a Universidade
funcionando nos primeiros meses do período letivo do
inverno de 1933-34. Estava claro para mim que agir em meio
às vicissitudes da vida real não seria possível sem acor-
dos e concessões em assuntos secundários. Mas estava
igualmente convencido, especialmente depois do discurso
de Hitler, pedindo pela paz, em maio de 1933, de que meu
posicionamento espiritual básico e minha concepção do
papel da Universidade poderiam ser reconciliados com a
vontade política dos que estavam no poder.

Os esforços práticos do período de inverno falharam.
Durante os poucos dias do recesso de Natal, percebi que
era um erro acreditar que, a partir do posicionamento
espiritual básico que resultou dos longos anos de trabalho
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filosófico, eu poderia influenciar imediatamente a
transformação das bases - espirituais ou não - do
movimento nacional-socialista. No começo de 1934, decidi
abandonar minhas funções no final do período. A
hostilidade crescente do ministro ao meu trabalho como
reitor manifestou-se na prática pela pressão para substituir
os decanos das áreas de Direito e Medicina (professores
Wolf e voa Mbllendorf) porque eles eram politicamente
inaceitáveis. Recusei-me a aquiescer a essa exigência e
entreguei minha renúncia. (Recusei-me, igualmente, a
comparecer à tradicional cerimônia de posse do meu
sucessor, que foi instalado no cargo à força e aclamado
como o primeiro reitor nacional-socialista. Minha
explicação foi que não havia nada a "transmiti?', uma vez
que o novo reitor fora escolhido e nomeado pelo governo.)

TI - Minha filiação ao Partido

Pouco tempo depois que assumi a reitoria, o chefe
distrital do partido veio, pessoalmente, acompanhado de
dois funcionários encarregados de assuntos universitários,
insistir para que eu me juntasse ao Partido, de acordo com
a vontade do ministro. O ministro enfatizou que, dessa
forma, minhas relações oficiais com o Partido e os órgãos
governamentais seriam simplificadas, especialmente
porque, até aquele momento, eu não havia tido nenhum
contato com tais órgãos. Após longa consideração, de-
clarei-me pronto a filiar-me ao Partido, no interesse da
Universidade, mas sob a condição expressa de poder me
recusar a aceitar um cargo no Partido ou trabalhar em seu
nome, seja enquanto fosse reitor ou depois. Essas con-
dições foram aceitas pelo chefe distrital do Partido, e
eu aderi a eles em seguida.

III - Minha relação com o Partido após 1933

Minha filiação (ao Partido) não proporcionou prati-
camente nenhuma vantagem que facilitasse minhas tarefas
administrativas. O pessoal da Universidade começou a
desconfiar de mim. Após minha renúncia à reitoria, tornou-
se claro que, ao continuar a lecionar, minha oposição aos
princípios da visão de mundo nacional-socialista somente
aumentaria. Havia pouca necessidade de recorrer a ataques
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específicos, seria suficiente expressar minhas posições
filosóficas fundamentais contra o dogmatismo e primi-
tivismo do biologismo de Rosemberg. Encontrei-me em uma
situação essencialmente diversa da de outros repre-
sentantes de disciplinas científicas, nas quais não havia,
imediatamente ou em princípio, necessidade de formular
pontos de vista metafísicos fundamentais; e foi pre-
cisamente o que eu fiz durante todo o meu tempo na sala
de aula. Desde que a ideologia nacional-socialista se tornou
cada vez mais inflexível e menos inclinada à interpretação
puramente filosófica, o fato de que eu atuasse como filó-
sofo foi, por si mesmo, uma expressão suficiente de opo-
sição. Durante o primeiro semestre após minha renúncia,
ministrei um curso de Lógica e, sob o título "A Doutrina
do Logos", discuti a essência da linguagem. Procurei mos-
trar que a linguagem não era a essência biológica-racial do
homem, mas, ao contrário, que a essência do homem estava
calcada na linguagem como uma realidade básica do
espírito. Todos os estudantes inteligentes entenderam essa
palestra, assim como sua principal intenção. Ela foi igual-
mente compreendida pelos espiões e informantes que
relataram minhas atividades a (Ernst) Drieck em Heidelberg,
a (Alfred) Baumler em Berlim e a Rosemberg, diretor dos
serviços científicos nacional-socialistas. Posteriormente
teve início uma polêmica maliciosa contra minha pessoa e
meu pensamento no Volk im Werden, uma revista editada
por Krieck. Durante os doze anos da publicação, difi-
cilmente houve um número que não contivesse algum ponto
dúbio ou infame sobre meu pensamento. Todas essas
declarações da imprensa do Partido tinham o mesmo tom
sempre que eu falava para organizações acadêmicas, nas
minhas palestras sobre "As Origens do Trabalho Artístico",
ou sobre "Os Fundamentos Metafísicos da Pintura
Moderna Mundial". Nenhum membro da Universidade de
Freiburg foi tão difamado nos anos 1933-34 em jornais e
publicações e, ainda, no jornal da Juventude Hitlerista,
Vontade e Poder.

A partir de 1936, engajei-me em uma série de cursos
e palestras sobre Nietzsche, que seguiram até 1945 e
representaram, de maneira ainda mais clara, uma declaração
de resistência espiritual. Na verdade, é injusto ligar
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Nietzsche ao nacional-socialismo, uma ligação que - sem
mencionar o essencial - ignora sua hostilidade ao anti-
semitismo e sua atitude favorável à Rússia. Mas, num plano
mais elevado, a discussão da metafísica de Nietzsche é uma
discussão do niilismo à medida que ele se manifesta com
clareza crescente sob a forma política do fascismo.

Os funcionários do Partido também observaram a
resistência espiritual dos meus cursos sobre Nietzsche, o
que resultou nas medidas que se seguem.

Em 1934, fui excluído, por determinação de
Rosenberg, da delegação alemã no Congresso Inter-
nacional de Filosofia. Também fui excluído, em 1937, da
delegação alemã na Conferência de Descartes, em Paris,
que também foi uma conferência filosófica internacional
(apesar de os franceses terem pedido expressamente, por
duas vezes, que eu comparecesse). A reedição do meu
trabalho, "Kant e o Problema da Metafísica", publicado
originalmente em 1929 e esgotado desde 1931, o qual
continha uma refutação à antropologia filosófica, foi
censurada por instância do mesmo departamento. A partir
de 1938, ninguém mais podia citar meu nome nem criticar
meus trabalhos devido a instruções secretas dadas aos
editores de periódicos. Cito uma dessas orientações, de
1940, que me foi revelada confidencialmente por amigos:

Z.D. 165/34. Edição n°7154

"O ensaio de Martin Heiddeger, "A Concepção
Platônica da Verdade", a ser publicado brevemente pelo
jornal de Berlim, Jahrbuch für geistige Überlieferung,
editado por Helrnut Küper, não deve ser citado ou criticado.
A participação de Heiddeger nesse número do jornal, que
em outra situação poderia ser comentada, não deve ser
mencionada."

A publicação desse ensaio, que foi aceito pelo editor
para uma edição especial a ser vendida em livrarias, foi
proibida. O mesmo aconteceu com minha contribuição para
um volume em homenagem a Holderlin, que teve que ser
publicado em uma edição avulsa.
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Enquanto meu nome e meus artigos eram ignorados
na Alemanha, onde me foi impossível publicar trabalhos
individuais - em 1943 três pequenas conferências foram
publicadas clandestinamente, sem nunca serem citadas em
nenhuma bibliografia -, durante a guerra fui convidado
muitas vezes, com fins propagandísticos, a dar palestras
na Espanha, Portugal e Itália. Recusei formalmente esses
estranhos convites, fazendo saber que eu não estava
disposto a emprestar meu nome para propaganda no
exterior, uma vez que não me era permitido publicar arti-
gos no meu próprio país.

O Instituto Alemão de Paris utilizou os mesmos
métodos do Ministério de Assuntos Exteriores. Numa
coleção intitulada Friedrich Holderlin, publicada em 1943
em Paris, reproduziu meu ensaio "Holderlin e a Essência da
Poesia", que foi publicado em 1936 e traduzido para o
francês em 1938, na mesma versão, sem meu conhecimen-
to e sem a permissão do tradutor francês. Essa publicação
arbitrária aconteceu apesar de eu já haver recusado a oferta
para participar de uma coletânea publicada pela mesma
instituição.

Também manifestei publicamente minha posição
diante do Partido não participando de reuniões, não usando
seu emblema e, em 1934, recusando-me a começar meus
cursos e palestras com a dita saudação alemã (Hei! Hitler!).

Não houve nada especial em minha resistência
espiritual nos últimos onze anos. No entanto, se os ataques
cruéis continuarem a sustentar que grande número de
estudantes foram "atraídos" para o "nacional-socialismo"
pela minha atuação de um ano como reitor, ajustiça exige
que ao menos se reconheça que, entre 1934 e 1944, milha-
res de estudantes foram treinados para refletir sobre a base
metafísica de nosso tempo e que eu abri seus olhos para o
mundo do espírito e sua grande tradição na história do
Ocidente.

Martin Heiddeger

(tradução de Fabíola Farage)
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Apresentação

	Leonardo Avritzer	Professor do Departa-
mento de Ciência Politica

--

A 
obra de Jurgen Habermas, apesar de seu cri- daUFMG.

foque predominantemente filosófico e
sociológico, tem inúmeras conseqüências
políticas que o autor, até recentemente, não
se preocupou em desenvolver. Tais conse-
qüências foram, na maioria das vezes,
desenvolvidas pelos colaboradores mais
próximos de Habermas, especialmente por
Claus Offe, Andrew Mato e Jean Cohen. Esses
autores se encarregariam de explorar cami-
nhos contidos na Teoria da Ação Comu-
nicativa que apontavam na direção de uma

teoria da democracia mais abrangente do que as teorias
desenvolvidas pela ciência política convencional. Refiro-me,
aqui, especialmente a duas tradições existentes na teoria
democrática contemporânea, o elitismo democrático e o
pluralismo, - o primeiro representado pelas obras de Giovanni
Sartori, A Teoria da Democracia Revisitada, e de Norberto
Bobbio, O Futuro da Democracia, e o segundo representado
pelos diversos escritos de Robert Dahl. Dois elementos da
teoria habermasiana apontavam para uma solução do problema
da participação política diferente da oferecida pelas teorias
acima apontadas: 1) a idéia da existência de uma tensão entre
capitalismo e democracia; 2) a insistência em que a democracia
deveria ser tratada no interior de uma teoria da relação entre
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Estado e sociedade. O primeiro desses elementos foi
desenvolvido por Offe e o segundo pela teoria da sociedade
civil proposta por Jean Cohen e Andrew Arato.

Não é mais necessário recorrer aos colaboradores de
1-labermas para se deduzir uma teoria da democracia com base
na obra do autor. Em seu último livro Entre Fatos e Normas,
Habermas se encarrega de explicitar os elementos principais
do que ele denomina "teoria discursiva da democracia". Para
ele, tal teoria torna compatíveis os procedimentos ideais
requeridos para um processo igualitário de deliberação com
as formas realistas de tomada de decisão que têm carac-
terizado o sistema político das sociedades modernas. Nesse
sentido, Habermas se propõe a fundir considerações prag-
máticas, compromissos e considerações acerca da justiça
em um único procedimento democrático. Tal procedimento
está calcado na suposição de que as formas de argumentação
e de discussão próprias à democracia dão continuidade à
"idéia de direitos humanos universais" e à "substância ética
concreta de comunidades específicas". Ambas as tradições
remetem ao substrato cultural comum das sociedades
ocidentais, e uma teoria da democracia deve necessariamente
avaliar em que medida tais potenciais não estão ainda
plenamente realizados nem mesmo nas sociedades que deram
origem à idéia de democracia.

O texto que este número dos Cadernos da Escola do
Legislativo apresenta aos seus leitores é uma síntese dos
principais elementos da concepção discursiva de democracia
elaborada no livro Entre Fatos e Normas e constitui, ao mes-
mo tempo, uma tentativa de localizar a concepção discursiva
da democracia no interior das grandes linhas de abordagem
do tema. Nele, Habermas distingue a concepção de
democracia por ele defendida daquela contida nas tradições
liberal e republicana. O texto "Três Modelos Normativos de
Democracia" foi apresentado pela primeira vez em um
seminário na "Cardozo Law Schoo]", no qual Habermas
debateu as teses principais de Entre Fatos e Normas com
os seus colaboradores mais próximos nos Estados Unidos.
Ele foi publicado pela primeira vez no número 1 da
Conste/lations, uma revista de teoria crítica e teoria
democrática editada por Seyla Benhabib e Andrew Arato.
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TRÊS MODELOS
NORMATIVOS DE

DEMOCRACIA

Jürgen Habermas

ostaria de esboçar uma visão procedimen-
talista de democracia e política deliberativa
que se diferencia em aspectos relevantes tanto
do paradigma liberal quanto do republicano.
Permitam-me (1) que lhes traga à lembrança
as características opostas desses dois modelos
estabelecidos. Introduzirei (2), então, uma
nova concepção procedimentalista por
intermédio de uma crítica da "sobrecarga
ética" da visão republicana. A última parte do
ensaio estende-se mais minuciosamente (3)
sobre os três modelos normativos de
democracia, comparando suas imagens
correspondentes de Estado e sociedade.

(1) AS DUAS VISÕES CONSAQRADAS DE
POLÍTICA DEMOCRÁTICA

De acordo com a visão "liberal" ou lockiana, o pro-
cesso democrático realiza a tarefa de programar o
Governo segundo o interesse da sociedade, sendo o Go-
verno representado como um aparato de administração
pública e a sociedade, como uma rede de interações entre
pessoas privadas estruturada na forma do mercado. Aqui
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a política (no sentido da formação política da vontade do
cidadão) tem a função de reunir os interesses privados e
encaminhá-los a um aparato governamental que se
especializa em administrar o uso do poder político para
atingir objetivos coletivos. Na visão "republicana",
porém, a política vai além dessa função mediadora; ela é,
sobretudo, constitutiva dos processos da sociedade como
um todo. A "política" é concebida como a forma em que
se reflete a vida ética real, isto é, como o meio pelo qual
os membros de comunidades de certo modo solitárias se
tornam conscientes de que dependem uns dos outros, e,
agindo com plena capacidade de deliberação como
cidadãos, modelam e desenvolvem as relações existentes
de reconhecimento recíproco, transformando-as em uma
associação de parceiros livres e iguais sob a vigência da
lei. Com isso, a arquitetura liberal de governo e sociedade
sofre uma mudança importante: além das normas hie-
rárquicas do Estado e das regras descentralizadas do
mercado, ou seja, além do poder administrativo e dos
interesses pessoais, a solidariedade e a orientação para o
bem comum aparecem como uma terceira fonte de
integração social. Na realidade, essa formação horizontal
e política da vontade, orientada para um entendimento
mútuo ou para um consenso comunicativamente atingido,
deve mesmo gozar de prioridade, tanto num sentido
genético como normativo. Uma base autônoma na
sociedade civil, independente da administração pública e
do comércio privado por intermédio do mercado, é
considerada uma pré-condição para a práxis da auto-
determinação cívica. Essa base resguarda a comunicação
política de ser engolida pelo aparato governamental ou
assimilada pelas estruturas de mercado. Na concepção
republicana, a esfera público-política adquire, juntamente
com sua base na sociedade civil, uma importância
estratégica. Essas abordagens concorrentes fornecem
duas imagens contrastantes do cidadão.

Segundo a visão liberal, o status dos cidadãos é
fundamentalmente determinado de acordo com os
direitos negativos que eles têm em relação ao Estado e
a outros cidadãos. Como portadores desses direitos, eles
gozam da proteção do governo na medida em que bus-
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cam realizar seus interesses privados dentro dos limites
traçados pelos estatutos legais, e isso inclui proteção
contra intervenções governamentais. Direitos políticos
tais como o direito ao voto e à livre expressão não têm
apenas a mesma estrutura, mas também um significado
semelhante enquanto direitos civis que fornecem um
espaço no qual assuntos legais tornam-se livres de
coerção externa. Eles dão aos cidadãos a oportunidade
para afirmar seus interesses privados de tal maneira que,
por meio de eleições, da composição de corpos par-
lamentares e da formação de um governo, esses
interesses são finalmente agregados numa vontade
política que provoca um impacto sobre a administração.

De acordo com a visão republicana, o status dos
cidadãos não é determinado pelo modelo das liberdades
negativas que podem ser reivindicadas por esses cidadãos
enquanto pessoas privadas. Direitos políticos - so-
bretudo os de comunicação e participação políticas -
são, antes, liberdades positivas. Eles garantem não a
liberdade de coerção externa, mas a possibilidade de
participação numa práxis comum pela qual os cidadãos
podem, primeiramente, tornar-se aquilo que desejam ser:
autores politicamente autônomos de uma comunidade de
pessoas livres e iguais. Até esse ponto, o processo polí-
tico não serve apenas para manter a atividade gover-
namental sob a vigilância de cidadãos que já adquiriram
uma autonomia prévia social no exercício de seus direitos
privados e de suas liberdades pré-políticas. Tampouco ele
atua como um elo entre Estado e sociedade, pois a
autoridade administrativa não é uma autoridade autóc-
tone; não é algo dado. Mais precisamente, essa autorida-
de emerge do poder dos cidadãos comunicativamente
produzido na práxis da autolegislação, e encontra
legitimação no fato de que ela protege essa práxis ao
institucionalizar a liberdade pública. Assim, a raison
d'être do Estado não reside fundamentalmente na
proteção de direitos privados iguais, mas na garantia de
uma formação abrangente da vontade e da opinião,
processo no qual cidadãos livres e iguais chegam a um
entendimento em que objetivos e normas se baseiam
no igual interesse de todos.
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A polêmica contra o conceito clássico de pessoa
jurídica como portadora de direitos privados revela uma
controvérsia sobre o próprio conceito de lei. Enquanto
na visão liberal a finalidade de uma ordem jurídica é tor-
nar possível determinar em cada caso a quais indivíduos
pertencem quais direitos, na visão republicana esses
direitos "subjetivos" devem sua existência a uma ordem
jurídica "objetiva", que tanto possibilita como garante a
integridade de uma vida autônoma em comum, baseada em
mútuo respeito:

Para os republicanos os direitos não são, afinal,
senão determinações da vontade política dominante,

1 EI. Michelman iii Florida
LawRoviewAl ( 1989)	enquanto para os liberais alguns direitos estão sempre
p446 e seguintos,	fundado numa "lei mais alta" (...) de razão.'

Finalmente, as diferentes maneiras de conceituar o
papel do cidadão e da lei exprimem uma divergência mais
profunda sobre a natureza do processo político. Na visão
liberal, o processo político de formação da vontade e da
opinião na esfera pública e no parlamento é determinado
pela competição entre as coletividades, que agem es-
trategicamente tentando manter ou adquirir posições de
poder. O sucesso é medido pela aprovação expressa pelos
cidadãos, quantificada como votos, de pessoas e
programas. Em suas escolhas nas eleições, os eleitores
expressam suas preferências. Suas decisões ao votar têm
a mesma estrutura dos atos de escolha feitos pelos
participantes de um mercado. Elas permitem o acesso às
posições de poder pelas quais os partidos políticos lutam
na mesma atitude orientada para o sucesso.

Segundo a visão republicana, a formação política
da opinião e da vontade que ocorre na esfera pública e no
parlamento não obedece às estruturas dos processos de
mercado, mas às persistentes estruturas de uma co-
municação pública orientada para um entendimento
mútuo. Para a política, no sentido de uma práxis de
autolegislação cívica, o paradigma não é o mercado, mas
o diálogo. Essa concepção dialógica concebe a política
como uma disputa em torno de questões de valor e não
meramente de questões de preferência.
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(2) VISÃO PROCEDIMENTALISTA VERS1J5
VISÃO COMUNITÁRIA DA POLÍTICA

O modelo republicano, quando comparado ao liberal,
tem a vantagem de preservar o significado original de
democracia em termos da institucionalização de uma
utilização pública da razão conjuntamente exercida por
cidadãos autônomos. Esse modelo leva em conta aquelas
condições comunicativas que conferem força legiti-
madora à formação política da opinião e da vontade. Essas
são precisamente as condições sob as quais se pode
esperar que o processo político produza resultados ra-
zoáveis. Uma disputa pelo poder, se representada de
acordo com o modelo liberal de competição de mercado,
é determinada pela escolha racional de estratégias ótimas.
Dado o pluralismo indissolúvel de valores pré-políticos
e interesses que são mais bem agregados se tiverem peso
igual no processo político, a política perde toda a relação
com o núcleo normativo de uma utilização pública da
razão. A confiança republicana na força dos discursos
políticos contrasta com o ceticismo liberal quanto à
razão. O objetivo de tais discursos é permitir que se
discutam interpretações e orientações de valor quanto a
necessidades e carências, e, então, que estas sejam trans-
formadas de uma maneira inteligente.

Republicanos contemporâneos, no entanto, ten-
dem a dar uma interpretação comunitária a essa
comunicação pública. E precisamente esse movimento
em direção a uma constrição ética do discurso político
que eu coloco em questão. A política não pode ser as-
similada a um processo hermenêutico de auto-explicação
de uma forma de vida compartilhada ou de uma
identidade coletiva. As questões políticas não podem ser
reduzidas ao tipo de questões éticas nas quais nós, como
membros de uma comunidade, perguntamos a nós
mesmos quem somos e quem gostaríamos de ser. Em sua
interpretação comunitária, o modelo republicano é
excessivamente idealista, mesmo dentro dos limites de
uma análise puramente normativa. Nessa leitura, o
processo democrático depende das virtudes de cidadãos
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devotados ao bem-estar público. Essa expectativa de
virtude já levou Rousseau a separar o cidadão orientado
para o bem comum do homem privado, que não pode
ser eticamente sobrecarregado. A unanimidade do ato
político de legislar deve ser assegurada anteci-
padamente por um sólido consenso ético. Diferen-
temente, uma interpretação teorético-discursiva insiste
no fato de que a formação democrática da vontade não
retira sua força legitimadora de uma convergência
prévia de convicções éticas consolidadas, mas dos
pressupostos comunicativos que permitem aos me-
lhores argumentos entrarem em ação em várias formas
de deliberação, bem como dos procedimentos que
asseguram processos justos de negociação. A teoria do
discurso rompe com uma concepção puramente ética
de autonomia cívica.

Segundo a visão comunitária, há uma conexão
necessária entre o conceito deliberativo de democracia
e a referência a uma comunidade ética concreta e fir-
memente integrada. De outro modo, não se poderia
explicar, nessa visão, como a orientação dos cidadãos para
o bem comum seria de todo possível. O indivíduo,
seguindo-se esse raciocínio, não pode tornar-se
consciente de sua co-participação em uma forma de vida
coletiva e, com isso, de um vínculo social anterior, senão
em uma prática exercida em comum com outros. O
indivíduo só pode obter um sentido claro das identidades
e das diferenças e, conseqüentemente, de quem ele é e
de quem gostaria de ser, por meio do intercâmbio público
com outros que devem suas identidades às mesmas
tradições e a processos formativos semelhantes. Essa
assimilação dos discursos políticos com vistas ao escla-
recimento de uma autocompreensão ética e coletiva não
combina com a função dos processos legislativos nos
quais surgem. Estatutos legais contêm indubitavelmente
elementos teleológicos, mas estes significam mais do que
a mera explicação hermenêutica de orientações de valor
compartilhadas. Por sua própria estrutura, as leis são
determinadas pela questão de saber que normas os
cidadãos desejam adotar para regular sua vida em comum.
Discursos que visam à autocompreensão - nos quais os
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participantes desejam obter um claro entendimento de si
mesmos como membros de uma nação específica, de uma
localidade ou de um estado, como habitantes de uma
região, etc.; nos quais desejam determinar as tradições a
que darão continuidade; nos quais se esforçam em
estabelecer o modo como eles vão tratar-se uns aos outros
e como vão tratar as minorias e grupos marginais; em
suma, discursos nos quais eles desejam esclarecer-se
sobre o tipo de sociedade em que querem viver - tais
discursos certamente são também uma parte importante
da política. Essas questões, porém, estão subordinadas
às questões morais e ligadas às questões pragmáticas.
Questões morais, no sentido estrito da tradição kantiana,
são questões de justiça, e, na política legislativa, a ques-
tão prioritária é saber como uma matéria pode ser regu-
lamentada no igual interesse de todos. A confecção de
normas é essencialmente uma questão de justiça, sendo
avaliada segundo princípios que estabelecem o que é
igualmente bom para todos. E, diferentemente das
questões éticas, as de justiça não estão relacionadas desde
o princípio com uma coletividade específica e sua forma
de vida. A lei politicamente sancionada de uma comu-
nidade concreta e legal precisa pelo menos - caso se
pretenda legítima - ser compatível com princípios
morais que reclamam uma validade universal que vá além
da comunidade legal.

Além disso, compromissos constituem a maior
parte dos processos políticos. Sob condições determi-
nadas pelo pluralismo religioso, ou, de alguma forma,
cultural e social, objetivos politicamente relevantes são
muitas vezes selecionados com base em interesses e
orientações de valor que não são absolutamente
constitutivos da identidade da comunidade em geral,
portanto, do todo de uma forma de vida intersub-
jetivamente compartilhada. Os interesses políticos e
valores que conflitam entre si, sem perspectiva de
consenso, necessitam de um equilíbrio que não pode ser
conseguido por intermédio de discursos éticos, mesmo
que os resultados dos processos de negociação estejam
sujeitos à regra de que eles não devem violar os valores
básicos comumente aceitos de uma cultura. O exigido
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equilíbrio entre interesses concorrentes dá-se como um
compromisso entre partidos, que pode basear-se em
ameaças mútuas. Um tipo legítimo de negociação
certamente depende de uma regulamentação prévia em
termos justos para se atingirem resultados aceitáveis para
todos os • partidos, com base em suas diferentes
preferências. Enquanto debates sobre tais regulamen-
tações devem assumir as formas de discursos práticos
que neutralizam o poder, a negociação em si mesma
dá margem a interações estratégicas. A feição
deliberativa da prática legislativa não pretende apenas
assegurar a validade ética das leis. Mais precisamente,
pode-se entender a pretensão da validade complexa das
normas legais como a pretensão, por um lado, de
conciliar interesses concorrentes de uma maneira
compatível com o bem comum, e, por outro, de trazer
princípios universais de justiça para o horizonte da
forma de vida específica de uma comunidade em
particular.

Diferentemente da constrição ética do discurso
político, o conceito de política deliberativa somente
adquire referência empírica quando levamos em
consideração a multiplicidade das formas comunicativas
da formação política e racional da vontade. Não seria
um discurso de tipo ético que poderia conferir por si só
a gênese democrática da lei. Ao contrário, a política
deliberativa deve ser concebida como uma síndrome que
depende de uma rede bem regulamentada de processos
de negociação e de várias formas de argumentação,
incluindo discursos pragmáticos, éticos e morais, cada
um deles tendo como base diferentes pressupostos e pro-
cedimentos comunicativos. Na política legislativa, o
fornecimento de informação e a escolha racional de
estratégias estão entrelaçados com o equilíbrio de
interesses, com a consecução de uma auto-
compreensão ética e a articulação de fortes pre-
ferências, e com a justificação moral e as provas de
coerência legal. Assim a política "dialógica" e a
"instrumental", os dois tipos ideais que Frank
Michelman colocou em pólos opostos, de fato se inter-
penetram no meio de vários tipos de deliberação.
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(3) TRÊS IMAQENS DE ESTADO E SOCIEDADE

Se partimos desse conceito procedi mentalista de
política deliberativa, essa leitura da democracia traz
implicações para o conceito de sociedade. Tanto o
modelo liberal quanto o republicano pressupõem uma
visão da sociedade centrada no Estado, seja o Estado
tomado como guardião de uma sociedade de mercado, se-
ja tomado como a institucionalização autoconsciente de
uma comunidade ética.

De acordo com a visão liberal, o processo demo-
crático se dá exclusivamente sob a forma de com-
promissos entre interesses concorrentes, devendo a
eqüidade ser assegurada pelo direito geral e igualitário
de votar, pela composição representativa dos corpos
parlamentares, pelas normas decisórias, etc. Tais normas
são, por fim, justificadas em termos de direitos liberais
fundamentais. De acordo com a visão republicana, a
formação democrática da vontade se dá sob a forma de
um discurso ético-político. Neste caso, a deliberação
conta com um consenso de fundo estabelecido
culturalmente e compartilhado pelo conjunto dos ci-
dadãos. A teoria do discurso apropria-se de elementos
dessas duas visões, integrando-os no conceito de proce-
dimento ideal para deliberação e tomada de decisão.
Entrelaçando considerações pragmáticas, compromis-
sos, discursos de autocompreensão e de justiça, esse
procedimento democrático tem a presunção de que, dessa
maneira, se obtêm resultados razoáveis ejustos. De acordo
com essa visão procedi mentalista, a razão prática afasta-
se dos direitos humanos universais, ou da substância ética
concreta de uma comunidade específica, para adequar-se
às regras do discurso e às formas de argumentação. Em
última análise, o conteúdo normativo surge da própria
estrutura das ações comunicativas. Essas descrições do
processo democrático preparam o terreno para diferentes
conceitualizações de Estado e sociedade.

De acordo com a visão republicana, a formação
política da vontade e da opinião dos cidadãos cria o meio
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pelo qual a sociedade se constitui como um todo político.
A sociedade é, desde sempre, uma sociedade política -
societas civilis. Daí o fato de a democracia tornar-se
equivalente à auto-organização política da sociedade
como um todo, o que leva a uma polêmica compreensão
da política voltada contra o aparato estatal. Nos escritos
políticos de Hannah Arendt pode-se ver para onde a
argumentação republicana dirige sua pontaria: em
oposição ao privatismo de uma população despolitizada e
em oposição à aquisição de legitimidade por meio de
partidos entrincheirados, a esfera pública deveria ser
revitalizada até o ponto em que o conjunto regenerado
dos cidadãos pudesse, sob a forma de um autogoverno
descentralizado, (uma vez mais) apropriar-se do poder das
agências estatais pseudo-independentes. A partir dessa
perspectiva, a sociedade finalmente se desenvolveria pa-
ra uma totalidade política.

Enquanto a separação entre o aparato estatal e a
sociedade desperta uma reação polêmica do lado repu-
blicano, de acordo com a visão liberal ela não pode ser
eliminada, mas somente atenuada pelo processo
democrático. O equilíbrio regulado de poder e interesses
necessita, naturalmente, de um canal constitucional. A
formação democrática da vontade de cidadãos voltados
para seus próprios interesses é carregada de expectativas
normativas comparativamente fracas. Espera-se que a
Constituição controle o aparato estatal por meio de
restrições normativas (tais como os direitos funda-
mentais, a separação dos Poderes, etc.) e o obrigue,
mediante a competição de partidos políticos, por um lado,
e a competição entre governo e oposição, por outro, a
levar em conta, adequadamente, os interesses concor-
rentes e as orientações de valor. Esta compreensão da
política centrada no Estado pode ceder à suposição
irrealista de um conjunto de cidadãos capazes de uma ação
coletiva. Seu foco não é tanto a aplicação de uma
formação política e racional da vontade política, mas a
produção de resultados administrativos práticos e efe-
tivos. A argumentação liberal aponta seus disparos contra
a perturbação potencial de um poder administrativo que
interfere nas forças espontâneas de uma sociedade auto-
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reguladora. O modelo liberal depende não da auto-
determinação democrática de cidadãos capazes de
deliberação, mas da institucionalização jurídica de uma
sociedade econômica encarregada de garantir um bem
comum essencialmente apolítico por meio da satisfação
de preferências particulares.

A teoria do discurso reveste o processo demo-
crático de conotações normativas mais fortes que as
encontradas no modelo liberal, entretanto mais fracas que
as do modelo republicano. Uma vez mais ela retira
elementos de ambos, combinando-os de uma maneira no-
va. Em consonância com o republicanismo, a teoria do
discurso dá destaque ao processo de formação política
da vontade e da opinião, sem, no entanto, considerar a
Constituição como elemento secundário. Ao contrário,
concebe os princípios do Estado constitucional como
resposta consistente à questão de como podem ser
institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de
uma formação democrática da vontade e da opinião. A
teoria do discurso sustenta que o êxito da política
deliberativa depende não da ação coletiva dos cidadãos,
mas da institucionalização dos procedimentos e das
condições de comunicação correspondentes. Uma
soberania popular procedi mental izada e um sistema
político ligado às redes periféricas da esfera público-
política andam de mãos dadas com a imagem de uma
sociedade descentrada. Esse conceito de democracia não
mais necessita trabalhar com a noção de um todo social
centrado no Estado e imaginado como um sujeito
t&eologicamente orientado, numa escala mais ampla.
Tampouco representa a totalidade num sistema de nor-
mas constitucionais que regulam mecanicamente a disputa
de poderes e interesses em conformidade com o modelo
de mercado.

A teoria do discurso como um todo descarta certas
premissas da filosofia da consciência. Essas premissas
convidam-nos a atribuir a práxis da autodeterminação
cívica a um macrossujeito que tudo abarca, ou nos fazem
aplicar a regra da lei a muitos sujeitos privados isolados.
No primeiro caso, o conjunto dos cidadãos é visto como
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um ator coletivo que reflete a totalidade e age em seu
nome; no segundo, os atores individuais atuam como
variáveis dependentes em processos sistemáticos que se
desenrolam aleatoriamente. A teoria do discurso, ao
contrário, opera com a intersubjetividade de mais alto
nível dos processos de comunicação que passam tanto
pelos corpos parlamentares como pelas redes informais
da esfera pública. Dentro e fora do complexo parlamen-
tar, essas formas de comunicação sem sujeito constituem
arenas em que pode ocorrer uma formação mais ou menos
racional da vontade e da opinião.

A formação informal da opinião pública gera a
"influência"; esta é transformada em "poder comunicati-
vo" por meio dos canais dii '-leições políticas; e o "poder
comunicativo" é por sua vez transformado em "poder
administrativo" por meio da legislação. Como no modelo
liberal, os limites entre Estado e sociedade são respei-
tados, mas, neste caso, a sociedade civil fornece a base
social das esferas públicas autônomas, as quais per-
manecem tão distintas do sistema econômico quanto da
administração. Essa compreensão da democracia sugere
um novo equilíbrio entre as três fontes a partir das quais
as sociedades modernas encontram suas necessidades de
integração: o dinheiro, o poder administrativo e a soli-
dariedade. As implicações normativas são óbvias: a força
integradora da "solidariedade", que não pode mais ser
extraída apenas das fontes da ação comunicativa, deveria
desenvolver-se através das esferas públicas extensamente
ampliadas e diferenciadas, bem como através dos
procedimentos de deliberação democrática e de tomada
de decisão juridicamente institucionalizados. Deveria ser
fortalecida para enfrentar os dois outros mecanismos de
integração social - o dinheiro e o poder administrativo.

Essa visão traz implicações para a forma como se
compreendem: (a) a legitimação e (b) a soberania popular.

a) Do ponto de vista liberal, a formação demo-
crática da vontade tem a função exclusiva de legitimar o
exercício do poder político. Os resultados eleitorais são
a concessão para se assumir o poder governamental, ao
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passo que o governo deve justificar o uso do poder ao
público. Do ponto de vista republicano, a formação
democrática da vontade tem a função significativamente
mais importante de constituir a sociedade como co-
munidade política e de conservar a lembrança desse ato
fundador em cada eleição. O governo não está somente
incumbido de exercer um mandato amplamente aberto,
mas também obrigado programaticamente a conduzir
certas políticas, permanecendo ligado a uma comunidade
política que se autogoverna. A teoria do discurso põe em
cena uma terceira idéia: os procedimentos e pressupostos
comunicativos da formação democrática da opinião e da
vontade funcionam como as comportas mais importantes
para a racionalização discursiva das decisões de uma
administração limitada pela lei e pelo estatuto. A racio-
nalização significa mais do que a mera legitimação, mas
menos do que a constituição de poder político. O poder
de que a administração dispõe transforma sua condição
agregada tão logo emerge do uso público da razão e do
poder comunicativo, que não apenas monitoram o
exercício do poder político a posteriori mas também o
programam de certa forma. Não obstante essa ra-
cionalização discursiva, somente o sistema adminis-
trativo pode "agir". A administração é um subsistema
especializado em decisões coletivamente obrigatórias, ao
passo que as estruturas comunicativas da esfera pública
compreendem uma extensa rede de sensores que, em
primeiro lugar, reagem à pressão das amplas proble-
máticas sociais e estimulam opiniões influentes. A
opinião pública, transformada por meio de procedimentos
democráticos em poder comunicativo, não pode "regular"
a si mesma; pode somente apontar o uso do poder
administrativo em direções específicas.

b) O conceito de soberania popular deriva da
apropriação e da reavaliação republicana da noção mo-
derna primitiva de soberania inicialmente associada aos
regimes absolutistas. O Estado, que monopoliza todos os
meios para uma implementação legítima da força, é visto
como uma concentração exagerada de poder - como o
Leviatã. Essa idéia foi transferida por Rousseau para a
vontade do povo unido, ao fundir a força do Leviatã com
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a idéia clássica da auto-regulamentação dos cidadãos
livres e iguais e ao combiná-la com seu conceito moderno
de autonomia. Apesar dessa sublimação, o conceito de
soberania permaneceu vinculado à noção de uma encar-
nação no povo reunido e presente fisicamente. De acordo
com a visão republicana, o povo é o portador de uma
soberania que não pode, por princípio, ser delegada: em
seu caráter soberano, o povo não pode ter outros que o
representem. A isto se opõe o liberalismo com uma visão
mais realista, segundo a qual, no Estado constitucional,
toda autoridade emanada do povo é exercida somente "por

2cf. TheøasicLawof meio das eleições e do voto e pelos órgãos legislativo,
lhe Federal Repub!ic o!	 .	 -
Germany, artigo 20,	executivo e judiciário especificos".2
seção 2

Essas duas visões esgotariam as alternativas
somente se tivéssemos que conceber o Estado e a
sociedade em termos do todo e suas partes - sendo o
todo constituído ou por um conjunto de cidadãos
soberanos ou por uma Constituição. À teoria do discurso
da democracia corresponde, contudo, a imagem de uma
sociedade descentrada. Na verdade, com a esfera
público-política, o modelo procedimental monta uma
arena para a detecção, identificação e interpretação dos
problemas que afetam a sociedade como um todo. Mas o
"eu" da comunidade jurídica que se organiza a si mesma
desaparece aqui nas formas de comunicação sem sujeito
que regulam o fluxo das deliberações de um modo tal
que seus resultados falíveis se revestem da presunção
de racionalidade. Isso não serve para denunciar a intui-
ção ligada à idéia de soberania popular, mas para
interpretá-la em termos intersubjetivos. A soberania
popular, mesmo quando se torna anônima, retrocede aos
procedimentos democráticos e à implementação legal de
seus exigentes pressupostos comunicativos só para se
fazer sentir como um poder engendrado comuni-
cativamente. No sentido estrito da palavra, esse poder
comunicativo deriva das interações entre a formação da
vontade institucionalizada juridicamente e os públicos
mobilizados culturalmente. Estes últimos, por seu turno,
encontram fundamento nas associações de uma
sociedade civil completamente distinta tanto do Esta-
do quando do poder econômico.
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Interpretada em termos procedimentais, a idéia de
soberania popular refere-se a um contexto que, ao
permitir a auto-organização de uma comunidade jurídica,
não está de modo algum à disposição da vontade dos
cidadãos. A deliberação deveria naturalmente fornecer os
meios para uma integração mais ou menos consciente da
comunidade jurídica; mas ela não se estende ao conjunto
da sociedade, no qual o sistema político está encravado
apenas como um dos vários subsistemas. Mesmo em sua
própria autocompreensão procedi m entali sta, a política
deliberativa permanece como um componente de uma
sociedade complexa, que, em seu conjunto, resiste à abor-
dagem normativa praticada na teoria do Direito. A este
respeito, a leitura de democracia feita pela teoria do
discurso guarda um ponto de contato com uma abordagem
sociológica objetiva, que não considera o sistema político
nem o ápice nem o centro, nem mesmo o modelo
formativo da sociedade em geral, mas apenas um sistema
de ação entre outros. Por outro lado, a política deve ainda
ser capaz de se comunicar, por meio da lei, com as outras
esferas de ação legitimamente ordenadas, que, todavia,
costumam ser estruturadas e dirigidas.

(tradução:Anderson Fortes Almeida e Acir Pimenta Madeira)
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DÉCADA DE 30
ESTADO DE MINAS QERAIS

REPÚBLICA DO BRASIL

Luiz Fernandes de Assis Editor dos cademosda
Escola do Legislativo.

E

ra o ano de 1929. O crack da Bolsa de Nova
York, em outubro, repercutia no Brasil,
colocando no horizonte da década que se
aproximava a possibilidade de uma gran-
de desordem econômica. No campo
político, Washington Luiz, então Pre-
sidente da República, ao confirmar sua
preferência por um candidato paulista à sua
sucessão, desorganizava o esquema de
revezamento no poder mantido pelos dois
Estados mais populosos da nação. O lan-
çamento da Aliança Liberal colocava em

xeque, pela primeira vez, a chamada política do café
com leite, ou seja,o acordo tácito entre velhos aliados
- São Paulo e Minas Gerais - sobre a sucessão pre-
sidencial. Com isso, a facção paulista ganharia adver-
sários políticos poderosos como Antônio Carlos, em
Minas, Getúlio Vargas, no Sul, e João Pessoa, na Paraí-
ba. Completa o quadro daquele final de década a
insatisfação de dois segmentos ansiosos para partici-
par da cena política: a classe média urbana, letrada e
formadora de opinião, e os tenentes, com suas cons-
tantes revoltas político-militares.

Cad. Etc, Legisi,. Reto Horizonte, 3(3): 123-146. jan,/jun.1995.	 123
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Eram tempos de dúvidas, e os anos 20 chegavam
ao seu final anunciando mudanças para as eleições que se
realizariam em março de 1930.

O Partido Republicano Mineiro (PRM), dirigido
por Antônio Carlos e Artur Bernardes, que se tornara opo-
nente do governo central, enfrentaria naquelas eleições
oposição inesperada em seu próprio território. Meio
Viana, com uma ampla base coronelístíca no interior, e
Carvalho de Britto, nas rédeas da carteira comercial do
Banco do Brasil, comandavam a Concentração Con-
servadora, dissidência criada para pugnar pelo candidato
do Governo Federal, o sr. Júlio Prestes.

As mudanças desejadas pela ampla maioria dos
eleitores não se realizaram, porém, quando as urnas fo-
ram abertas. O previsto pelos aliancistas ocorreu: as
forças governistas, após uma campanha eleitoral em que
utilizaram métodos escusos de intimidações, demitindo
e removendo funcionários públicos, além de suspenderem
créditos bancários e comunicações telegráficas, patro-
cinaram uma grande fraude eleitoral. Os candidatos da
Aliança Liberal sentiram na pele os efeitos das eleições
a bico de pena de tempos anteriores. Eleições sem
justiça eleitoral. Para ambos os contendores, muitas vezes
era este o caminho de se chegar ao poder.

O Congresso Mineiro acompanhou, em sua décima
Legislatura (1926-1930), o desenrolar de todos esses
acontecimentos de forma privilegiada, posto que as duas
facções denunciavam, em plenário, os vários abusos
cometidos pelos adversários.

As diferenças entre os anos 30 e a década anterior
eram muitas para tudo permanecer como antes: aos polí-
ticos tradicionais de Minas, que se sentiam traídos pelos
paulistas, somava-se agora a energia militar dos tenentes,
ainda que com desconfianças mútuas. Faz-se necessário
lembrar que a Aliança Liberal comportava, de um lado,
os tenentes - revoltados e desejosos de voto secreto
desde 1922, exigindo a superação das velhas oligarquias
políticas - e, de outro, o ex-Presidente Artur Bernardes,
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talvez o mais violento algoz dos rebeldes. Com o clamor
que vinha de setores médios das cidades, quase todos os
opositores à política da República Velha se sentiram
encorajados para encerrar esse período histórico, mesmo
com o recurso às armas. Embora Minas Gerais apresen-
tasse um Executivo vacilante (Olegário Maciel) e algumas
raposas políticas hesitantes ("uma aventura louca", na
expressão de Antônio Carlos), urgia conspirar contra o
Governo central e fazer a revolução antes da posse do
novo presidente.

Os sucessivos adiamentos da data do golpe, entre-
tanto, arrefeceram o ânimo dos conspiradores e amea-
çavam fazer desaguar o movimento em nada. Faltava ainda
um motivo catalisador, ou, talvez, um cadáver ilustre. O
assassinato de João Pessoa, ex-candidato a vice-presi-
dente na chapa da Aliança Liberal, em julho de 1930,
apesar de seu caráter passional, transbordou para a esfe-
ra política, levando uma grande multidão ao seu enterro
no Rib de Janeiro. Com a posse de Júlio Prestes prevista
para 15 de novembro, os revolucionários marcaram o
golpe militar para o dia 3 de outubro, hoje data de eleições
no Brasil.

O Congresso Mineiro permaneceu em funciona-
mento normal até fins de outubro. Os pronunciamentos
dos deputados e dos senadores estaduais, importantes
peças documentais e vozes de interlocutores privilegia-
dos que vivenciaram o clima revolucionário, ganham
relevância adicional em razão da suspensão da liberdade
de imprensa, instituída pelo governo provisório. Houve
mesmo quem trocasse o discurso pela ação. Quando o 12°
Regimento de Infantaria de Belo Horizonte ofereceu
resistência aos revoltosos, alguns deputados justificaram
a sua ausência em Plenário pela participação em batalhões
de voluntários, que surgiam na capital e no interior ("a
construção de uma Pátria nova", dizia Getúlio Vargas em
seu discurso de posse).

O que se apresenta a seguir são pequenos trechos
selecionados dos anais da Câmara dos Deputados e do
Senado Estadual, que revelam o comportamento dos
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congressistas mineiros diante de todos esses aconte-
cimentos. Eles nos mostram como reagiam a Situação e
a Oposição a cada movimentação da cena política e os
argumentos que expunham ao sustentarem seus interesses.

Antes, porém, apresentamos a discussão de um
projeto que tramitava à época na Câmara Estadual, e cujo
tema preserva sua atualidade: os menores abandonados.
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OS MENORES ABANDONADOS

Q 
Sr. Argemiro de Rezende: - Peço a palavra.

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o
nobre Deputado.

O Sr. Argemiro de Rezende: - Sr.
Presidente, membro que fui da Comissão de
Instrução Pública e até mesmo seu
presidente, não obstante minha pouca
competência, (não apoiados gerais), posso
asseverar a V. Exa. que essa Comissão
acompanhou com carinho o desenvol-

vimento do ensino no Estado de Minas Gerais.

Nesse particular, posso assegurar que, de fato,
ampliamos bastante a nossa esfera de atividade, não só na
parte relativa à instrução secundária como também no que
se refere ao ensino primário, de vez que foi ele muito
difundido entre nós, como prova o grande número de
cadeiras criadas de acordo com as exigências e as
necessidades públicas; também o ensino normal mereceu
um especial cuidado, como demonstram as diversas
escolas normais criadas em vários pontos do Estado.

Sala das Sessões, 28
de agosto de 1930,
p181 - Anais da Câ-
mara Estadual, pg.
181-3,
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Para se ver o quanto foi vantajoso este ponto de
vista governamental, basta se atender a que as escolas
normais criadas, formando novos pioneiros do ensino,
têm a vantagem de fazer professores tirados das regiões
em que funcionam tais estabelecimentos, professores,
portanto, mais adaptáveis a essas zonas e, por isso, mais
adequados para a regência das escolas públicas da zona.

E, como exemplo, peço licença para citar a antiga
Escola Normal de Paracatu, que foi a fornecedora, por
largo tempo, de professores a toda a região do Sertão, do
Noroeste e do Triângulo Mineiro.

Como é fato conhecido, a tendência geral de todos
aqueles que cultivam o espírito é procurar os grandes
centros; ora, o professor formado na própria região em
que reside não tem essa preocupação de se remover pa-
ra lugares melhores, apegado aos laços de família que ali
o seguram. Isso é uma vantagem que traz grandes e
extraordinários benefícios para a educação da mocidade,
porque será um profissional sem a preocupação de se
remover, encarando suas funções como definitivas.

Há, entretanto, Sr. Presidente, um ponto que, me
parece, ainda está a chamar a atenção do legislador
mineiro, e é aquele que se refere aos menores aban-
donados. (Muito bem, do Sr. Anthero Ruas).

A orfandade, a Casa bem o sabe, é uma das maiores
desditas por que pode passar um ente humano no início
da sua vida; quando ela se manifesta apenas de um lado
- pela morte do pai ou da mãe - já é uma grande infe-
licidade porque as mais das vezes outro lar se forma, e,
se para o cônjuge sobrevivente a vida é a mesma, e às ve-
zes melhor ainda, não acontece o mesmo com as pobres
crianças, que raramente encontram almas generosas e
cristãs que, com carinho, desculpam as faltas da idade,
ficando as mais das vezes o ente frágil e indefeso sujeito
às iras covardes de antipatias disfarçadas e ciúmes injus-
tificáveis contra os quais nem pode sequer defender-se.

Imagine V. Exa. quando essa orfandade atinge a um
desvalido da sorte, pelos dois lados - e que é atirado na
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poeira das ruas, à sua própria orientação, em idade que
não pode refletir e nem pensar sequer e que tem pesando
sobre si a maldade humana?

Ampará-lo é um dever do Estado, e para com esses
entes pequeninos a sociedade tem uma grande missão a
cumprir, em seu proveito próprio: guiá-los pelo caminho
do bem.

É verdade que alguma cousa já se tem feito nesse
sentido, podendo-se 'citar, entre o que está realizado, o
magnífico estabelecimento que é o Instituto João Pi-
nheiro, desta Capital, dirigido por um profissional do
ensino que fez daquela casa um verdadeiro sacerdócio.

O Sr. Adolpho Vianna: - Muito bem. V. Exa. faz
justiça àquele grande funcionário.

O Sr. Argemiro de Resende:— Refiro-me, como a
Casa já deve ter percebido, a esse vulto de destaque da
nossa sociedade, nosso eminente patrício Dr. Léon
Renault.

As colocações que de pronto aparecem para os
menores que se instruem no estabelecimento e se apa-
relham para a vida sob a direção de tão competente pro-
fissional são atestados vivos de que precisamos estudar
mais atentamente e traçar novos moldes de serem apro-
veitados os menores abandonados, de vez que aquele
instituto já não comporta e nem satisfaz as exigências das
necessidades públicas pelo sempre crescente número dos
desvalidos da sorte; também o Abrigo de Menores, criado
nesta Capital, com o objetivo de socorrer a orfandade, se
bem que temporariamente, já se acha superlotado.

Nessas condições, é preciso que o legislador mi-
neiro medite sobre esse problema social, e medite com
carinho, principalmente agora na época em que se luta
asperamente pela vida e campeiam pelo mundo afora
doutrinas absurdas, que se vão infiltrando nas massas
populares, principalmente naqueles que se sentem batidos
pelos revezes da vida; - embora doutrinas contraditórias,
como são essas do comunismo, em que o povo, na sua
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compreensão pouco exata dos fatos, entende que deve ser
a divisão dos bens daqueles que têm com aqueles que na-
da possuem, como são propagadas entre a classe operá-
ria, como instrumento de revolução, como arma de
demagogia.

De fato são doutrinas absurdas, porque quem
trabalha, quem economiza, guardando todo o produto do
seu esforço, não pode ver, de uma hora para outra, os seus
bens repartidos com aqueles que nenhum desses atos
praticou; - caem por terra diante da mais ligeira análi-
se. São doutrinas até contraditórias com os princípios
cristãos que determinam como purificação do homem que
cada um regue a terra com o suor do seu rosto.

Assim, essas crianças abandonadas, perambulando
pelas ruas das cidades, freqüentando os centros mais
nocivos, ouvindo as pragas e queixas daqueles que já são
desviados do caminho do bem, são naturalmente con-
duzidas ou ao crime, ou aos hospitais.

Nessas condições, uma medida se impõe, como
acabei de dizer, ao legislador mineiro, nesse sentido.

Desde já, entretanto, se antevê a objeção, que será
feita pela Comissão de Finanças, de que, devido às
condições financeiras do momento, o Estado não pode
organizar estabelecimentos desse gênero, de maneira a
corresponder às necessidades públicas.

Mas, Sr. Presidente, para responder a semelhante
objeção, basta uma apreciação rápida e ligeira sobre o
que se tem passado na nossa história, na formação do povo
brasileiro.

No começo, houve uma classe de homens, Nó-
brega, Anchieta e tantos outros, que, ligados aos prin-
cípios da religião católica, sem família, porque a sua fa-
mília era a humanidade, sem pátria, porque a sua pátria
não tinha fronteiras, sem interesse, porque o seu interesse
é o da comunhão mundial, neste país penetraram e
prestaram os maiores serviços na condução dos silvícolas
à civilização; por que não se apelar para essa classe, ou
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mesmo para sociedades civis que queiram também, por
um elevado espírito de humanidade, concorrer com o seu
esforço em prol dos desprotegidos da sorte?

O Estado possui propriedades inexploradas, quase
em abandono, possui terras devolutas, terras que estão
para ser ocupadas, para serem desbravadas, - penso que
se se conceder a essas congregações um trato dessas
terras, igualmente com alguns favores no primeiro ano
de sua organização, poderão elas manter bons esta-
belecimentos onde se eduquem os menores abandonados,
transformando-os em futuros homens, aptos para con-
correrem para a grandeza da pátria.

O exemplo do que digo está diante de nós: quem
visitar essa congregação de D. Bosco, quem ponderar e
meditar sobre o benefício que ela tem feito ao Estado de
Minas Gerais, poderá, desde logo, reconhecer os ines-
timáveis serviços que a ele devemos; quem visitar o Asilo
da Piedade e vir como um homem de ideal e de princípios
religiosos, um santo, enfim, como foi o monsenhor Pi-
nheiro, (muito bem do Sr. Ignácio Murta), pôde, no alto
daquela serra, erigir um estabelecimento que serve de
ensinamento às gerações futuras e ali abrigar uma série
de órfãs, educá-las e encaminhá-las na vida, poderá bem
avaliar quanto nos poderá ser útil semelhante empreen-
dimento.

O Sr. Adopho Vianna: - Com relação a Monsenhor
Pinheiro poderia acrescentar - cujo desaparecimento
coloca, neste momento, em situação periclitante aquele
estabelecimento.

O Sr. Argemiro de Rezende:— Como acaba de dizer
o meu ilustre colega, o Sr. Adolpho Vianna, cujo nome
declino com a devida vênia, cujo aparte vem reforçar as
minhas considerações, foi esse venerando sacerdote o
sustentáculo do estabelecimento, tanto que, após a sua
morte, tem sido de amarguras a existência do instituto
por ele criado.

Tendo-se como bandeira nomes como este - de
Monsenhor Pinheiro, que traduz ou significa um grande
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ensinamento do quanto pode a força de vontade daqueles
que se batem por ideal nobre e humanitário—, podere-
mos sanar esse mal social, completando aquilo que ainda
nos falta no sentido de proteção aos nossos jovens
patrícios, que surgem na vida em situação precária, para
eles chamando a atenção dos poderes públicos.

Neste momento, pois, em que tomo a preciosa
atenção da Câmara com ponderações que me surgem ao
espírito, deixo um apelo à ilustrada Comissão de Le-
gislação para meditar sobre o caso e pesar sobre os males
que nos poderão advir pelo fato de não cuidarmos em
tempo dessa classe que tanta atenção merece dos poderes
públicos - os menores abandonados.

Naturalmente não queremos ver repetido no Estado
de Minas Gerais, aquilo que se passa na Tcheco- Slováquia,
invadida por essas inovações após a guerra e algum tanto
agitada pelas idéias pregadas pelos soviets, que puseram
por terra o velho e consolidado Império da Rússia, onde
muito se queixava das torturas impostas na Sibéria àque-
les que caíam no desagrado dos poderosos, mas,
substituíram-no por outro tirano pior, que é o império do
comunismo mal compreendido.

Semelhantes idéias não queremos que cheguem até
nós, porque não queremos que aqui se dê o fato, ali muito
comum, de grupos de meninos vagabundos percorrerem
os bairros suspeitos, as vias públicas, na maior promis-
cuidade, assaltando os transeuntes, pedindo-lhes apoio e
caridade e, quando não atendidos, exigindo à força a
satisfação de suas intenções, porque passadas para o
Estado, a ambição dos governantes não permitiu que deles
se cuidasse devidamente, degenerando em franco
abandono, que dá ao visitante estrangeiro a impressão
dolorosa de pena.

O assunto de que me ocupo deve preocupar nossa
atenção porque não é só nesta capital, - onde o Dr. Juiz
de Menores já se sente em dificuldades para a colocação
de crianças que, dia a dia, aparecem no seu Juízo
desabrigadas - é no interior também que essa nuvem de
tristeza vem surgindo crescente dia a dia.
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É, portanto, um problema que prende a atenção do
legislador mineiro e de urgente resolução.

SOBRE A SUCESSÃO PRESIDENCIAL, Sala das Sessões, 10
de setembro de 1929.QRUPO DE ANTÔNIO CARLOS Anais da Câmara
Estadual, p9.1 69-70.

• Sr. Magalhães Drummond:— Peço a palavra.

• Sr. Presidente:— Tem a palavra o nobre Depu-
tado.

O Sr. Magalhães Drummond - Sr. Presidente, sou
um liberal de coração e, por isso, não me armo de animad-
versão contra ninguém só porque discorde de mim.

Faço esta declaração inicial para que não se veja
nas palavras que vou proferir o menor propósito de
personalizar o debate.

Nas minhas palavras, nada haverá de tendencioso
contra quem quer que seja, pessoalmente.

O País inteiro sabe qual o quadro que se desenha
agora na política nacional. De um lado, o Presidente da
República pretendendo impor à nacionalidade um
candidato à sucessão presidencial; do outro lado, a
nacionalidade reagindo contra isso.

No Sr. Washington Luís, a hipertrofia do poder
pessoal foi a ponto de não ficar S. Exa. nesse abuso de,
precisamente sendo quem não devia intervir na questão,
pretender ser o único brasileiro a decidi-Ia.

Vai mais longe: na hipertrofia do poder pessoal,
passa a nomear chefes para as políticas estaduais.

Nomeou para Minas Gerais o Sr. Carvalho de
Britto. É, assim, uma espécie de intervenção à distância;
é um pró-consul que nos pretende impor e através do qual
julga obter a aquiescência de Minas, ou por bem ou por
mal, à candidatura de simpatia pessoal de S. Exa.
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O Sr. Carvalho de Britto entra a agir de modo a
mostrar, desde logo, a infelicidade da escolha. (muito
bem!) Recebe uma demonstração, que se diz de soli-
dariedade, das classes conservadoras.

Eu não acredito que as classes conservadoras, se
efetivamente estivessem representadas pela Associação
Comercial do Rio de Janeiro, lhe fossem prestar
demonstração de solidariedade.

Não sei por que haveriam as classes conservadoras
de levar solidariedade precisamente ao Sr. Carvalho
Britto, que até aqui tinha sido diretor do Banco do Bra-
sil, precisamente desse banco que, com grande prejuízo
para a economia nacional, tem-se constituído em órgão
da oficialização da agiotagem no Brasil.

Não sei por que iria a Associação Comercial, se
lídima representante de classes produtoras, prestar
homenagens de solidariedade a um homem que se
enfileira entre os que querem que continue a política
errada (apoiados; muito bem) que vinha fazendo o Sr.
Washington Luís, precisamente no ponto de vista
econômico e financeiro.

Acho que a política de estabilização da moeda
somente poderá ser feita à custa dos saldos orçamentários
e nunca à custa de empréstimos como tem feito S. Exa.
(Apoiados).

Penso, assim, que essa manifestação das classes
conservadoras não é senão a de indivíduos que preten-
dem assegurar-se pessoalmente as boas graças do poder.

Vozes: - Perfeitamente.

O Sr. Magalhães Drummond: - O Sr. Carvalho
Britto, ao receber a aludida manifestação, mostra-
se, desde logo, não chefe de qualquer corrente em
Minas, mas simples preposto do Sr. Presidente da
República.

E não se mostra de maneira alguma chefe de uma
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corrente de opinião em Minas, porque não acredito que
haja em Minas corrente capaz de lhe endossar os con-
ceitos. (Apoiados gerais).

A este movimento iniciado por Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Paraíba, chama S. Exa. um movimento de
provincianos.

Nisto mostra-se o Sr. Carvalho Britto abso-
lutamente desvinculado de sua terra e da sua gente,
porque, em verdade, este movimento nada tem de
provinciano, no sentido pejorativo que S. Exa. dá à palavra.

Não pode ser provinciano um movimento enca-
beçado por Minas, Rio Grande e Paraíba.

O Sr. Amando Brasil: - E como se forma a Nação?
Não é pelos Estados?

O Sr. Magalhães Drummond:— Não pode ser
regional um tal movimento, porque não se pode abso-
lutamente, dadas as condições mesmo geográficas, dadas
as condições de formação histórica, acreditar que Minas,
Estado central, mas em tão próxima vizinhança do mar,
- tão pequena é a orla que deste a separa, - e que assim
a um tempo participa nos interesses do Brasil interior,
participa nos interesses do Brasil litorâneo, não se pode
acreditar que Minas perca o exato senso das necessida-
des nacionais (Apoiados gerais).

Por outro lado, o Rio Grande do Sul está na fron-
teira, onde o brasileiro pode fazer o contraste entre a terra
brasileira e a terra estrangeira, e ter assim uma repre-
sentação mais visível, porque mais material, da Pátria. Lá
onde o zelo bravio pelo torrão se amplia e se aquece nos
zelos pelo Brasil; lá, como em Minas Gerais, é impossível
a existência de regionalismo. (Muito bem).

O Sr. Carvalho Britto fala em provincianismo, e fala
de modo depreciativo.

S. Exa. se deslembra, decerto, de que existem
dois provincianismos.
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Existe um de que o provinciano deve se orgulhar;
existe outro de que nos devemos defender.

A diferenciação entre um e outro provincianismos,
já a fiz uma vez, e a Casa me permitirá que de novo a faça
aqui, agora.

Dizia eu, então, e reafirmo (lê):

"Há Provincianismo e provincianismo. O primei-
ro é mais do que uma virtude, porque é bem um complexo
de virtudes. Pior do que um defeito, o segundo é toda uma
aglutinação de defeitos.

Naquele, está a marca das diferenciações feitas nos
homens de um mesmo país, pelas diferenças de pressão
das energias ambientes. Nele, nesse Provincianismo,
projetam-se e se retratam nos indivíduos as característi-
cas regionais e a diversidade de atuação dos fatores de
formação histórica.

Resultante, assim, fatal, inelutável da ação do meio
e das correspectivas reações humanas, esse Provin-
cianismo representa a modelagem mental do homem ao
clima político e físico da região que lhe é "habitat".

Ele é que, no Brasil, deu ao homem do Nordeste
semi-árido aquela rudeza de combatividade e aquela
rusticidade de hábitos em que tão bem se espelha a ne-
cessidade, que ali lhe é imposta, de suprir com suas
próprias energias as deficiências da terra. Na pugnacida-
de indomável do nordestino está bem o índice de que, ali,
o homem precisa de compensar, com uma constante
vigilância pela sua conservação, aquilo tudo que o meio
lhe devia dar - e não pode dar.

O gaúcho, o paraense, o acreano, vis-à-vis com
o estrangeiro, pisando a linha das fronteiras, "vendo"
onde é que acaba e onde é que começa o Brasil, têm da
Pátria uma representação material mais nítida, porque
objetivada na própria representação territorial, e daí,
aquele seu patriotismo sempre aceso em cuidados,
aquele patriotismo ciumento em que, sem se diluir, o
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zelo bravio pelo "torrão" se amplia nos zelos pelo Brasil.

Esse mesmo Provincianismo é que dá ao paulista,
habitante das férteis regiões da terra roxa, - roxa e
engordurada de seivas, - aquela confiança na vida, aquela
equilibrada agilidade mental e de ação, aquele belo
destemor para os empreendimentos.

Esse mesmo Provincianismo é, aqui em Minas, um
reflexo da terra e dos fatores históricos.

Aqui, onde a montanha é tão doce de ser vista e tão
áspera de ser trabalhada, - aqui, onde a configuração
torturada da terra dificultou tanto as comunicações e
isolou tão longamente os homens nas "fazendas", - aqui
é que havia de florescer melhor a hospitalidade. Longe
do mundo e da vida, o "fazendeiro" havia necessariamente
de desejar o "hóspede", - o "hóspede", por cujo inter-
médio, unicamente, ele conversava com o mundo, o
"hóspede" que, nas suas palestras, nas suas idéias, nos seus
modos, na sua vestimenta, levava-lhe um bocado da vida e
do mundo - tão bons de serem vividos realmente e tão
mais sedutores ainda naquele fascínio de cousas vedadas
ao homem das "fazendas". Era o "hóspede" o homem bem-
vindo - porque, com a sua presença, punha ali, na mo-
notonia da vida, uma nota nova; no cenário tão já visto,
uma nova cor; um ritmo novo, no rolar dos dias tão iguais;
um sabor, na insipidez das horas uniformes. O hóspede
era, para a "fazenda", a alegria da novidade e, para o
fazendeiro, um religamento com o mundo. Era na fugaz
convivência com ele que o fazendeiro "enganava" um
pouco a sua "fome de sociabilidade".

Assim foi, principalmente, o nosso isolamento que
gerou a nossa hospitalidade. O fazendeiro não sentia só o
dever, mas experimentava a necessidade mesma, o prazer,
a volúpia de hospedar.

Mas o mesmo viver insulado das "fazendas"
determinaria uma diferenciação bem nítida entre a família
e o "estranho", só de longe em longe aparecendo e, por
isso, acolhido com doçura, mas também com reserva.
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Dessa modelagem do homem pelas circunstâncias,
ficaram essas peculiaridades morais e mentais que, ainda
hoje, ali estão caracterizando o acreano, o homem do
Nordeste, o paulista, o "gaúcho", o mineiro.

Esse, o Provincianismo de que nos resultaram umas
tantas virtudes, que faremos muito bem em conservar e
cultuar.

Aqui, onde tão forte pesou a tirania colonial, o
homem, no trato áspero com o despotismo, havia ne-
cessariamente de aprender a dar à liberdade um valor
sobre-humano e havia de guardar nas suas atitudes e herdar
a seus descendentes o grave ar de meditação, de re-
colhimento e de reserva que é só dos que já sofreram
muito.

Ao contrário dele, que é, como se viu, um "caráter",
o outro "provincianismo" é uma deturpação do caráter.
Em vez de ser, como aquele, uma conformação, é uma
deformação.

Com o Provincianismo-virtude faz um irritante
contraste o provincianismo-defeito.

Caracteriza-se este por uma tal ou qual incapa-
cidade para o exato julgamento assim da personalidade,
própria ou alheia, como dos fatos. Às vezes é um
exageradíssimo egocentrismo, em que o indivíduo ou
repete na vida aquele grilo sinceramente convencido de
que uma "queimada" que devorava matas seculares fora
ateada só para encher de fumaça o pequeníssimo buraco
em que ele se acoitava, ou repete aquela outra fábula da
mosca que, azoinando os ouvidos do cocheiro, se
convenceu de que fora ela que conseguira, "com a sua
atividade", pôr de novo em marcha o carro que se prendera
no atoleiro...

Vezes outras, ao contrário, se embasbaca em
êxtases admirativos e logo se desarticula em zumbaias,
diante de verdadeiras "notabilidades imaginárias".

Num caso ou outro, revela ausência de "senso da
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medida". Uma tal forma de "provincianismo" não se
constata só no interior do país: embora mais raramente,
depara-se-nos também nos grandes centros urbanos".

Pois bem. Desse outro provincianismo, desse que
precisa ser combatido, desse que é um defeito, que é uma
aglutinação de defeitos, que é um complexo de defeitos,
acabamos de ver a prova na maneira por que a imprensa
simpática à candidatura Júlio Prestes procura no Rio de
Janeiro justificar a designação que do Sr. Carvalho Brito
fez o Sr. Washington Luís para chefe político de Minas.

SOBRE A SUCESSÃO PRESIDENCIAL, Sala das Sessões, 03
de outubro de 1929.

QRUPO DE CARVALHO DE BRITO Anais da Cmara
Estadual, pg.365-6.

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobre Depu-
tado.

O Sr. Argemiro de Rezende: - Sr. Presidente, no
cenário da vida política surgem acontecimentos, como
que tangidos por uma força superior, tendentes a enca-
minhar os homens por novos trilhos, no caminho do
aperfeiçoamento, ou pelo contrário, a mantê-los na
situação de retardamento em que porventura se
encontrem.

O gesto do Sr. Presidente Antônio Carlos
representa, iniludivelmente, um desses acontecimentos
que, na pior das hipóteses, veio tirar a política da
situação de apatia e de indiferentismo em que se achava
e atrair o cidadão, solicitar o seu concurso, para um dos
principais objetivos da vida republicana, que é o de
interessar-se o indivíduo na escolha do diretor supremo
do País. É esta, seguramente, Sr. Presidente, uma das
mais altas expressões do regime republicano.

Mas, se isto é certo, não é menos certo que todas
as medidas que visem a esse nobre objetivo devem ser
realizadas com maior serenidade e ponderação, e, aliás,
outro não tem sido o método adotado pelos próceres da
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política mineira. Tanto isso é certo, Srs. Deputados, que
ainda não ouvi da parte do Sr. Presidente a mais leve
censura pessoal, a mais ligeira palavra que destoasse da
sua norma de proceder, sempre tão alta e elevada, por isso
que S. Exa. se coloca no puro terreno dos princípios.

Do mesmo modo, vimos, após a memorável reunião
da Comissão Executiva, nesse belo gesto em que todos
se colocaram uniformemente ao lado do Presidente do
Estado, formando essa frente única; vimos, no banquete
realizado após essa reunião, o ilustre Sr. Dr. Afonso Pena
Júnior, presidente da mesma comissão levantar o brinde
de honra ao Exmo. Sr. Presidente da República. Isso
significa que, colocada a luta no terreno dos princípios,
não se perde jamais a compostura política.

Se à imprensa é dado, cominada pelas impressões
de momento, descer a retaliações pessoais, esse
procedimento não devem ter aqueles cuja respon-
sabilidade política lhes obriga a manter essa compostura
a que me refiro, necessária à condução do povo brasileiro
aos sãos princípios dos programas políticos.

Vimos também o ilustre Sr. Senador Arthur
Bernardes atacado injustamente, quando, entretanto, S.
Exa. é um nome nacional e bem merece a gratidão do País
pelos grandes serviços prestados à causa pública na
repulsa à mazorca e à anarquia - consolidando no ex-
terior os créditos do Brasil; vimos que S. Exa. se limitou,
em represália a censuras que injustamente se lhe
articularam, a analisar superiormente os fatos, o que fez
com que avultasse em torno do seu nome o prestígio de
que já goza, e crescesse, de dia para dia, a auréola de
simpatia que já o circunda por parte da opinião pública.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que os partidos
políticos somente têm a ganhar quando se afastam, nas
suas pelejas, do terreno pessoal, porque, nesse terreno,
quando se trata de individualizar e nomes vêm a baila,
degenera a contenda dos elevados princípios para a arena
rasteira, onde os espíritos cultos, os sentimentos puros
de são patriotismo não podem encontrar encantos.
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O inteligente e culto Senador Bueno Brandão,
filiado à corrente seguida pelo Partido Republicano Mi-
neiro, serenamente analisa os fatos que vão se passando
no atual momento da vida política do Brasil.

O Deputado Simões Lopes, fazendo a análise desses
mesmos fatos, amparando a corrente liberal com vivo
patriotismo, não sai do terreno elevado dos princípios.

O Deputado Afrânio de Mello Franco, no seu
recente discurso, não se afastou desse roteiro, não obs-
tante a sua grande preocupação com as conseqüências que
a luta armada poderá trazer ao País.

Depois, as referências pessoais entre indivíduos
terminam sempre em vias de fato. Tratando-se de partidos
políticos mesmo devidamente organizados em um mes-
mo país, desviados os ataques para o terreno pessoal, a
conclusão também lógica a que se pode chegar é a guerra
civil. Mas, Sr. Presidente, quer me parecer que não é, em
absoluto, o objetivo de nenhuma das parcialidades que
neste momento disputam o Governo da República; quer-
me parecer que não é objetivo de nenhuma dessas
parcialidades atirar o País aos horrores da guerra civil
para fazer triunfar os seus ideais. (Muito bem!)

Animado dessa idéia, Sr. Presidente, formado na
escola democrática tolerante de João Pinheiro, com quem
entrei para esta Casa por ocasião do seu governo, e
amparado pela mão forte do seu operoso Secretário do
Interior, Dr. Carvalho Britto, instituidor dos grupos
escolares em Minas Gerais, reformador da nossa ins-
trução pública...

O Sr. João Beraldo: - In ilio ternpore.

O Sr. Argemiro de Rezende: - ... amigo pessoal
do Dr. Carvalho Britto, não aceito, Sr. Presidente, as
referências feitas pelo Sr. Abgar Renault e outros cole-
gas, que vão sendo dominados pela paixão partidária, vão
desviando a contenda para o terreno pessoal, quando não
precisariam se afastar dos princípios que mais atraem e
melhor seduzem e que são aqueles de não se admitir, Sr.
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Presidente, que os postos, na República, sejam pro-
priedade de quem quer que seja, com os quais não se
coaduna mais a velha praxe de até se amarrarem lenços
em cadeiras, como vulgarmente se diz, à espera de que
seus supostos proprietários, se desembaracem para
novamen-te vir ocupá-las, praxe que deve ser banida
definitiva-mente do nosso País, não se coadiculando (sic)
mais no regime republicano.

O Sr. João Beraldo: - É para que os seus pro-
prietários quando caírem, caírem sempre de pé. (sic)

O Sr. Argemiro de Rezende - Isso é secundário
na vida política - cair ou ficar de pé. Sou, portanto, par-
tidário da mais absoluta tolerância nas lutas políticas.
Entendo que, mesmo seguindo rumo oposto, devemos
respeitar a opinião de quem quer que seja em se tratando
dessas lutas e, por isso, não aceito, e nem posso aceitar,
referências pessoais menos abonadoras ao Dr. Carvalho
Brito, de quem faço o melhor conceito.

É natural a luta; e tão belo (sie) é a frente úiiica no
Rio Grande do Sul, como no Estado de São Paulo o
Partido Democrático se filiando à Aliança Liberal em
oposição à corrente conservadora que apóia o Sr. Pre-
sidente da República, mesmo porque se não houvesse
adversários, mesmo porque se eles não existissem, não
se poderia evidentemente travar a luta que já vai se
iniciando no País, e que deverá terminar nas urnas.

Se do lado adverso, vemos o Dr. Carvalho Britto
como elemento de destaque, temos, entretanto, aqui na
Câmara, ao nosso lado, o seu digno irmão, Dr. Euzébio
Britto, que se declara, francamente, com o Partido
Liberal.

Um Sr. Deputado - E presta à Aliança o seu grande
prestígio pessoal.

O Sr. Argemiro de Rezende - Acho, portanto,
que não devemos perder a nossa serenidade, e a Câ-
mara não deve sair jamais, nesta questão, do terreno
elevado dos princípios.
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Essa carta do Sr. Silva Gordo, foi analisada pelo
Sr. Valadares e sobejamente discutida na Câmara Federal.

(Cruzam-se vários apartes).

Eu não vou, Sr. Presidente, ao ponto de julgar que
nessa questão haja algum negócio desonesto. Seria tal-
vez um negócio comercial como outro qualquer, - não
aceitando, (sic) em absoluto, as referências do Sr. Abgar
Renault.

O Sr. Celso Machado - O que se diz é que o Banco
do Brasil só faz negócios com os partidários do Sr. Júlio
Prestes.

O Sr. Argemiro de Rezende - Entretanto, posso
asseverar a V. Exa. não ser o que vem acontecendo nesta
Capital, e ainda há pouco ouvi do Sr. Deputado José
Cristina ter feito transação vultosa com esse banco no
Sul do Estado.

Mas, Sr. Presidente, voltando ao que dizia,
entendo que não devemos sair do terreno dos princípios,
porque seria trair o objetivo elevado que deve presidir a
contendas dessa natureza, que podem separar os homens
politicamente, mas nunca pessoalmente, sendo mesmo
de grandes vantagens a formação de partidos políticos
batendo-se por diferentes objetivos, porque o povo bra-
sileiro poderá meticulosamente examiná-los, vendo
quais os que mais se adaptam ao regime democrático,
ao regime republicano, e mais elevam e nobilitam o
homem.

Lamento, Sr. Presidente, a série de demissões
que a situação política tem ocasionado; mas, não
obstante isso, não me prendo a esse critério de ataque
pessoal e, respeitando o ponto de vista em que se
coloca o adversário, pleiteando a candidatura do Sr.
Júlio Prestes, ilustre Presidente de São Paulo, sigo
corrente oposta adotada pelo Partido Republicano Mi-
neiro, trazendo a candidatura também de um grande
Presidente, o Sr. Getúlio Vargas, certo de que, nas
urnas, o povo saberá escolher o seu eleito, - aquele
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que mais ou menos se aproxima de suas aspirações, do
regime democrático.

(Muito bem! Muito bem!)

Sala das Sessões, 9 de SOBRE A VITÓRIA DA FORÇA
outubro de 1930 Anais p'ÚJLICA DE MINAS QERAISda Câmara Estadual,
pg.393.

O Sr. João Beraldo: - Peço a palavra.

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobre Depu-
tado.

O Sr. João Beraldo: - Sr. Presidente, indescritível
foi o júbilo dos nossos compatriotas pelo notável feito
de armas que assinalou o dia de ontem, marcando a vitó-
ria das nossas forças de combate.

A rendição do Corpo de Exército estacionado nes-
ta Capital, cuja fortaleza foi bravamente defendida pela
sua guarnição, empolgou o espírito público diante da
intrepidez e do heroísmo do soldado mineiro, que a fez
ruir ao ímpeto da sua coragem e da sua bravura.

Durante os dias da luta heróica, a temida força de
Minas, os nossos valentes soldados pelejaram, ardo-
rosamente, pela causa santa da liberdade.

Esta formosa Capital assistiu, presa da mais viva
emoção, a um espetáculo inédito, mas com a alma sempre
voltada para a vitória do ideal que nos tem empolgado,
com a fascinação das coisas sagradas.

E, na vibração do entusiasmo incontido que se
apoderou do povo mineiro, contemplamos a epopéia do
triunfo.

"Le jour de gloire est arrivé"

Devemos, pois, uma homenagem à nossa heróica
Força Pública, que tão valentemente se bateu pela
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reivindicação dos nossos direitos enxovalhados pela
prepotência e pela tirania.

Glória, portanto, aos nossos destemerosos liber-
tadores, aos guardiões intemeratos da nossa autonomia,
aos soldados da liberdade, a essa invencível Força Pública
de Minas, que traz sempre acesa no coração a flama do
patriotismo que cobriu de louros os vencedores do
Paraguai.

Glória à sua intrepidez, glória ao seu heroísmo,
glória à sua constância e ao seu valor. "Constância e
valor", que foram as colunas graníticas que estearam a
energia patriótica dos imortais Retirantes da Laguna.

Cimentemos, assim, em nossos Anais, a glória
imarcescível dos defensores da liberdade mineira.

(Muito bem! Palmas calorosas, O orador é abraçado
pelos seus colegas).
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SOCIEDADE CIVIL E
DEMOCRATIZAÇÃO

Marcelo Campos Galuppo

H 
á dez anos, Habermas publicava, na Ale-
manha, uma coletânea de escritos políticos
(Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine
politische Schriften V), em que, entre
outros temas, discutia as questões da De-
mocracia, do Direito e do Estado de Bem-
Estar Social.

Uma das questões que ele trazia à
discussão era a atinente à validade da assim
chamada "regra da maioria", como critério
estruturante da democracia. Segundo o

autor, "ninguém se atreve a negar seriamente este crité-
rio hoje. Não obstante, é necessário que se cumpram
certos pressupostos mínimos se se quer que a regra da
maioria conserve seu poder de legitimação. Assim, não
deve haver minoria alguma de nascimento, isto é, por
exemplo, constituída em função de tradições culturais e
identidades compartilhadas. Igualmente, a maioria não
pode adotar decisões irreversíveis. A regra da maioria só
funciona convincentemente em determinados contextos'."

Isso leva a um deslocamento da concepção clássica

Cad. Etc. Legisl., Belo Horizonte, 3(3): 147-157, jan.Ijun. 1995.147

Professor de Intro-
dução ao Estudo do
Direito da PUC/MG e
Doutorando em Filo-
sofia do Direito pela
UFMG.

Habermas, Jürgen.
'Otoo de 1983 o Ia
neutralizacián moral dei
derecho" in Ensayos
políticos. 6 areal o na:
Peninsula, 1988. p69.
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e descritiva de democracia (governo pelo demos) para
uma concepção mais normativa e contemporânea, afinada

2 Sobre isso, já é

	

	com a questão do "respeito às regras do jogo" 2. De outro
lado, aponta para o deslocamento conceitual operado dorealizada por Bobbio,

Norberto. O futuro da paradigma do Estado de Bem-Estar Social para o Estado
democracia: uma dote- Democrático de Direito.
sa das regras do jogo.
Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1986.	 Uma perspectiva que se abre com esse novo pa-

radigma é, de um lado, a de uma nova compreensão das
categorias de Estado e sociedade civil e, de outro, uma
nova compreensão das relações entre essas duas cate-
gorias. A sociedade civil não pode mais ser entendida
apenas como espaço de resistência ao Estado, como
faziam os teóricos do liberalismo clássico. Mais que
nunca, é preciso compreender de que modo Estado e
sociedade civil podem ser mutuamente estruturantes.
A sociedade civil, não mais compreendida como a
esfera da vida privada, em oposição ao Estado, como
no Estado Liberal, e nem mais confundida com o
Estado, como no Estado de Bem-Estar Social, passa a
ser compreendida como o topos privilegiado de um
desenvolvimento das possibilidades comunicativas.
Apesar de sofrer a influência da lógica sistêmico-
estratégica do Estado, de redução da complexidade e
adequação de meios a fins, a sociedade civil parece,
cada vez mais, assumir para si uma lógica distinta,
capaz de produzir consensos e justificações. Passa
então, cada vez mais, a ser a esfera de justificação do
próprio Estado.

Neste novo paradigma, os movimentos sociais
desempenham um papel central, na medida em que
apontam exatamente para uma lógica muitas vezes
contrária à lógica estatal. Mesmo que recorrendo
muitas vezes à lógica estratégica de adequação de
meios a fins, os movimentos sociais têm demonstrado
que mesmo essa razão estratégica repousa sobre o pano
de fundo da possibilidade de produção de consenso. De
outro lado, enquanto novos núcleos produtores da
sociedade civil, eles demonstram que, de certa forma,
a história das sociedades pode, ou pelo menos
(normativamente) deve, ser compreendida como uma
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superação de formas puramente sistêmicas de ra-
cionalidade3.

A obra de }legel parece ser a mais frutífera para,
como ponto de partida, se empreender uma recolocação
das questões acima levantadas, já que é tão rica de
contradições e, por isso, tão passível de leituras va-
riadas, como a de Andrew Arato, professor daNew School
for Social Research (EUA) . Para ele, o papei desem-
penhado pelas "corporações", de mediação entre as duas
esferas, pode ser hoje identificado exatamente nos novos
movimentos sociais. Além disso, na medida em que Hegel
parece, segundo esse autor, não optar pela sociedade civil
ou pelo Estado como núcleo aglutinador e, em última
instância, organizador da sociedade, instaura-se em sua
obra uma certa incoerência. Mas é aqui que desponta a
importância de Hegel: a sua obra é rica, não apesar da
incoerência, mas por causa da incoerência.

Essa discussão foi recentemente enriquecida no
Brasil com a publicação da coletânea Sociedade Civil e
Democratização, organizada pelo Prof. Leonardo
Avritzer. Inicialmente, a obra traz a contribuição de nomes
de expressão internacional da teoria social contem-
porânea, relativamente desconhecidos entre nós. O pri-
meiro artigo, de autoria do organizador, aborda a mudança
operada no conceito de sociedade civil ao longo da
tradição ocidental, sobretudo socialista. O segundo e
terceiro artigos (respectivamente de autoria de Andrew
Arato e Seyla Benhabib) pretendem empreender uma
releitura das contradições acima esboçadas na obra de
Hegel. Sobretudo o artigo de Arato pode trazer uma nova
luz para a compreensão dos novos movimentos sociais e
sua vinculação às "corporações" hegelianas. O quarto
artigo, de Lezek Kolakowski, representa, em última
análise, uma denúncia da fusão operada entre sociedade
civil e Estado pelos teóricos do socialismo e no interior
dos Estados de Bem-Estar Social, O quinto artigo, de
Andrew Arato e Jean Cohén, tenta fornecer um novo
conceito de sociedade civil, concebida não mais em
função do "sistema de necessidades", tal como o fazia a
tradição hegeliana e marxista, mas dos movimentos que

É evidente, por
exemplo, a função do
movimento ecológico
neste processo de
"denúncia", Isso não
quer dizer, porém, que
se crê na possibilidade
de eliminação da racio-
nalidade estratégico.
sistêmica. Ao contrário,
o que se pretende é
demonstrar que esta
racionalidade
estratégico-sistêmica
pressupõe a razão
comunicativa, capaz de
produzir o consenso,
Para Habermas, a
eficácia da razão
estratégica depende
fundamentalmente da
possibilidade de se
mobilizar o consenso
em torno dela," A
imposição duradoura
de uma norma depende
também da possibi-
lidade de mobilizar, num
dado contexto da
tradição, razões que
sejam suficientes pelo
menos para fazer
parecer legítima a pre-
tensão de validade no
círculo das pessoas a
que se endereça.
Aplicado às socieda-
des modernas, isso
significa: sem legiti-
midade , não há leal-
dade das massas'. in
Habermes, Jürgen
Consciência mora1 e
agir comunicativo. Rio
de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1989. p. 83.
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Avritzer Leonardo.
"Notas introdutórias
do organizador' ir.
Avritzer, Leonardo.
(Org.) Sociedade Civil
e democratização. Belo
Horizonte; Dei Rey,
1995. p. 16.

Redatora da Secretaria
deComunicação
institucional da ALMO.

procuram ampliar espaços para o exercício da liberdade
negativa e positiva. O sexto artigo, de Alberto Melucci,
visa também apresentar uma nova perspectiva na com-
preensão dos movimentos sociais e, sobretudo, do modo
pelo qual eles podem desempenhar mudanças no sistema
político. Todos esses artigos juntos ensaiam a recoloca-
ção de uma nova compreensão normativa e descritiva de
democracia. Os três artigos seguintes, de Enrique
Peruzzotti, Alberto Olvera e Leonardo Avritzer, preten-
dem, tendo como pano de fundo o marco teórico desen-
volvido nos artigos precedentes e, sobretudo no caso de
Avritzer, também em J4abermas, analisar, respectivamente,
os casos argentino, mexicano e brasileiro. Segundo o
organizador, "os três últimos artigos dessa coletânea têm
como objetivo demonstrar que tais dimensões - a da
interatividade dos movimentos sociais e a da reavaliação
da importância jurídica e normativa da democracia -
também estão presentes nos processos de democratização
atualmente em curso na América Latina".4

Tudo isso torna a obra, não só por seu ineditismo
em trazer ao debate no Brasil pensadores desse porte, mas
também pelo fato de esses autores trazerem questões tão
atuais, leitura imprescindível para cientistas sociais,
filósofos, constitucionalistas e todos aqueles que se
preocupam, hoje, com a questão democrática.

Avritzer, Leonardo.(Org.) Sociedade Civil e demo-
cratização. Belo Horizonte: DeI Rey, 1995. 308 p.

PRESENÇA PEDAQÓQICA
Edméia Passos

Destinada aos profissionais ligados ao ensino
fundamental, a revista Presença Pedagógica, da editora
mineira Dimensão, começou a circular em fevereiro
deste ano. De periodicidade bimestral e tiragem inicial
de 10 mil exemplares, difere das revistas acadêmicas
e também se afasta, proposi-tadamente, das publicações
de caráter informativo ou de auxílio às práticas da sala
de aula.
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O editor geral da revista, Neidson Rodrigues,
diretor da Faculdade de Educação da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador reco-
nhecido, define a publicação como um espaço de diálogo
entre educadores e de reflexão sobre a prática educa-
cional.

É uma boa notícia, num país onde jornais e revis-
tas de maior circulação, com raras exceções, só se
lembram das escolas quando estoura uma greve dos
professores, ou quando cai o teto de uma sala de aula, ou,
ainda, quando falta merenda para os alunos.

Geralmente, a educação aqui é conversa de rodas
acadêmicas, de sindicatos ligados ao magistério e de
governos que, mesmo tendo o discurso de prioridade para
o setor, mostram-se incapazes de garantir condições
mínimas para o funcionamento das escolas (e isso vem
desde o marquês de Pombal!).

Do primeiro número da revista, que traz uma
entrevista com Paulo Freire, ao número 5, que circula em
outubro com entrevista do inglês Peter Mortimore,
especialista em administração educacional, contam-se
mais de 400 páginas que tratam de temas curriculares, de
questões polêmicas e de experiências bem-sucedidas nos
campos do ensino e da aprendizagem.

Entre as seções, destaca-se o inovador "Dicionário
Crítico da Educação", que, a cada número, conceitua
termos freqüentes, mas nem sempre utilizados com
propriedade, na educação. Já estão "dicionarizadas",
dentro dessa perspectiva, palavras como "ideologia",
"pedagogia", "didática" e "educação".

Esse aparente didatismo pode soar arrogante ou
inoportuno. Mas não há como deixar de lado os níveis de
qualificação dos profissionais da área. Dados de 1991
revelam que 20% dos professores que atuam no ensino
fundamental não têm habilitação legal para dar aula.
Outros 40% têm apenas o diploma de Magistério.

A revista não se esquiva de questões recorrentes:
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alfabetização, integração curricular, tendências de ensino
nas diversas disciplinas. Vale, porém, a máxima de que,
em educação, nem sempre o "novo é sinônimo de
"melhor". E os artigos, longe de apresentarem soluções
prontas, buscam a contextualização dos pro-blemas dentro
de uma perspectiva histórica da educação.

É assim, por exemplo, que a pesquisadora Maria
Manuela Martins Soares David trata, no número 1, das
tendências do ensino da Matemática, mostrando que as
práticas de resolução de problemas não precisam ser
enterradas para dar espaço à etnomatemática e a outras
formas de abordagem dos conteúdos curriculares
desenvolvidas mais recentemente.

No número 2, a professora Magda Becker Soares
conta, em entrevista, como se tornou autora de quatro
coleções de livros didáticos de Português, indicando as
diferentes concepções de ensino da língua que existiram
no Brasil, desde a década de 40. E revela, pelas portas
das metodologias e didáticas, as ideologias dominantes
no País.

As estatísticas dão conta, hoje, de 30 milhões de
estudantes no ensino fundamental - uma Argentina
inteira, ou dez Uruguais, - com indicadores apontando
para um quadro perverso: apenas 40% dos alunos que
ingressam na escola conseguem completar a 8 série. E
não chega a 3% o número dos que cumprem essa etapa
sem repetência. O fracasso do sistema não pode ser
jogado apenas sobre os ombros dos professores. Educar
é uma responsabilidade de toda a sociedade.

O uso da literatura na escola é tema na Presença
Pedagógica n° 3, que também traz a opinião de duas
autoras de renome, Fanny Abramovitch e Vivina de Assis
Viana, sobre o assunto. Uma reportagem mostra a
experiência de escolas do Distrito Federal, públicas e
particulares, que vêm utilizando a literatura infantil como
eixo para o trabalho interdisciplinar.

Para o fim de ano, a revista promete artigos e
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reportagens especiais, com um balanço crítico do que
mudou na escola e nas políticas educacionais colocadas
em prática no Brasil, a partir da década de 80. Educadores
como Demerval Saviani, Miguel Arroyo e Luiz Antônio
Cunha estarão colaborando para essa avaliação/reflexão.

Recebida com aplauso no meio pedagógico, e já
com um razoável volume de assinaturas individuais,
Presença Pedagógica enfrenta, porém, a cada número, o
desafio de separar a reflexão produtiva do academicismo
estéril e de combinar profundidade e clareza em respeito
a uma grande legião de professores que, ao contrário do
que muitos pensam, orgulha-se de sua profissão, exer-
cita seu senso crítico e busca saídas para os problemas
vividos na sala de aula.

Outras questões também merecem atenção. O
equilíbrio editorial da revista precisa ser mantido, sob pena
de criar compromissos com governos ou corporações
sindicais que acabem por comprometê-la. E estratégias
diversificadas de aproximação e diálogo com o seu pú-
blico precisam ser desenvolvidas, uma vez que a publica-
ção tem distribuição limitada em bancas e livrarias.

Presença Pedagógica. Belo Horizonte: Editora Dimensão,
1995.

AREND LIJPHART: AS DEMOCRACIAS
CONTEMPORÂNEAS

Éder Araújo de Assis	Mostrando do Depar-
tamento do ciência

além 	imperativo 	.Para alem do seu 	normativo de que o	Política da UFMG.

governo democrático ideal seria aquele cujos atos
estivessem sempre em perfeita correspondência com
as preferências de todos os cidadãos" (Lijphart,
198 9:1 3), as democracias modernas têm-se
institucionalizado, em maior ou menor grau, em
conformidade com as características estruturais e
culturais de cada sociedade. É o que pode ser con-
cluído, grosso modo, a partir da leitura de As Demo-

cracias Contemporâneas, de Arend Lijphart.
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Segundo o autor, uma democracia razoavelmente
representativa requer a satisfação de pelo menos oito
requisitos institucionais: a liberdade para constituir e
integrar-se em organizações, a liberdade de expressão,
o direito de voto, o acesso a cargos públicos, a possi-
bilidade de os líderes políticos competirem através de
eleições, a diversidade de informações, eleições livres
e isentas, e a existência de instituições capazes de
viabilizar a política do governo, legitimadas pelo voto ou
outras manifestações da vontade popular. Os seis pri-
meiros, que consubstanciam os direitos clássicos à
liberdade e à igualdade, encontram-se firmemente garan-
tidos na maioria dos países democráticos, sem apresentar
grandes variações naquilo que concerne aos seus arranjos
institucionais. Os dois últimos, que dizem respeito ao
sistema eleitoral e aos instrumentos de participação
política, apresentam diferenças significativas conforme
o tipo de democracia adotado.

Lijphart sistematiza essas diferenças em dois
modelos de democracia diametralmente opostos - o
majoritário (ou de Westminster) e o consensual (ou
consociativo) - e se utiliza de 25 empíricos —24 países,
sendo que a França é analisada em suas variantes IV e V
República - através dos quais busca perceber tanto os
desenhos institucionais, quanto suas condicionantes
estruturais e culturais.

A Inglaterra e a Nova Zelândia constituem os
exemplos paradigmáticos do modelo majoritário. Seus
regimes democráticos, baseados essencialmente na
regra da maioria, são constituídos por nove elementos:
1) Concentração do poder executivo em gabinetes de
partido único ou de maioria relativa: as coligações são
raras e as minorias não integram o governo. O partido
vencedor pode constituir uma maioria relativa reduzida
em detrimento de uma minoria ampla. 2) Fusão de
poderes e predomínio do gabinete: no sistema
parlamentarista, o gabinete é dependente do parlamento
e pode, em tese, ser destituído por ele. Contudo, como
o gabinete é constituído pela maioria parlamentar, isso
não ocorre efetivamente. 3) Bicameralismo assimétrico:
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o parlamento é constituído por duas câmaras, cujas
relações são assimétricas. Enquanto a primeira tem por
função legislar, a segunda tem por prerrogativa retar-
dar a aplicação dos dispositivos legais. No entanto,
prevalece o unicamaralismo, uma vez que o parlamento
é formado, na maioria das vezes, por um partido
majoritário. 4) Sistema bipartidário: o sistema eleito-
ral majoritário desestimula a competição e reduz o
sistema partidário. 5) Sistema partidário unidi-
mensional: o sistema partidário é informado apenas por
um eixo de clivagens. 6) Sistema eleitoral de maioria
relativa: os membros do parlamento são eleitos por
maioria relativa em distritos eleitorais uninominais. 7)
governo unitário e centralizado: governos locais
dependentes do governo central. 8) Constituição não-
escrita e soberania parlamentar: baseada em um con-
junto de leis fundamentais, costumes e convenções, a
constituição é passível de alteração como quaisquer
outras leis. 9) Democracia exclusivamente re-
presentativa.

O modelo de democracia majoritário tende a
prevalecer nas sociedades políticas homogêneas, que
não requerem grande diversidade, nem de partidos
políticos, nem de formas de participação política. Os
diferentes grupos de interesse são representados, na
maioria das vezes, pelos arranjos institucionais
existentes, e suas identidades estão referidas a uma ou
outra base de solidariedade que permeia a sociedade.

A Suíça e a Bélgica constituem os principais
exemplos do modelo consensual. Seus regimes demo-
cráticos, baseados essencialmente no consenso, são
compostos por oito elementos: 1) Partilha do poder
executivo em grandes coligações: permite que todos os
partidos relevantes integrem o governo através de
coligações. 2) Separação formal e informal do poder: a
separação do poder torna o Executivo e o Legislativo
independentes e propicia um relacionamento mais
equilibrado entre os gabinetes e o parlamento. 3)
Bicameralismo equilibrado e representação das
minorias: o parlamento é constituído por duas câmaras.
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Enquanto a câmara baixa representa o povo, a alta
representa os distritos e assegura a representação das
minorias. 4) Sistema multipartidário: o sistema eleitoral
proporcional estimula a competição e amplia o sistema
partidário. 5) Sistema de partidos multidimensional: as
sociedades pluralistas são sociedades divididas e sua
multiplicidade de clivagens se reflete no sistema par-
tidário. 6) Representação proporcional: alocação de
cadeiras parlamentares de acordo com a proporção de
votos obtidos pelos partidos. 7) Descentralização e fe-
deralismo: repartição do poder entre o governo central e
os Estados federados. 8) Constituição escrita e veto das
minorias: documento único onde se reúnem as regras
básicas do ato de governar e que confere poder de veto
às minorias.

O modelo da democracia consensual tende a
predominar nas sociedades políticas plurais ou he-
terogêneas. Elas requerem tanto partidos políticos
diferenciados, que representem cada uma de suas
clivagens expressivas, quanto formas de participação
política para além da organização partidária. Essas
sociedades dispõem, em tese, de maior criatividade no
que concerne às possibilidades de abstrair de suas
heterogeneidades culturais, arranjos institucionais que
traduzam, em maior ou menor grau, as suas espe-
cificidades. Elas propiciam certa reflexividade entre a
diversidade de identidades, construídas sobre diferen-
tes bases de solidariedade, e as instituições que
viabilizam a participação política dos diversos
segmentos sociais.

Além desses casos polares, os Estados Unidos
conformam um modelo à parte e intermediário. A
democracia norte-americana reúne características
majoritárias, como o poder executivo concentrado na
figura do presidente, o sistema bipartidário e o sistema
eleitoral majoritário, e consensuais, como a separação
formal de poderes entre o Executivo e o Legislativo, o
bicamaralismo equilibrado, os partidos políticos
heterogêneos com programas similares, o federalismo e
a constituição escrita com veto das minorias.
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A análise de Lijphart se reveste de grande
importância. Revelando diferentes arranjos institucio-
nais de viabilização da participação e da representação
política e associando essas diferenças às peculiaridades
de cada sociedade, o autor desperta para a possibilidade
de alteração dos desenhos institucionais a fim de melhor
adequá-los às necessidades dos diferentes povos. Nesse
sentido, ficam implícitas tanto uma critica à imitação
institucional, quanto uma exortação à renovação das
instituições.

Admitindo que cada modelo de democracia se
coaduna com as necessidades das respectivas sociedades,
é razoável supor que a aplicação deles em contextos
diferentes possam gerar distorções que, no limite,
venham cercear o exercício mesmo da própria de-
mocracia. Certamente a aplicação do modelo majoritário
às sociedades homogêneas poderia levar a uma
fragmentação desnecessária do sistema partidário. Num
momento em que se propõe a reforma política no Brasil,
notadamente a reforma do sistema eleitoral, essas
considerações deveriam ser parte importante da pauta de
discussões.

Arend Lijphart, As Democracias Contemporâneas.
Lisboa: Gradiva, 1989.
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