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APRESENTAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem
sido pioneira em iniciativas destinadas a transformara exercício
do mandato popular numa prática aberta e contínua de demo-
cracia. Tais iniciativas nem sempre chegam ao conhecimento da
grande imprensa, mas têm sido reconhecidas por entidades re-
presentativas da sociedade civil que têm tido a oportunidade de
colaborar com o processo legislativo emfórwzs técnicos, seminá-
rios legislativos e audiências públicas regionais.

A Escola do Legislativo, que foi regulamentada emfeve-
reiro de 1993 pela Mesa que tenho a honra de presidir, insere-se
nessa visão estratégica, que procura assegurar ao Parlamento
Mineiro um competente corpo de assessores para suporte técnico
às iniciativas do Poder. Além da qualificação profissional e da
modernização administrativa, a ela foi confiada a missão de
promover uma saudável oxigenação do ambiente interno pelo
contacto com inovadoras concepções decorrentes da aproxima-
pio e do debate com o mundo cultural e acadêmico. São doutri-
nas, opiniões, possibilidades que se abrem e que permitem novas
maneiras de ver. Sem visão, não há caminho.

Instrumento e, ao mesmo tempo, resultado desses debates,
sai agora o primeiro número dos Cadernos da Escola do
Legislativo, cuja leitura recomendamos aos servidores da Casa é
aos segmentos interessados no mutante mundo da política e no
aprimoramento da rep resentação parlamentar em nosso Estado
e no País, de tal modo que ela possa corresponder plenamente
aos sofridos anseios da população brasileira.

Deputado José Ferraz
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais



1. UMA NOVA ESCOLA

orna alegria de poder apresentar o primeiro núme- José HIpÓIItO de Moura
todos Cadernos da Escola do Legislativo, seja- Feita é Diretor da Escola

me permitido conversar como leitor sobre essa Es do Legislativo.
-

cola, iniciativa pioneira da Assembléia Legislativa
deMinasc3erais.

A Resolução n°5.086, de 31 de agosto de 1990,
que instituiu o plano de carreira dos servidores da
Assembléia, atrelou o desenvolvimento funcional à
profissionalização e capacitação do servidor e, para
tomar essa exigência exeqüível, criou o Programa
Permanente de Treinamento, Desenvolvimento 
toDepaxtamento de PessoaL

Cedo se observou aconveniênciade se transfonnaro Progra-
ma numa verdadeiraEscolaque, de modo mais sistemático, cuidasse
da capacitação imediata e especifica dos funcionários do Legislativo,
e procurasse, numa dimensão estratégica

"a) oferecer suporte conceituaJ de natureza técnico-adminis-
trativa. legislativa, doutrinária e política às atividades do Poder
Legislativo;

Cad. Esc. Legísl., Belo Hcnizonle, 1W: 3-7,janJun. 1994.
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b)constituirumrepeitório de informações para subsidiaraela-
boração de projetos e demais proposições legislativas, bem como o
processo legislativo e os controles interno e externo." (Res. 5.116,
de lOdejulhode 1992).

No primeiro momento, a Escola se organizou da maneira mais
simples  rápida possível. Regulamentada em fevereiro de 1993, os
editais de seleção para seus primeiros cursosjá eram publicados em
junho. Fugindo à tradição burocrática do serviço público, e com urna
visão moderna de administração, procurou logo identificaras necessi-
dades de seus "clientes", para atendê-las com a maior eficácia possí-
vel. Tem funcionado, nesse estágio, mais como "agenciadora" de
cursos; não receia "terceirizar" e oferece os cursos solicitados,
quando necessário, através de professores convidados ou mediante
convênioscominsiiuiiçõescongênetes.

A médio prazo, aBscola pretende organizar cursos deespeci-
alização naquelas disciplinas que se referem especificamente ao pro-
cesso legislativo, contando, para isso, com os conhecimentos e aex-
periência de que é detentor o corpo funcional da Secretaria da As-
sembléia. Nesse momento estudar-se-á a inserção da Escola no siste-
ma de ensino vigente, de tal modo que possa emitir diplomas reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação. Por enquanto, seus certifica-
dos têm valor intemo, paTa fins de crescimento na carreira

É ambição da Escola constituir, por sua atuação, uin centro de
excelência, não apenas para tarefas de suporte imediato à atuação do
PoderLegislativo, mas também, em sentido amplo, pan subsidiar aefl-
cáciajurídico-políüco-socialdalnstituição Parlamentar, hoje alvo de
críticasequestionamentos por parte de toda a sociedade brasileira.

Épor isso que a Escola desenvolve projetos voltados também
para os parlamentares mineiros, como é ocaso do programa Pensan-
do em Minas, que fornece a maior parte da matéria para a revista que
ora apresentamos.

2.0 RJPJRO DO PROCESSO LEQISLATIVO

Qualquer observador mais atento da política poderá detectar
certas tendências quejá existem no Brasil e, com muito mais força,
nos países desenvolvidos.	 -

As sociedades se tornam hipercomplexas, exigindo que o pro-
cesso legislativo seja subsidiado pela participação de entidades re-
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presentativas da sociedade e de especialistas dos diversos ramos do
saber. Já não é aceitável o relativo empirismo na elaboração da nor-
ma, ou a dependência desta a interesses dientelísticos, pessoais ou
corporativos. Os meios de comunicação, aliás, exercem um implacá-
vel acompanhamento, denunciando, de imediato, qualquer interesse
particularizado que, de contrabando, pretenda expressar-se em nor-
mas obrigatórias para todos.

Essas considerações nos levam à necessidade de um verdadei-
ro "gerenciamento" da produção de leis, a ser orientado pelos se-
guintespxincípios:

a) preparação técnica cuidadosa, envolvendo pesquisas, con-
sultas e estudos prévios muito aprofundados;

b) institucionalização de mecanismos de consulta a órgãos do
Governo, a instituições universitárias, .a entidades representativas da
sociedade civil e a corpos de peritos que possam, por sua contribui-
ção, aproximar a futura lei de um consenso máximo quando de sua
elaboração - o que, inclusive, pode representar ofim da tradição bem
brasileira das "leis que não pegam";

c) racionalização, simplificação e consolidação da legislação
existente. Queixa-se a sociedade, com razão, do incalculável número
de diplomas legais; se não se consegue sequer conhecê-los, tal o furor
legifeiante, corno conseguir cumpri-los

d) preocupação em eliminar as superposições, repetições e
ambigüidades nos textos legais. Atualmente os bancos de dadosjurí-
dicos informatizados, que permitem acesso instantâneo ao estado do
direito vigente, tomam essa tarefa exeqüível e injustificado o seu adia-
mento.

O papel do Parlamento só tem a engrandecer-se com seme-
lhante preparação das leis. Como instância política decisória, em ma-
téria legislativa, cabe-lhe pronunciar-se sobre as alternativas que lhe
forem oferecidas, após os procedimentos a que nos referimos. No
campo sócio-político não existem verdades matemáticas. Sempre
haverá margem para ponderações divergentes., preferência por op-
ções diferenciadas, que nascem tanto dos conflitos de interesse quan-
to dos conflitos de saber tão comuns em nossas sociedades; que nas-
cem, igualmente, de orientações políticas e ideológicas distintas.

Uma espécie de extensão do processo legislativo, finalmente,
está a exigir uma urgente consideração da instituição parlamentar. Re-
fim-me ao acompanhamento das leis após a sua promulgação ou san-
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ção. Votada a norma, o Poder Legislativo não deveria abandoná-la,
por assim dizer, ao seu destino. É necessário acompanhar-lhe aregu-
lamentação e a aplicação. Esta deve ser avaliada permanentemente
para que se possam detectar erros, lacunas, efeitos perversos não de-
sejados e "furos" que inviabilizem seus objetivos. Auscultar-se-ão, a
respeito de sua adequação e justiça, os segmentos obrigados a cum-
pri-la. Há todo um campo de pesquisas, igualmente,junto ao Poder
Judiciário, para levantamento das imperfeições que dificultamotraba-
lhodosjuízes.

3. INICIAI1VAS PIONEIRAS
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, feliz-

mente, já está trabalhando na direção proposta nos itens anterio-
res. As sucessivas Mesas Diretoras têm dado apoio a um amplo
programa de modernização institucional, que já acumula êxitos
respeitáveis:

a) realização periódica de Ciclos Nacionais de Debates, per-
mitindo que os parlamentares se atualizem com as grandes ques-
tões nacionais, a partir dos problemas de conjuntura;

b) promoção de Seminários Legislativos e de Fóruns Técni-
cos, que resultam na elaboração de projetos de lei com a participa-
ção e colaboração de Órgãos governamentais e de entidades repre-
sentativas da sociedade;

c) audiências públicas regionais, ocasião em que a Assem-
bléia se desloca para cidades do interior, a fim de ouvir da popula-
ção e do poder público local as aspirações e reivindicações, devi-
damente priorizadas, para o desenvolvimento da região.

É nesse contexto de iniciativas renovadoras que se insere o
trabalho da Escola do Legislativo. O seu objetivo principal é ode
qualificar e preparar quadros técnicos e gerenciais para o suporte
ao trabalho parlamentar, o que, sem dúvida, por si só,já permitirá
aos representantes do povo oferecer à sociedade um produto tec-
nicamente mais aperfeiçoado.

A Escola, porém, ambiciona ainda mais. A partir da visão de
futuro exposta anteriormente, além de promover pesquisas para sub-
sidiaro acompanhamento das leis em sua aplicação e efeitos, preteri-
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de oferecer a seus alunos um imenso campo de estudos em áreas
pouco exploradas entre nós, como as da racionalização da legisla-
ção, da institucionalização de procedimentos de consulta ede parce-
ria com entidades da sociedade civil, em especial as do mundo aca-
démico.

Seria esperar muito que, no futuro, tais contribuições se organi-
zassem num conjunto mais coerente e sistemático, algo semelhante a
um corpus de procedimentos legislativos inovadores edemocitcos,
que fmalmente resgatassem, por seus méritos, a atividade política e
seus agentes perante a opinião pública? Esta seria a resposta mais
adequada ao anseio generalizado pela ética na política, a ser recupe-
rada, antes de mais nada, pela resposta eficaz às demandas sociais.

4. OS CADERNOS

Os Cadernos da Escola do Legislativo constituem, à luz de
tudo o que foi exposto, um elo indispensável à transmissão de in-
formações e ao debate. São uma publicação semestral, destinada a
documentar as palestras e debates do programa Pensando em Mi-
nas, para que o material possa ser revisto, estudado e assimilado
mais consistentemente. Mas vão além: procuram familiarizar o
servidor da Assembléia com textos fundamentais do pensamento
político e pretendem divulgar documentos que facilitem a melhor
compreensão da história legislativa mineira.

Como a própria Escola, a revista não ficará apenas no repas-
se de conhecimentos já sedimentados, mas abrirá espaço para a
criatividade, tão necessária diante dos desafios postos pela
complexificação do Estado e da sociedade. Espero que os leitores
percebam, com muita clareza, essa orientação.
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Mulher com menino e3panxado com um cachorro (cerca de 1636)

Bi de pena iste)
Museu de Belas Astes, Budapesle.
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ma das críticas agudas à democracia, desde a auro- Roberto Romano é pro-
ra deste regime político, sinaliza que o governo p0- fessortitulardo Filosofia

pular abusa da palavra. Defensores ou inimigos do na

governo regido pelas assembléias concordam: nele,
o perigo de as questões reais serem devoradas pelos
discursos é iminente. Se abrirmos os diálogos pla-
tônicos, severo requisitório contra a "licença de-
mocrática", neles encontramos a imagem de um
par sinistro, o qual, segundo Platão, destrói as ba-
ses éticas da cidade. Refiro-me ao sofista e ao de-
magogo. Ambos vivem através do comércio sem
peias da verborragia. Na sofistica demagógica, os

valores são obnubilados por intermédio de artifícios retóricos, des-
tinados à persuasão absoluta. Seja para se ganhar uma causa nos
tribunais, sejapara se decidir um problema de ordempolitica, ade-
mocracia ateniense exigiu orações brilhantes, vazias, com efeito
mágico sobre os ouvintes.

Os seguidores de Platão, importantes para a gênese das dou-
trinas ético-políticas do Ocidente, como Plutarco, preocuparam-se
com o fenômeno do palavrório na vida estatal e particular. Dois li-
vros de Plutarco marcam o pensamento da Europa, a partir do Re-
nascimento, atingindo o século XIX. Trata-se, em primeiro lugar,
do texto sobre o fenômeno da língua solta, o escrito conhecido, no

Cad. Etc. Legisi.. Belo Horizonte. 1W: 9-31,janijun. 1994.
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título latino, como De Garrulitate. Depois, temos o seu correlato,
o volume destinado a analisar os efeitos da fala bajuladora ria vida
pessoal e pública, denominado De como Discernir o Amigo do
Adulador. Os dois trabalhos giram ao redor do abuso de todo po-
der e dos perigos dos cortesãos e demagogos, quando estes impe-
ram napolis.

As lições de Plutarco foram aceitas pelo Renascimento, es-
pecialmente na escrita política de Erasmo, Montaigne, Maquiavel,
Tomas Morus, Fi-ancis Bacon. Sua influência continuou no século
XVII. Os textos de Hobbes, entre outros, são ininteligíveis sem
ele. Note-se, por exemplo, a cautelosa discussão sobre os sentidos
das palavras, no início do Leviatã. O abuso discursivo é fonte de
lutas entre os homens, destruindo qualquer república. Considero,
de minha parte, que uma tradução bem feita dos textos plutarquia-
nos, sobretudo o De Garrulitate e o De como Discernir o Amigo
do Adulador, seria mais vital àéticae aos políticos, do que aenor-
me quantidade de simpósios, cursos e livros dedicados ao tema no
Brasil.

O século XVIII foi o tempo em que Plutarco recebeu o
maior número de adeptos entre filósofos, moralistas, homens de
Estado. Rousseau, Diderot, todas as Luzes francesas, as quais an-
tecederam os eventos de 1789, devememdemasia ao autor das Vi-
das Paralelas e das Moralia. Certa idéia de virtude ética, em
especial a preocupação com o público, entra nas teorias sociais do
século XVffl, através de Plutarco, vínculo entre os pensadores
modernos e Platão, Aristóteles e a maioria dos representantes gre-
gos e romanos do direito e da filosofia. Mas, se admirava o
laconismo, encantando-se com a circunspecção discursiva preco-
nizada por Plutarco, o século das Luzes não deixou, entretanto, de
ser gárrulo. "Da interpretação do falatório e da significação espiri-
tual do improviso e da filosofia deriva o que é mais notável no esti-
lo e no gênio do século 18." Esta frase de Leo Spitzer, um dos
maiores estudiosos da cultura francesa no plano literário, serve
para bem identificar a época em que foi gerada a moderna demo-
cracia Outro intérprete assim se refere à época em que floresceu o
ideal do liberalismo político na França e na Europa: "O século da
filosofiatambém é o tempo dos frasistas, e depois, de intermináveis
discursos, espantosos faladores e polígrafos, tagarelas de boca  de
pena. Quem não fala em demasia neste século de anedotas, de fofo-
cas, de efusões? São legião os virtuoses do falatório: belos espíritos
e narradores que conhecem a fundo a arte de 'bordar indefinida-
mente ao redor de nada', gazeteiros e poetastros, padres munda-

'o



nos ejacobinos, Fígaro e Pangloss, Restif e Casanova, Voiserrone
Galiani, o amigo dos homens e o amigo do povo ( ... ) e toda uma
esquadra de fracassados e entusiastas da Revolução. Rivarol 'fala-
va seu gênio e se esgotava'; Chassaignon, ilustre desconhecido,
publica o Dilúvio da Escribomania, e, logo, os discursos de
Danton formarão cataratas". Faia-se, no século XVIII, como se o
rio de frases fosse modificar a História e a Natureza, compensan-
do-se, deste modo, a falta de seriedade nos atos. Maiores informes
sobre este prisma do século iluminado podem ser encontrados em
um livro de Georges Daniel.1

Em suas críticas às Luzes, Hegel menciona com destreza
esse prisma do mergulho nas grandes frases: a linguagem do século
XVIII, lemos na Fenomenologia do Espírito, conduz "ao pala-
vrório de um instante que logo se esquece". Robespierre utilizou o
Terror e os discursos para definir a política por elejulgadaespecifi-
camente democrática. Até os últimos instantes de seu poder, ele
discursava longamente. Com o reino da virtude imposta, a ética
dos "bons" contra os "bandidos", temos o adágio arcaico domi-
nando: "Faça-se a justiça, pereça o mundo". O problema é que a
"justiça" correspondia à facção dos "puros", a dos jacobinos.
Cai porteira todo o procedimentojudiciázio, mesmo o que vigora-
va no Antigo Regime, com as garantias para todos os culpados, ou
supostos culpados, de conspirar contra a segurança ou o erário pú-
blicos. No reino dos "honestos", comenta Hegel, ainda na Feno-
menologia do Espírito, "ser suspeito substitui-se a ser culpado".
Isto só conduz à brutal destruição do ser político, arruinado pela
delação (um modo hediondo de se utilizarem as palavras), pela de-
magogia, pela guilhotina.

Tantas frases de efeito, tanta linguagem, tudo isto se foi gas-
tando cir, ritmo acelerado. Como golpe do Thermidor, e o reino de
Napoleão, instalam-se, além da delação universal, a polícia, acen-
sura, o silêncio. A democracia imposta à força de guilhotina e lon-
gos discursos, substitui-se o governo de um só, o Imperador
conduzindo seus exércitos. O resto da cultura, inclusive aética, fe-
neceu. Os discípulos de Rousseau, após a queda do regime demo-
crático, marcaram esta geração thermidoriana. Os jovens desse
tempo "encontraram-se num mundo novo, que destruíra total-
mente as suas esperanças, e no qual não puderam se sentir à vonta-
de. Entraram em oposição a ele ou afastaram-se dele. Da herança
de Rousseau guardaram somente ( ... ) a necessidade de se isolar e
de ficar sozinho; o outro lado da natureza de Rousseau, o lado re-
volucionário e combatente, este eles perderam".' Aos discursos

'DANIEL, Georges. Fa-
talitá ou Secret et
Fataftté ou Bavardage
«ti XVIIIe Siêcle. La
Marquise de Me,leuil ai
Jean-François Pamesu
Pais: Nizet, 1966.

2 AUERBACH, Erich.
Mimesis: São Paulo,
Perspect&a, 1973.
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3 SENNET. Richar& O
declínio do homem pú-
blico: as tiranias da
intimidade. São Paulo:
Canparia das Leoas.
1988.

patrióticos e à virtude imposta aferro e fogo, no reino democrático
dos jacobinos, à sua ética corroída na inflação das palavras e dos
atos antijurídicos, surgiu, contraposto, o moralismo da individuali-
dade dobrada sobre si mesma, o anti-herói romântico, propondo a
fuga do mundo, especialmente da política. O aristocratismo ro-
mântico rompe com as premissas da moderna democracia.

O discurso político perde credibilidade, portanto. Com ele,
os pianos éticos e a hegemonia da coisa pública. No século XIX,
diz Richard Senett, "os políticos sãojuigados dignos de confiança
se despertam o mesmo gênero de adesão conseguida pelos atores
no palco. O conteúdo do discurso político conta, desde agora, me-
nos: as pessoas se interessam, sobretudo, pela vida do homempolí-
tico".3 A Restauração antidemocrática foi sacudida pelos
movimentos liberais e populares em 1848. O início destes
remanejamentos foi uma verdadeira enxurrada de palavras de or-
dem. Como enuncia Karl Marx, citado por Sennett: o período que
se seguiu a fevereiro de 1848 em "a insurreição comum, com suas
ilusões, sua poesia, seu conteúdo imaginário e suas grandes fra-
se?'. Uma testemunha da época, Theodore Zeldin, relata: "De re-
pente, éramos livres para falar como bem entendíamos, podíamos
publicar qualquer livro, fundarjornais, sem taxas, sem caução, sem
impostos e sem censura". Lamartine, o protótipo do orador dema-
gogo de nossos dias, nos diz Daniel Stem, "subjuga a paixão das
massas com a força de sua eloqüência incomparável". O carisma
dos grandes lideres de multidões, ensandecidas pela verborragia,
apenas continua em Hitler, Mussolini e demais ditadores do século
XX, que se dirigem durante horas ao povo, utilizando frases
grandiloqüentes sobre a "honra", a "grandeza", a
"moralidade", signos hipnóticos. Conforme indica o mesmo
Richard Sennett, mais adiante: "O poder escondido de um orador
como Lamartine reside no poder de mistificar. Lamartine não pos-
sui um 'texto' próprio, e não pode, pois, sermedido com a régua da
verdade ou da realidade concretas. A base de sua legitimidade só
nos envia à qualidade de seus sentimentos e intenções. Isto pode
conduzir à façanha de um Goebbeis, o qual conseguiu convencer
as pessoas, aliás inteligentes, de que os judeus eram ao mesmo
tempo comunistas e membros da finança internacional".

Passada a era das revoluções proletárias e dos grandes ora-
dores românticos, surgiu, portanto, como subsistência de certa es-
trutura cognitiva, a noção de "uma personalidade pública em que
se poderia acreditar, capaz de produzir um acontecimento público
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com credibilidade, e não uma ação crível". Entrávamos, assim, na
"política da personalidade", onde o discurso racional sobre as vir-
tudes, a ética, a democracia, perdeu toda força. A liderança caris-
mática faz com que as massas sintam confiança em atos de salva-
ção nacional, sem refletir sobre os instrumentos utilizados,
sobretudo, sobre a propaganda Desconfiadas das frases lógicas,
ou dos esforços políticos para sanar males sociais e políticos, mul-
tidões são jogadas nos braços do "político ato?', que as embala
coma forçada mídia eletrônica.

"A repressão completa das possíveis reações do público nas
mídias eletrônicas cria a lógica do interesse pela personalidade. ( ... )
A própria realidade política, com suas reuniões, comitês, burocra-
tas, é muito tediosa. Para compreendê-la, o público deveria fazer
um esforço ativo de interpretação. Com  a mídia, esta vida real é
posta entre parênteses: deseja-se apenas saber 'qual gênero de pes-
soa' faz com que 'as coisas aconteçam'. E isto, a televisão pode
ensinar ao espectador, se ela deixa de lado todo diálogo, e se con-
centra sob-e o que o político 'scntc' P'xleríamos completar estas
frases de Sennett, notando o quanto o mundo político aparece, so-
bretudo; nas páginas onde se situam as colunas sociais, onde se
misturam as fofocas mais "quentes" sobre sicrano ou fulano, ou
as "saiasjustas" entre poderosos, ou então, os feitos dos que ocu-
pamo "trono" da hora, como as estripulias do "primeiro irmão",
etc. O público observador, ávido pela vida íntima dos que man-
dam, perde o status da cidadania, esquecendo a moral e a ética
Vale sempre o detalhe "picante" dos mercenários que se encarre-
gam de escrever sobre as "novas" da "Corte". "Frituras" de
ministros começam ali, nas "colunas" sociais.

E, continua Sennett, de modo lúcido: "O interesse pela per-
sonalidade provocado na mídia e a política distrativa do político
sentimental seguem juntos. Mas este feliz casamento entre a pro-
moção tecnológica do carisma secularizado e o político que usa os
sentimentos também pode conduzir a uma catástrofe para este últi-
mo. Na medida em que todos os referentes, aqui, são de ordem
psicológica, uma fraqueza, uma falta ou simples desfalecimento
moral podem tomar suspeita a figura do político. Nixon é, sem dú-
vida, o exemplo melhor de um político que 'escorregou' assim.
Tendo procurado, durante toda a sua vida, legitimar-se ao se opor
ao establish.'nent, ele acreditou, tendo atingido o cume do poder,
que o público iriajulgá-lo de modo diverso ao de seus adversários
políticos".
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Fenômeno idêntico tivemos no Brasil, com o impedimento
de um produto da mídia. Este, julgando-se acima de todos e de
tudo, imaginou que o público não se impressionaria com eventuais
deslizes éticos ou morais. Mas o caçador dos marajás, o "Grande
Honesto", criou uma expectativa que já nos primeiros sinais de
corrupção fez "escorregar" o seu carisma O político sentimental
("Não me deixem só!"), arremata Sennett, "arrisca perder
constantemente toda legitimidade, pois uma falta em qualquer
domínio de sua vida será considerada como signo de que ele é
'mau'. Na medida em que a política da personalidade consiste em
dissuadir o público dejulgar o político com a medida de seus atos, e
na medida em que todos os elementos do caráter tornam-se
simbólicos sem ter referentes concretos, toda mancha pode tornar-
se um terrível agente de autodestruição". Quando nos referimos,
portanto, à questão democrática e ao problema ético, uma cautela
básica é não confiar nas grandes frases, na repetição dos mesmos
conceitos, nas expressões sentimentais que movem a paixão das
massas, mas pouco dizem ao cérebro, que procura julgar com
acerto. Após a cautela com a inflação do verbo, passemos a um
outro elemento fundamental, a própria inflação econômica. Esta
última dissolve com eficácia absoluta os vínculos éticos e os
valores. Se quisermos combater o esmigalhamento axiológico que
destrói nossas relações socio-políticas, precisamos atingir uma
forma governamental democrática com força para atenuar a
inflação e seus efeitos.

Elias Canetti, em seu tratado4, relembra um fato incontestá-
Universidade de Brasi vel: 'Pode-se afirmar que, nas nossas civilizações modernas, exce-
lia. 1983. mando-se as guerras e as revoluções, não existe nada que em sua

envergadura seja comparável às inflações". Canetti mostra como
há um nexo entre o corpo do homem, a sua mão sobretudo, e amo-
eda. Com o enfraquecimento deste vínculo, após o papel-moeda
(embora o padrão ouro ainda seja garantia de confiabiidade de
uma economia segura), ainda permanece um ponto de estabilidade
e confiança nos governos democráticos. Trata-se da cifra que indi-
ca o"milhão". Como designação de um número, o "milhão" tan-
to pode referir-se ao dinheiro como aos homens. E Canetti nos re-
conduz à íntima passagem entre a inflação verbal e a
econômico-política. Milhão: "O caráter duplo da palavra pode ser
analisado muito bem nos discursos políticos. O prazer voluptuoso
do número que cresce repentinamente, por exemplo, é característi-
co dos discursos de Hitler. Em geral, ele se refere aos milhões de
alemães que ainda vivem no exterior do Reich e que ainda precisam
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serredimidos".O presidente que foi hápouco impedido, no Brasil,
brandia seus milhões de votos como base de legitimidade, olvidan-
do outros requisitos para tal fim.

Importa sublinhar o fato: no mundo atual, massa e milhão
relacionam-se imperativamente. No processo inflacionário, entre-
tanto, "a unidade monetária perde repentinamente sua personali-
dade. Ela se transforma namassacrescente de unidades; estas pos-
suem cada vez menos valor à medida que aumenta a massa Os
milhões, que tanto se quis possuir, estão iepentinamente em nossas
mãos, masjánão são mais milhões, apenas se chamam assim". Na
inflação, ocorre um elemento perverso e perversor: "O que cresce
toma-se cada vez mais fraco. O que antes era um marco" - poderí-
amos trocar o nome da moeda alemã pelo apelido brasileiro, mas
qual? - "é agora dez mil, depois cem mil, depois um milhão. A
identificação do homem individual com seu dinheiro é abolidades-
ta forma". O homem, que antes confiava na sua moeda ou bilhete,
não "pode evitar sentir seu rebaixamento como um rebaixamento
dele próprio. ( ... ) A inflação não abala apenas tudo externamente;
nada mais é seguro, nada permanece no mesmo local durante uma
hora; em virtude da inflação, ele mesmo, o homem, diminui. Ele
mesmo, ou o que ele foi, é nada; omilhão, que ele sempre desejou
ter, também é nada. Todos o possuem. Mas cada um é nada".

A inflação, desse modo, pensa Canetti, é uma "desvaloriza-
ção dupla (...) o indivíduo sente-se desvalorizado, porque a
unidade na qual confiou, que ele respeitava tanto como a si mesmo,
começou a deslizar para baixo. A massa sente-se desvalorizada.
( ... ) Como pouco se vale sozinho, igualmente pouco se vale unido
aos demais. Quando os milhões aumentam, todo um povo de mi-
lhões se converte em nadC. A massa, entretanto, não se esquece
de sua desvalorização. "A tendência natural, a partir daí, é a de en-
contrar algo que valha ainda menos do que a própria pessoa, algo
que possa ser desprezado da mesma forma como se foi desprezado
antes." Amassa, dignos, busca um bode expiatório onde descar-
regar o sentimento de ser nada. Canetti aponta pano vínculo entre
a inflação alemã e os milhões de judeus, supostamente inferiores
aos arianos empobrecidos pela inflação, mortos nos campos de ex-
termínio.

Mas nós podemos encontrar, em nosso cotidiano, provas
dessas asserções. Nas periferias, os linchamentos evidenciam o
acerto de Canetti. Os massacres desapiedados somam-se, no
povo, à histeria moralizante que joga sobre este ou aquele político
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o fogo da vergonha e da culpa pelos males inteiros da sociedade e
do Estado. Não apoiei o presidente impedido pelo Congresso. É
público que o critiquei durante todo o seu governo. Mas tremi nos
seus últimos instantes, sobretudo na tragicômica reunião do Con-
gresso onde se decidiu pelo seu processo. A fila de parlamentares
que tagarelavam nos microfones ("Voto sim pela minha pátria,
pela minha família", etc.) e o coro das ruas assemelharam-se ao
exorcismo primitivo no qual a vítirnapropiciatória, uma vez envia-
da ao deserto, garantiria a ordem jurídica e a figa da inflação.
Tudo, no Brasil, tespirava os ares da "moralidade". "Ética" era a
palavra presente em todas as bocas.

As massas, exasperadas pela morte coletiva, presente no fe-
nômeno inflacionário, primeiro se entregaram de mãos atadas ao
homem que iria destruir a inflação "com um só tiro". Aceitou-se,
em todas as classes, um confisco tirânico efetivado, diga-se de pas-
sagem, com aval do Congresso. As instituições e normasjurídicas
foram consideradas de ordem menor, sem importância real. Caso a
inflação fosse dominada, teríamos, somando-se o carisma tecnoló-
gico (por conta da mídia televisiva) à personalidade autoritária do
Líder, um grande afastamento de toda e qualquer democracia. Os
bodes expiatórios seriam outros, com segurança, os adversários
do presidente.

Algo semelhante ocorre em nossos dias. Descoberta a rede
de corrupção imperante no Congresso, as massas brandem um
ódio talvez legítimo, mas que se consuma na destruição de certos
homens. Lembrando as advertências deCanetti: a cada milhão des-
coberto nas contas deste ou daquele deputado, há um prazer
maligno e impotente na fala dos supostos cidadãos: "São todos la-
drões!" Logo a seguir, vem a palavra de descrença absoluta na
democracia, os votos de retomo ao governo militar, o cinismo só
comparável, digamos, ao exibido pelos próprios congressistas que
se corromperam. Deste modo, não há democracia que possa sub-
sistir sob a inflação, pois esta dissolve todas as crenças e todos os
valores, expulsando qualquer idéia ética, no social ou no político.

No Brasil, há um espelhamento perverso entre homens de
Estado e particulares. Ambos possuem uma ética onde os favores
pessoais passam por cima de nexos jurídicos, morais, religiosos,
ideológicos. A violência cotidiana penetra nos Parlamentos e deles
se irradia para a sociedade "civil". Por exemplo, o costume, es-
sencial à ética de vastas camadas, ricas e pobres, do assassinato
pago. Caso sejam as primeiras as beneficiadas, temos os tradicio-
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nais "capangas". Caso sejam as segundas, temos os "justicei-
ros". A vingança é lei primitiva que ainda perpassa as mais altas
autoridades da República, mas repete-se em milhares de casos,
tomando-se banal. Hegel, referindo-se à vingança nas suas lições
sobre a Filosofia do Direito ( 102 e 220), mostra que este ato,
colocando o particular acima do público, as paixões dominando a
razão, é sempre uma violação do direito, repetindo-se indefinida-
mente de geração em geração, sem limites. Em nota, ele esclarece:
"A vingança é perpétua e sem fim nos povos não civilizados". No
Estado democrático, pelo contrário, "na administração dajustiça,
é o universal lesado que toma o lugar da parte ofendida, desempe-
nha um papel efetivo no interior do tribunal, empreende a busca e a
repressão do crime". Deste modo, se reconcilia o criminoso com a
lei, o que é condição da legitimidade até mesmo da repressão.

No Brasil, ombreamos com amigos e adversários, cuja ética,
a qualquer momento, pode reduzir-se à vingança. No Estado civil,
definido pelo direito, só o poder público possui o monopólio da
força física e do ordenamentojurídico, além da gestão do exceden-
te econômico. Mas a passagem entre o que é público e o que
pertence às relações pessoais é sempre iminente, entre nós. Enver-
gonha qualquer padrão civilizatório o fato de um governador de
Estado atirar na boca de uma outra autoridade, em público, e não
ser preso. Pior ainda, quando um partido, possuindo maioriaeven-
tual na Assembléia Legislativa, recusa-se a fornecer licença para
que o criminoso evidente possa serjulgado. Escândalo e execra-
ção, entretanto, merecem as defesas dessa ética hedionda, quando
o mais alto posto legislativo do País, na pessoa de seu presidente,
defende a "hombridade" do criminoso, apelando para a "honra
lavada", e elogiando-o por ter cometido o crime diretamente, sem
intermédio de pistoleiros. Quantas mulheres, agora no plano priva-
do, forar' mortas por simples canalhas, absolvidos porque
"lavaram a sua honra"? Esta ética é uma das faces mais repelentes
da sociedade brasileira. Com ela, impossível o Estado de direito e a
democracia. Os linchamentos, os massacres, as violências contra
os negros, tudo isto está contido nos costumes que produzem oco-
tidiano, os hábitos nacionais.'

Numa sociedade onde crianças são mortas nas ruas aos mi-
lhares, onde meninas e meninos são utilizados para a prostituição,
onde se constata a prática de escravidão em Estados como São
Paulo, onde se somam aos milhões as mulheres que sofrem violên-
cia física, onde certos segmentos da Policia assassinam
industrialmente, onde o tráfico de drogas só é punido nos seus

5 6L'IMARÃES. A.G. A
Autoridade, o Chefe e
o Bandido: Dilemas e
Saldas Educacionais.
Campinas: IJNICAMP
1993.
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agentes menos bem situados na escala social, enquanto os grandes
beneficiários aparecem nas colunas sociais como se fossem trêfe-
gos peraltas, onde quem possui um carro julga-se no direito de
matar impunemente, desrespeitando regras mínimas (a ONU não
aceita o número de acidentes no trânsito brasileiro, ela os considera
assassinatos), onde se admira a "esperteza" de particulares e polí-
ticos, onde o ensino é tido enquanto atividade desprezível pelos
governantes, enfim, numa sociedade onde todos estes lados são
evidentes, é sumatolice parolar sobre aética, a democracia.

"Todas as vantagens da sociedade não são para os podero-
sos e os ricos? Todos os empregos lucrativos não são desempe-
nhados unicamente por eles? Todas as graças, todas as isenções
não lhes são reservadas? E a autoridade pública não se coloca toda
em seu favor? Não tem sempre a certeza da impunidade um ho-
mem de consideração que rouba seus credores ou pratica outras
velhacarias? As cacetadas que distribui, as violências que pratica,
mesmo as matanças e assassinatos de que se torna culpado não são
assuntos que se abafam e dos quais não se fala mais ao fim de seis
meses? Se esse mesmo homem é roubado, toda a polícia logo se
põe em campo, e infelizes dos inocentes de quem se suspeita! Se
ele tiverde passar por uma região perigosa, são providenciadas es-
coltas paraprotegê-lo, se romper-se o eixo de seu carro, todos cor-
rem em seu socorro, se fizerem barulho em sua porta, basta que
diga umapalavrapara todos se calarem; se a multidão o incomoda,
faz um gesto e todos se afastam; se um caminhoneiro se colocar na
sua passagem, seus homens estão prontos aespancá-lo e cinqüenta
operários honestos, indo pano trabalho, seriam esmagados com
mais facilidade do que um patife ocioso de sua equipe, que se atra-
sasse. Todas essas considerações não lhe custam um só cruzeiro
real, são direitos de um homem rico e não o preço de sua riqueza.
Como é diferente o quadro para o pobre! Quanto mais lhe deve a
humanidade, tanto mais a sociedade lhe recusa. Todas as portas es-
tão fechadas para ele, mesmo quando tem o direito de fazer com
que se abram. E, se algumas vezes obtémjustiça, é com mais traba-
lho do que um outro obteria auxilio. Se há algum trabalho penoso a
realizar, uma milícia a constituir, ele será o escolhido. Carrega
sempre, além de sua carga, a de seu vizinho mais rico, que temo
poder de fazer isentar-se. Ao menor acidente que lhe acontece, to-
dos se distanciam dele; se o seu fusquinha tomba, longe de ser auxi-
liado por alguém, considero-o feliz se escapar dos insultos dos
leões-de-chácara de um filhinho de papai; numa palavra, toda a as-
sistência gratuita lhe foge quando dela necessita, precisamente
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porque não tem com que pagar. Mas eu o considero perdido se ti-
vera infelicidade de possuir uma alma honesta, uma filha amável e
um vizinho poderoso."

O trecho citado acima não foi escrito por um populista qual-
quer, pertencente a um partido de esquerda radical. Mas ele retrata
perfeitamente a lógica e a ética imperante na sociedade brasileira.
Não, o trecho acima, salvo pequenas modernizações, pode ser lido
inteiramente no Discurso sobre a Economia Política, de Jean-
Jacques Rousseau, um dos idealizadores da moderna democracia.
Alguns milhares de brasileiros, bem aquinhoados, são subsumidos
perfeitamente no retrato dos poderosos, descritos por Rousseau.
Milhões cabem na pintura do homem honesto e pobre. Após indi-
car essas cautelas, quando queremos discutir ética e política, ética
e democracia, precisamos passar a alguns pontos vitais.

Cheguemos ao elemento ético/institucional em nossa terra.
Tenhamos sempre presente que "ética", no sentido próprio, "é a
doutrina das condutas que se tornaram 'habituais', que se tomaram
moral pelo hábito - as 'virtudes". A palavra grega Ethike relacio-
na-se com os costumes. Hegel, na Filosofia do Direito une ethos e
hábito (Gewohnheit). Há uma espécie de contaminação semântica
entre Gewohnhejt e Wohnen (habitar). Ali, onde nós habitamos,
estão os nossos hábitos.6 O "lugar" onde vivemos, lá situa-se a
nossa "casa". Quando estamos "entre nós", em nosso domicílio
(Heim), somos o que somos, sem muitos disfarces. Neste sentido,
"sentimento da pátria" em Hegel é ode "estar no íntimo de nossa
casa" (Heimat continua a idéia de nosso habitáculo). Impossível
falarmos sobre a ética, esquecendo os modos que nos definem no
campo das relações internacionais e no interior de nossa própria
História.

Há certa unanimidade, entre nós, nojuízo: a respublica, no
Brasil, confunde-se com o privado, e vice-versa. O mais freqüente
é notarmos que os administradores apropriam-se dos recursos ma-
teriais e humanos. E possível argumentar que semelhante destino é
universal. Vemos na Itália, no Japão, nos Estados Unidos da Amé-
rica, na atual Rússia demasiados exemplos dessa passagem entre o
privado e o público. Mas precisamos meditar sobre as formas espe-
cíficas com as quais este fenômeno se presentificaem nossa terra.

Muitas tentativas históricas, teóricas, descritivas já foram
feitas, entre nós, para elucidar tamanha deficiência da República
do Brasil. Considero estratégicos todos estes estudos. Mas vejo

6 PÕGGELER, Otto. A
ética na filosofia práti-
ca do Hogel. In: Étudos
I-légeliennes.Paris:
Vrin, 1985.
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num texto clássico sobre a estrutura social brasileira e a origem do
- moderno Estado entre nós, o livro de Maria Sylvia de Carvalho
'FRANCO. M. S. do C. Franco, Homens livres na Ordem Escravocrata 7 , um veio impor-

S livres a : tante para chegarmos a alguma compreensão dos prismas indica-
Paulo: Moa, 1974. dos. Valer-me-ei sobremodo dos capítulos daquele volume que

trazem os seguintes títulos: 'Patrimônio Estatal e Propriedade Pri-
vada" e "As Peias do Passado'.

Hoje, constatamos a penúria dos recursos públicos e a utili-
zação dos poucos meios para fins privados. Os dois itens brotam da
miséria geral, sentida em todo o País. Mas semelhante quadro não
aparece de repente em nossa Federação. Elejá se desenha no sécu-
lo XIX. A vida brasileira, desde aquele tempo, caracteriza-se, na
economia, pela estagnação geral, mesmo no Sul, onde crescia a
nova riqueza, o café. Também se estabilizam as tarifas de importa-
ção a um nível baixo, privando o Estado de sua maior fonte de
arrecadação, e onerando o produtor brasileiro, transformando-se
parte de seus lucros em meios para o governo.

Temos armada a base da equação que tem derrubado go-
vernos e governos brasileiros, do Império até a República. Esta
equação, afirmemos, continua desafiando qualquer projeto políti-
co nacional. Ela não pode ser resolvida apenas com a mudança de
administradores, ou de partidos no poder. Sua forma é gravíssima:
como estabelecer, num país de grandeza continental, um governo
centralizado e eficiente? Ou de modo diverso: como garantir um
Estado federativo democrático e eficiente na ordem social, políti-
ca, econômica? De qual fonte extrair meios para montar e garantir
a máquina do Estado? No século XIX, já foi tentada uma via muito
freqüente depois: os empréstimos externos. Na época, os óbices
próprios à política internacional ligavam-se aos interesses imperi-
ais britânicos. A segunda estrada, seguida também na época, foi
melhorar a arrecadação interna. O aparelho tributário brasileiro
somente se constituiu em plenitude no ano de 1934. Até hoje, co-
nhecemos as suas falhas. Mas desde o século XIX foram tomadas
as medidas necessárias para racionalizar as finanças públicas.

O elemento estratégico, por excelência, foi o agente
fiscalizador. Como garantir sua fidelidade ao poder público e cen-
tral? Foi imaginada uma compensação pecuniária, pelo seu bom
desempenho. A partir de 1840, foi-se consolidando um governo
centralizador, discriminando as rendas públicas em detrimento das
Províncias (agora Estados) e dos Municípios. Diga-se de passa-
gem, mas não sem sublinhar ao máximo: em detrimento sobremo-
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do dos Municípios. Este é um mal que produziu muitas aberrações
éticas e políticas, e que subsistiu até nossos dias. Impossível enten-
der como os prefeitos, e até mesmo os governadores, são presas
fáceis de traficantes, situados ente eles e o poder central, sem no-
tar esta peculiaridade. Desde o século XIX, portanto, observamos
uma clara expropriação das agências intermediárias de governo,
Províncias e Municípios, deixando-as na dependência do poder
central.

Dissemos que o governo do Rio de Janeiro, para assegurar
alguma lealdade do agente fiscal, deu-lhe certas vantagens pecuni-
árias. Mas, por mais bem pago que fosse, um agente localizado no
interior do País, distante do Rio, tinha, em face dos governantes
supremos, uma relação de estranheza e reserva. Exatamente o
oposto ocorria com os seus vínculos na sociedade que o envolvia
de imediato, a vida local, no Município. Ali, ele era "alguém", e ali
recebia pressões diretas em vários sentidos. Existiam regras de tra-
balho e normas universais, mas elas eram diluídas pelas pressões
das comunidades políticas a que pertenciam os agentes. No Muni-
cípio, com seus "homens de bem", ricos fazendeiros, etc., só po-
deriam imperar formas não universalizáveis de recursos pano que
erapúblico, mas local.

Todo Município tem tarefas próprias. O funcionário fiscal,
entretanto, precisa priorizar, ex offlcio, os interesses de seu em-
pregador, longínquo e sem rosto definido, o "governo", ou o Es-
tado nacional. Aí temos os primeiros óbices na constituição
pública e universal do fisco. O servidor público no Município ou
Província possuí vínculos fortíssimos com a sociedade em que
vive e existe, onde é "alguém". Tais vínculos não são compensa-
dos por uma atitude profissional. Deste modo, as regras e normas
das operições diárias são conduzidas para o terreno dos costumes
locais, o que é  hábito, o "normal" no ambiente próximo. Esta-
mos em pleno fitos da formação política brasileira, em seu nasce-
douro, presa aos padrões consuetudinários. Nestes padrões, para
ser "alguém", o agente administrativo precisa acolher os costu-
mes dos fazendeiros e ricos locais, cuidar para que os interesses do
Município sejam atendidos, e manter relações dissimuladas com o
poder abstrato e distante, mas voraz, do Rio de Janeiro.

A penúria de recursos, digamos, abrange todas as instâncias
administrativas. Isto, ao mesmo tempo, força as medidas
racionalizadoras da administração e as impede. Franco indica um
exemplo estratégico; em plena "civilização do café", em
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Guaratinguetá, onde reina o fausto e a riqueza, a cidade é apenas
uni aglomerado de ruas e largos em petição de miséria Para cons-
truir um cemitério, foi preciso quase um século. Águas, esgotos,
teatro, iluminação, transportes, mercado, matadouro também le-
varam um século para se instalarem. E isto só ocorreu com o
alargamento das atribuições das Câmaras Municipais, e a modifi-
cação das práticas financeiras.

Durante todo esse período, os Municípios permaneceram
na penúria. Como ainda hoje pennanecem, em grande maioria. As
queixas sobre os serviços não efetivados são freqüentes. Diante
desta impossibilidade real de atender aos requisitos mínimos das
urbes, os poderes municipais tentamampliar as rendas públicas le-
galmente. O crivo do imposto, diz Franco, descaracteriza o contri-
buinte, ao incidir sobre categorias amplas da população, definidas
por critérios gerais, e faz do cidadão um devedor do Estado, exi-
gindo sua participação indiscriminada em despesas administrati-
vas também não especificadas. Assim, a provisão de fundos
públicos pelo tributo dissolve, em certa massa de valores cujas ori-
gens, neste ou naquele bolso, ficam perdidas, as possibilidades de
influência direta por parte de seus possuidores primitivos. Transfe-
re-se, pois, em sua plenitude, o poderio impessoal encimado pelo
dinheiro para as mãos dos que, em dado momento, representam a
autoridade públicae gerem seus recursos.

Tudo isso tomou-se pálido, entretanto, diante da concentra-
ção de recursos públicos para o governo central. Este último dei-
xou quase vazios os cofres dos Municípios. Os poderes locais
permaneceram "trancados numa pobreza inerte". Dada esta la-
mentável expropriação, surge um traço ético ainda mais nocivo,
em suas conseqüências, e que nos assola até hoje. Se o Município
está falido, apela-se aos cidadãos com recursos, os "homens de
bem", as "pessoas gradas" locais. Mesmo os precários remendos
de rua, as calçadas, as pontes, em que se resumiram as "realiza-
çôes" municipais por três quartos de século, ficaram muitas vezes
na dependência da boa vontade dos habitantes urbanos mais bem
aquinhoados pela sorte.

E chegamos ao ponto mais sinistro nesta gênese da confu-
são entre público e privado entre nós, a nossa ética, os nossos
hábitos. Diante da impossibilidade de atender ao mínimo indispen-
sável para a manutenção do modestíssimo patrimônio municipal,
não foi raro - atentemos bem para este item - que seus agentes em-
pregassem seus próprios recursos no reparo ou realização de
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obras públicas. Algumas autoridades chegaram a empatar consi-
deráveis somas nas obras daquele tipo. Vazios os cofres
municipais, e diante da urgência requerida pelas obras, o agente ou
autoridade local colocava do seu, em forma de empréstimos. Ao
que tudo indica, tal prática tomou-se costumeira. Nas Atas da Câ-
mara de Guaratinguetá encontra-se a singela nota: • "Que cada
vereador adiante por empréstimo ao cofre municipal, pelo prazo
de seis meses, a quantia de 100 mil réis, para o fim de executar-se
alguns consertos urgentes" (0810111864).

Falta dinheiro, faltam prédios para o próprio serviço públi-
co? Novamente o recurso ao bolso do particular. Com a pobreza
dos meios, o funcionário depende menos do poder normativo cen-
tral, do Rio de Janeiro - distante, racionalizador, vampiro - e mais
dos senhores locais, as "pessoas de bem". Ao invés do funcioná-
rio tomar-se um executivo que apenas gere os meios da adminis-
tração, ele é obrigado a assumir o status de proprietário deles.
Conhecemos todos a definição de uma burocracia estatal moder-
na, segundo Max Weber (citado por Franco): nela, os funcionári-
os são expropriados dos meios administrativos, apenas
gerindo-os.

No Brasil do século XIX, os recursos oficiais eram escassos,
até para o mínimo dos serviços públicos. Esta falta foi compensada
pela passagem nos bolsos dos cidadãos e das autoridades locais. O
servidor público toma-se dono dos serviços. "Seu era o dinheiro
com que pagava obras; seu, o escravo que cedia, sua, a casa onde
exercia as funções públicas".

Essa mistura entre a res publica e os negócios privados fun-
damenta a extensão do controle pessoal a todo o patrimônio do
Estado. "O homem que sustenta", diz Franco, "com recursos
próprios, particulares, as realizações de governo, está subjetiva-
mente pronto para considerar como seu o conjunto dos bens públi-
cos confiados à sua guarda. Por que não o faria? Por que não
satisfaria aos próprios objetivos com dinheiros do governo, se,
não raro, as dificuldades deste último eram resolvidas com haveres
seus, pessoais? Acaba por formar-se, de fato, nessas condições em
que ficam completamente fluidos os limites entre o que é
patrimônio da administração e o que é propriedade do administra-
dor, um fundo de bens comuns cujos valores, indivisos entre os
dois membros da associação formada, servem indistintamente ora
a um, ora a outro".

Franco cita inúmeros casos. Um é particularmente esclare-
cedor. Num processo por peculato, o acusado termina sua defesa
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do seguinte modo: "O dinheiro existe, suficiente para cobrir os sal-
dos; se não existisse, a fiança própria do denunciado bastaria para
esse efeito. Como, pois, apresenta a honrada promotoria o denun-
ciado como culpado de crime de peculato por ter-se apropriado ou
consumido dinheiro a seu cargo?". Comenta Franco: esta é certa
"moralidade" estranha aos princípios da promotoria e da Lei. Se o
dinheiro existe, pensa  acusado, é de pouca importância que o go-
verno entre na sua posse de acordo com prazos e prescrições
legais. Para esta idéia particular de probidade, é irrelevante onde
esteja o dinheiro - com o coletor, nas mãos do contribuinte faltoso
ou nos cofres públicos-, desde que possa ser produzido.

Aí temos uma ética, comenta Franco, que se opõe à regula-
mentação legal da ação do funcionário, mas que vale de modo
dominante na sua conduta efetiva, imaginando a observância da
Lei como limitada a uma "forrnalidade" vazia de conteúdo e signi-
ficação. Esta é a conciliação possível entre as duas ordens
contraditórias a que estariam ao mesmo tempo sujeitos os atos do
servidor público: a satisfação, muito de aparência, das normas le-
gais, e a real orientação pelo que é costume, "ético".

Isso fica evidente no trecho da defesa onde arrazoa o acusa-
do: "O que aLei pune, diz ele, é o desvio fraudulento, a subtração
acompanhada de intenção culposa. E a fraude, a fraude só que
constitui o desvio ( ... ) O mandatário não desvia uma soma por isso
só que a emprega em seu uso pessoal, se tem a intenção e meios de
• reembolsar ( ... ) Não é verdade que o denunciado faziajogo com
• arrecadação dos meses que corriam para cobrir os saldos dos
meses decorridos. As entradas se faziam mensalmente no dia 5 de
cada mês. Será possível que de 1 a 5 de cada mês a arrecadação
produzisse rendimentos para semelhante jogo, aliás sem importân-
cia, desde que as entradas eram feitas em dia e o denunciado tinha
fiança em bens próprios?".

Esse comportamento, hábito, ética, era geral, aceito pelos
habitantes dos Municípios. No caso em pauta, o acusado, confor-
me testemunhos recolhidos no processo. "era mesmo um dos
mais votados eleitores da paróquia, tendo exercido sem censura,
desde 1849, o cargo de escrivão da coletoria, no qual se manteve
até passar, em 1872, ao exercício dos lugares de coletor geral e
provincial". Carvalho mostra que, além dos escassos recursos
materiais, também tivemos pobres recursos humanos. Funções de
mando e administração - desde a polícia até a vereança, o cargo de
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alcaide, etc. - eram cumpridas por pessoas sem adestramento es-
pecífico. Mas, justo por isto, por estarem elas iinersas na
sociedade local, conhecendo seus padrões costumeiros, cumpriam
suas tarefas eficazmente, mesmo que estas fossem contrárias àLei
pública, proclamada no Rio de Janeiro.

O mesmo fato possibilitou a troca ambígua de influência en-
tre autoridades e funcionários e as pessoas "gradas" do Municí-
pio. As relações de favor, outra determinação social imperante no
Brasil, mostram seu peso quando entram no espaço que existe en-
tre a res publica e as pessoas privadas. Se há submissão ou coni-
vência com os poderosos locais, por parte das autoridades do
Município, ocorre uma outra conivência, agora como próprio po-
der central. Os Municípios, sobretudo os mais distantes geografi-
camente do poder central, são empobrecidos. Como atingir uma
parcela do excedente econômico - monopolizado pela Federação -
de modo eficaz? Temos, então, a figura do intermediário entre
Executivo nacional e prefeitos, apoiados pelas Câmaras de verea-
dores: o deputado. Este, através de mecanismos que englobam
desde os favores pessoais até as pressões no plenário, consegue
trazer, para suas "bases", algum recurso para ser aplicado nos
serviços públicos. Os mais eficientes recebem votos perenes,
como gratidão dos munícipes pelos avanços e melhorias. São
reeleitos tantas vezes, que julgam "natural" e indispensável seu
papel de intermediário de verbas. Ora, se o deputado presta "ser-
viços", se é leal à sua gente, por que seria errado apropriar-se de
algum recurso para garantir sua volta ao Parlamento, para conti-
nuar o trabalho "meritório"? Não se trata, pois, apenas de apro-
pri ação de dinheiro público.

Vaie ouvir a lição de Norberto Bobbio, uma vez que sua ter-
ia, a Itália, teve maior experiência do que nós no que tange à cor-
rupção política e à sua cura. "São duas as situações nas quais
observamos habitualmente nexos de corrupção: aquela em que o
sujeito político age para conseguir ou conservar ou não perder o
poder, e aquela em que, conquistado o mando, ele o mantém fir-
memente nas mãos, dele servindo-se para atingir vantagens priva-
das. Inútil lembrar que as duas situações são estreitamente ligadas
porque no mercado político democrático o poder se conquista
com votos; um dos modos de adquirir os votos é comprá-los e um
dos modos para aliviar-se das despesas é servir-se do poder con-
quistado ou comprado para adquirir vantagens. O poder custa,
mas rende. O jogo é arriscado: certa hora, de fato, custa mais do
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que rende, quando o candidato não é eleito; mas rende mais do
que custa. ( ... ) Considerada a arena política como forma de merca-

BOBSIO. Norberto. do, onde tudo é mercadoria, coisa a ser vendida e comprada, o p0-
Quale ii Rimedio? lii:
L'UtoP. cv&	lítico apresenta-se, num primeiro instante, como comprador (do
stan Tn PaQia, voto), num segundo, como vendedor (dos recursos públicos dos
1990.	 quais, graças ao voto, ele tomou-se potencial dispensador)".8

Conhecemos a tese de Jean Bodin, com raízes em Platão e
Erasmo e com repercussões até hoje: tirano é o que usa os bens de
seus dirigidos, como se fossem de sua propriedade. "Bens", aqui,
tem sentido polivalente. Não é apenas a massa concentrada do di-
nheiro, embora esta seja estratégica. Conta, sobretudo, a marca es-
piritual corrupta, definida pelo açambarcamento da língua, dos
nomes, dos valores em proveito dos déspotas e de sua família. Du-
rante o estalinismo, até mesmo perfumes recebiam o nome da filha
querida do "Pai dos Povos". Em qualquer regime tirânico moder-
no, cidades e instituições recebem o nome do benefactor. Quem
possui um pouco de dignidade cora ao visitar, por exemplo, Puerto
Stroessner. Este hábito constitui uma ética nefanda, da China até
os Ceaucescus. Basta-nos andar por nossas urbes, para toparmos
com nomes de ditadores e seus parentes. Quando um deputado dá
o seu nome, ou de algum familiar seu, a uma fundação debeneme-
rência, ou de pesquisa, ou coisa que o valha, mesmo que o dinheiro
chegue até os beneficiados, comjustiça, há a instalação de uma éti-
ca monstruosa, que faz sugar o bem público pelo particular. Desse
modo, um bem simbólico é ter o próprio nome colocado numa es-
cola, num hospital, numa ponte, num anfiteatro. Se o nome de al-
guém da família é dado a uma rua, praça, avenida, importa que a
"marca" do político lá está, lembrando ao povo do Município os
"serviços prestados". Esta também é uma forma de pôr o sinete
privado na res publica. O Professoriosé Oliveira de Arapiraca, da
Universidade Federal da Bahia, em notável pesquisa acerca do
fisiologismo político, mostra o quanto, na Bahia e no Nordeste em
geral, há uma verdadeira corrida aos nomes dos prédios escolares.
No Estado baiano, poucos prédios escolares, comparativamente,
recebem nomes como "Rui Barbosa", "Padre Vieira",
"Tiradentes". Em compensação, centenas de escolas ostentam os
nomes de famílias poderosas, entre elas, a do atual governador.
Este, lembra Arapiraca, é um tipo de marketing gratuito, eficaz e
permanente. Morre o político atual, seu filho ou neto ainda estarão
se beneficiando com a popularidade e familiaridade do nome.

Enquanto no século passado o movimento era ambíguo en-
tre os bolsos do funcionário e os cofres públicos (o funcionário ou
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autoridade colocava seus bens a serviço do público e exigia o re-
tomo, quando preciso, para seus objetivos particulares), hoje,
especialmente após o período desenvolvimentista, época em que
mais se enriqueceu no País, através das empreiteiras e da excessiva
centralização do poder central em detrimento dos Estados e muni-
cípios, a prática não é tão ambígua, no sentido anterior. Os
benefícios cargo/indivíduo que o ocupa, no século XIX, tinham
mão dupla Hoje, eles têm apenas um sentido: raríssimas autorida-
des colocam seus bens próprios no serviço público para financiar
prédios, pessoas, materiais diversos. Mas inúmeras servem-se dos
cofres públicos em proveito próprio. Este traço, pois, pode ser
compreendido em termos históricos, econômicos, administrati-
vos, para além dos longos e repetitivos discursos sobre a "ética'
na política. Enquanto os municípios patinharem na miséria, en-
quanto o poder central açambarcar a quase totalidade do
excedente econômico, existirá a figura do intermediário entre Pre-
feituras e Ministérios. Ele pode deixar de ser o deputado, mas
semelhante papel será, necessariamente, cumprido por alguém.
Nesta trilha, a "corrupção", para os ilustres juristas, ou a taxa por
"serviços prestados", o costumeiro e ético, se produz.

Evidentemente, todo esse problema é mais vasto. O livro de
Franco é complexo e cheio de matizes. Desejei, neste item, apenas
indicar que, além da conjuntura e da inflação discursiva e monetá-
ria, temos que nos haver com unia longa crônica "ética" de
relações que invertem o público e o privado entre nós, e que esta
crônica se instala em problemas de ordem institucional e histórica
E preciso romper com as peias do passado, mas, para isto, condi-
fio sitie qua non é conhecê-lo.

Ética e democracia Nunca é demais recordar que, em nosso
País, o poder central é quase nominalmente, apenas, federativo.
Em reuniões muito extensas de povos e territórios, um imperativo
democrático é a Federação livre, garantindo os direitos de todos
os Estados no seu interior, e, no âmbito dos Estados, os dos Muni-
cípios. Neste prisma, as gradações de eminência e responsabilida-
de permitem dosar o maior ou menor grau de relevo democrático,
desde as decisões até a fiscalização do excedente econômico.

Nesse ponto, precisamos refletir sobre a história política de
nossa Federação. Desde a Colônia, com efeito, a unidade política
do território brasileiro foi garantida pelas Forças Armadas e pela
diplomacia. Outra força que ajudou nesta missão foi a Igreja Cató-
lica. Após a Independência, os exércitos, reunidos pela Corte, no
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Rio de Janeiro, praticamente aniquilaram os movimentos centrífu-
gos e tentativas de autonomia absoluta, de Norte a Sul do Brasil.
Além dessa força coativa, mantendo no solo nacional as regiões
onde o separatismo era almejado, as Forças Armadas, com a Mari-
nha e a Aeronáutica, assumiram papéis supletivos na instauração
de serviços públicos, essenciais à integridade do Estado central e
às populações locais. No mesmo passo em que os castrenses repri-
miamos revoltosos, eles serviam para reatar os nexos entre os po-
deres locais e regionais e o núcleo do poder. Este, por sua vez,
através de uma competente instituição diplomática, que veio a se
consubstanciar no Itamarati, resolvia delicadas questões a partir
dos atos guerreiros. O Duque de Catas, de um lado, e o Barão do
Rio Branco, de outro, são personalidades simbólicas destas duas
instituições que garantiram o Estado central no País.

Enquanto os poderes ordinários rumavam para a arnbigüi-
dade entre particularismo e lei universal, por força da própria
dialética na formação do aparelho de Estado nacional, as Forças
Armadas e a diplomacia seguiram pano tratamento das questões
onde se jogava o Todo da Federação. Ou seja: sem as mãos milita-
res e sem as argúcias diplomáticas, já estaríamos, há muito tempo,
pulverizados em múltiplas formações estatais soberanas. Ocorre
que, embora cumprindo papel supletivo na instauração de serviços
públicos em todo o País, as Forças Armadas não puderam, nem
poderiam, atenuar a situação de carência dos poderes civis locais.
Sua ação globalizante, por outro lado, ajudou a fortalecer em de-
masia o poder central, o que facilitou ainda mais o quase
monopólio dos impostos e taxas do Rio de Janeiro em detrimento
dos Estados e Municípios. Efeito próximo ocorreu com as ativida-
des diplomáticas. Como resultado, aumentou o lapso entre as
instâncias locais e regionais e o aparelho burocrático-administrati-
vo do Rio ou, mais tarde, de Brasília. Este processo centralizador é
tanto mais grave, quanto é possível verificar que não foi propria-
mente o Estado na sua totalidade, mas o Executivo, o alvo desta
superconcentração. O Judiciário manteve a duras penas o seu cará-
ter de poder autônomo, mas com graves fraturas em seu interior,
causadas pelo Executivo. O Parlamento, por sua vez, raras ocasi-
ões teve para definir-se enquanto força nacional, decidindo
espontaneamente questões relativas ao Todo da Federação, sem
dependências ou lutas surdas contra o Executivo. O próprio fato de
os representantes servirem, quase sempre, enquanto intermediári-
os entre os planos locais e os Ministérios, de certo modo, colocou,
não raro, o Congresso como ante-sala do Executivo. Dominado
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este último por forças hostis ou alheias aos interesses locais e regi-
onais, a tensão entre os dois poderes tomou-se uma permanente
guerra de posições, quando os oposicionistas se colocaram aberta-
mente contra o Executivo, ou deu-se uma pouco sutil atividade de
pressões e contrapressões, trocando-se projetos, verbas, postos
decisórios por votos no plenário.

Com a recente e ainda trêmula democratização no âmbito
federativo, dois fenômenos são possíveis de previsão. O primeiro 
a continuidade do privilégio do poder central em face dos Estados
e Municípios. Aumentando-se, por isto, a necessidade de se utiliza-
rem todos os meios possíveis, legais ou ilegais, para garantir recur-
sos às instâncias estaduais e municipais, corremos o risco de ver a
famosa "corrupção" ética e o mau uso das coisas públicas conti-
nuarem, a cada vez com novos personagens e novos "escânda-
los". A cultura do ceticismo com relação à Federação pode fazer
germinar novos movimentos centrífugos, alguns com marcado
sentido autoritário e, por que não dizer, racista e paiticularizante.
Constatamos isto em várias regiões, deixando tais atitudes o pata-
mar do folclore, adentrando em planos mais graves. Caso este mo-
vimento se espalhe definitivamente, a única saída seria a
intervenção, mais unia vez, das Forças Armadas e da diplomacia.
Sem resolver o problema da harmonia distributiva e produtiva en-
tre poderes regionais e locais, o resultado só pode ser, outra vez, o
reforço do poder central. Como isto dificilmente poderá realizar-se
nos limites do Estado de direito, a Federação deverá ser tutelada,
novamente, pelos quartéis e pela diplomacia. Esta hipótese não
pode ser afastadaapriori, sobretudo se unirmos à falta de prudên-
cia e contenção linguística dos políticos a inflação, a recessão e os
sucessivos "escândalos", a partir dos quais as massas ressentidas
buscam bodes expiatórios e grupos ou indivíduos providenciais.

Nessa linha de raciocínio, pouca esperança haveria para ain-
cipiente vida democrática brasileira. Uma outra possibilidade é
assegurar as bases da vida municipal e estadual, diminuindo-se as
oportunidades de particularismo autonomista e de corrupção. O
Estado federativo, ao lado de uma representatividade mais equâni-
me, no Parlamento e Ministérios, atenuaria seu poder centrípeto,
garantindo uma Federação verdadeira. Neste caso, a força física
estaria reservada ao sustentáculo da soberania do Todo federativo,
mas não o tutelando. Idem, para o setor diplomático.

Nesse plano, as eleições gerais programadas para este ano
de 1994 são importantes tanto para a Federação, quanto para Esta-

-
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dos e Municípios. Por outro lado, elas podem renovar o Congres-
so, abrindo caminhos, seja para uma revisão constitucional empro-
fundidade, na qual se encare de vez o problema do desnível entre
poder central, Estados e Municípios, seja para a convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte, à qual, como primeira ta-
refa, se confiaria o encaminhamento político de um novo pacto fe-
derativo, ao contrário do que ocorreu até hoje.

De qualquer modo, é preciso aproximar a cidadania das de-
cisões, inclusive para fins de educação cívica dos atuais pagadores
de impostos e eleitores. O vínculo com os Poderes da República,
para os que habitam nos Municípios, ainda é distante, intermediado
pelos deputados e senadores. A tentação absenteísta apenas refor-
çará esta distância, acirrando os males da corrupção: as pessoas,
nos Municípios e Estados, continuarão precisando viver, alimen-
tar-se, terseu corpo e almatratados porespecialistas, gozar de me-
canismos higiênicos coletivos, locomover-se, etc. Para isto, é
preciso apoiar as instituições do Estado. Por mais autônomos que
sejam os Municípios e Estados ricos, eles não bastam para garantir,
sozinhos, esses itens. Precisam da colaboração das demais regiões.
Esta, por sua vez, só ocorre numa Federação escolhida e determi-
nada por representantes legítimos. Sem um pacto federativo, atra-
vés de um Congresso renovado e comprometido com os poderes
particulares e com o universal (toda a Federação), poderemos
constatar a imposição, pelaforça militar, do Estado central, atenu-
ando-se mais uma vez a idéia federativa, ou teremos a explosiva
anarquiados vários Estados, influenciados pelo separatismo.

Podemos avançar, com Hegel, afirmando que a ética plena
ocorre no plano do Estado. Quemjulga assegurar para si o estatu-
to de ser moral, afastando-se das lides políticas, na verdade contri-
bui para a perpetuação de hábitos públicos que podem e devem ser
modificados, pela vontade e pela inteligência- Conforme define Ni-
colai Hartman: "A realidade ética do Estado é o solo real sobre o
qual crescem os indivíduos, o solo que gera o que é verdadeira-
mente moralizante. A situação é análoga à da vida natural do indi-
víduo na vida do gênero: aparentemente são os indivíduos o lado
real, enquanto na verdade realiza-se neles a mais vasta vida unitária
do gênero ( ... ) Por isto, é utopia isolar o homem do Estado"Y Me-
gel, lembra, neste sentido, um sábio pitagórico a quem um pai per-
guntava como educar moralmente seu filho. Responde o sábio:
"'toma-o cidadão de um Estado com boas leis".

Na atual busca de atos lesivos ao público, no Brasil, não se
pode permitir a confusão entre a essência do Estado e suas deter-
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minações empíricas, tal como constatamos até hoje. Uma verbor-
ragia moralista, a fuga do político, decretando-se o fundas institui-
ções, sobretudo do Parlamento, só ajuda os que recusam a demo-
cracia e desejam um Estado central autoritário sem Federação. Há
um belo livro, escrito por Jean Starobinski, que trata do problema
dos males éticos de nossa civilização, diagnosticados por Rous-
seau. O título é eloqüente: O Remédio no Mal.

No caso da democracia, é possível encontrai nela mesma o
remédio para os seus males. Na política, sempre é permitido ape-
larinos para o tratamento homeopático, encontrando, no próprio
mal, o seu remédio. Podemos também apelar para uma cura que
vem de fora. "Nas duas eventualidades", diz Starobinslcj, "o mal
terá servido, mas, no primeiro caso, ele ter-se-á mostrado apto a se
transformar em bem; no segundo, ele terá, pelo seu próprio exces-
so, apelado para sua destruição, sua troca por uma potência anta-
gônica". '°Ou seja: se recusarmos tratar a democracia brasileira na 10 STAROBINSKI, J. temedida da própria democracia, se buscarmos sua cura, comojá foi	Remêde dans !e Mal.
feito no passado, em grupos e intervenções cirúrgicas "moralizan-	GaJlimard. 1989
tes", cortando as instituições do Estado democrático e de direito,
estaremos abrindo caminho direto para a tirania, civil ou militar.

Ora, concordamos com Hegel: não existe ética sem liberda-
de. A ética "éo conceito de liberdade que se tomou mundo exis-
tente e natureza". Donde se conclui que, num Estado onde falta a
liberdade, sobretudo a política, inexiste ética e moral. Urge, na ver-
dade, romper com a ética que nos aparece como natureza, dada a
sua longa presença entre nós. Mas, para isto, os atos políticos e as
mudanças institucionais conseqüentes devem-se efetivar. Novos
hábitos, novas instituições, demandam tempo para se tomarem
"uma segunda natureza". Os costumes que nos informam, defini-
dos pela inversão do público e do privado, levaram séculos para se
tornarem puramente reflexos. Boa parte dos acusados de corrup-
ção, hoje, julgam "natural" o que fizeram. Sua ética ameaça a de-
mocracia. Não é abolindo a segunda que atingiremos a mudança
da primeira. Pelo contrário. No processo de regeneração democrá-
tica e ética, os Parlamentos têm muita responsabilidade. Como diz
o sábio pitagórico, para bem formar os cidadãos, são requeridas
boas leis. Diplomas legais promulgados sem o consentimento dos
povos, ou de seus representantes, testemunham pura escravidão.
Os servos, por definição, nunca são éticos. Temos confiança em
Deus de que ultrapassaremos este momento de modificação ética e
institucional, atingindo, muito breve, a democracia, fundamento
de toda e qu alquerj ustiça social verdadeira.
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L.eonanio Avritzer Professor do Departa-
mento de Ciência Política

R

oberto Mangabeira Ungeré o intelectual brasileiro
mais conhecido fora do País. Chamado de Unger
nos Estados Unidos, ele é professor titular da Fa-
culdade de Direito da Universidade de Harvard.
Segundo o publicista inglês Perry Anderson, que
foi por mais de vinte anos editor da New Lefi
Review, Mangabeira Unger se encontraria, ao lado
de Edward Said e Salmon Rushdie, no reduzi-
díssimo grupo de intelectuais do Terceiro Mundo
capazes de influenciar o debate intelectual no Pri-
meiro Mundo. Nesta brevíssima introdução à en-
trevista concedida por Roberto Mangabeira

Unger aos Cadernos da Escola do Legislativo, tentarei mostrar o
que foi que o tomou o mais famoso dos intelectuais brasileiros, as-
sim como mostrar a relação entre o seu trabalho teórico e as suas
idéias sobre oBrasil.

A obra de Roberto Mangabeira Unger tem duas fases. A pri-
meira é constituída por seus escritos sobre o Direito, considerados
uma das mais importantes contribuições pano movimento que se
tomou conhecido como critico] legalsiudies, um movimento cujo
objetivo foi mostrar que a concepção liberal do Direito se funda
cm múltiplas referências nem sempre compatíveis entre si. É a par-

c.d. Esc. Legisi., Belo Ifrsizaiie, 1(1): 33-57,jafja 1994.33



CADOU'.Jos DA ESCOLA 1x LEçJstATr.v

1 FtSMUSSEN David.
Convnuntalicn17eay
and lhe Cfltfque of lhe
Law. Habennas and
Unger mi the Law.
Laidom PxE Itm
on* igsa

tir desta crítica que o movimento critical legal studies entende o
seu papel. Ele consistiria em revelar o profundo comprometimen-
to do Direito com concepções sociais e naturais que não
representam nada mais que vestígios de um mundo metafísico no
qual o indíviduo do século XX não mais acredita. 1 Duas conseqü-
ências construtivas seguem-se da crítica ao Direito tradicional. Em
primeiro lugar, trata-se de explorar os diferentes princípios contra-
ditórios do Direito para propor formas distintas de organização e
associação para aqueles setores da sociedade cuja prática social
não seja favorecida pela normatividade existente ou com ela con-
lute. Em segundo lugar, trata-se de explorar novas possibilidades
institucionais compatíveis com os princípios estruturantes das so-
ciedades liberais contemporâneas mas, ainda assim, alternativas
em relação às formas institucionais dominantes nelas consolida-
das. E a demonstração desta possibilidade que levou ao segundo
grande esforço da obra de Unger, materializado na trilogia deno-
minada Política, wn Trabalho em Teoria Social Construtivista,
uma obra de quase mil páginas publicada a partir de 1987 pela
Cambridge University Press e que inaugura a segunda fase da
obra do autor.

Mangabeira Unger parte, na sua trilogia, de um diagnóstico
dos motivos pelos quais o assim chamado projeto radical, que en-
globaria tanto liberais (no sentido americano do termo) quanto a
esquerda, sofreu uma série de reveses ao longo do século XX. Un-
ger diagnostica estes reveses da seguinte forma: "As revoluções
comunistas, apesar do seu alcance em termos de redistributivismo
econômico, não conseguiram gerar instituições sociais que pudes-
sem reivindicar, de modo convincente, a implemhtação do
projeto radical para além de onde ele se encontra nas ricas demo-
cracias do ocidente e nos países de economia de mercado. Ao
mesmo tempo, a política partidária nas democracias ocidentais
acolheu um conjunto de disputas rotineiras aceitada redistribui,.
ção secundária de ganhos no interior de um ordenamento
imaginativo e institucional que permanece não questionado. Os
países do Terceiro Mundo continuam sendo o quintal de oligar-
quias predadoras...". Para Unger, esta combinação de fracassos
produz, ao lado da sensação de que nada deveria ser da forma
como é, a convicção de que "nada pode ser transformado a partir,
da ação coletiva consciente". E esta a questão à qual o autor pro-
cura dar uma resposta no segundo volume de sua trilogia.
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O ponto de partida para a resposta do autor é uma combina-
ção entre crítica institucional e antideterninismo político. O
antideterminismo se manifesta na percepção de que as formas ins-
titucionais específicas de que se revestiram a economia de
mercado e a democracia representativa não são as únicas formas
Possíveis de institucionalizáção do mercado  do estado democrá-
tico-repiesentativo. Pelo contrário, Mangabeira Unger demonstra
que formas institucionais alternativas como a pequena produção e
a democracia de base (empowereddemocracy) foram opções viá-
veis em um certo momento apesar de não se haverem consolidado
COMO instjtucionalidade dominante. A constatação conduz a um
argumento, de caráter simultaneamente valorativo e institucional,
aceita do arranjo político dominante nos países ocidentais. O lado
valorativo do argumento de Unger deriva da constatação de que
as formas institucionais da democracia repiesentativae daccono-
mia de mercado "não constituem nem ao menos uma grossa
(crude) aproximação de um sistema neutro de seleção de prefe-
rências individuais e coletivas... Tais instituições beneficiam
claramente certos gropos em detrimento de outros" ( p.55). O
lado institucional está ligado ao diagnóstico de acordo com o qual
a vontade transformadora não se pode constituir em requisito úni-
co cia atividade transformadora. A procura de instituições
adequadas capazes, através de um processo de experimentalismo
institucional, de produzir novos arranjos e práticas políticas é, na
opinião de Unger, o requisito fundamental para a transformação
política e econômica

Não é difícil perceber o papel que o processo político brasi-
leiro desempenha nas formulações de Mangabeira Unger. Para ele,
oBiasil, assim como os demais países do cii 2nwln Terceiro Mun-
do, constituiriam o caso exemplar da falência da institucionalidade
liberal tal como o movimento critical legal siudies a descreveu.
Por um lado, a heterogeneidade de práticas e doutrinas legais tem
um efeito ainda mais corrosivo sobre ainstitucionalidade política 
econômica em um país como o Brasil, levando à existência de áre-
as nas quais nem a economia de mercado nem os princípios da
democracia representativa penetram. Por outro, é justamente o
fracasso de um processo de imitação institucional, que apenas pio-
ra aquilo quejá não funciona bem na matriz, que abre apeispectiva
de um processo de inovação institucional e de experimentalismo
que constitui, na visão de Mangabeira Unger, o lado positivo da
experiência brasileira atual. Como ele mesmo diz nesta entrevista,
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"é este experimentalismo institucional voluntário [que pode
dar] feições diferentes às instituições concretas do mercado e da
democracia [representativa]". Foi em tomo do esforço de pensar
quais seriam estas instituições e qual feição elas teriam que opto-
frssor Roberto Mangabeira Unger concentrou as suas declarações
na entrevista abaixo, demonstrando a contribuição que a
criatividade intelectual pode trazer ao debate político que aconte-
ce hoje em nosso País.
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C

omecemos com uma discussão sobre sua própria
obra, na qual sefáz uma das mais famosas críti-
cas à concepção liberal do Direito. O senhor diz,
no Direito nas Sociedades Modernas, que todo
sistema jurídico incorpora valores, incorpora
uma visão acerca de como o poder vai ser distri-
buído na sociedade, ou seja, que o sistema
jurídico não é verdadeiramente neutro. Gostarí-
amos de começar com duas perguntas. Primeiro
que o senhor explicasse melhor a origem de sua
crítica a uma visão liberal do Direito. Segundo,
gostaríamos também de saber como o senhor res-

ponderia a uma crítica de cone mais habermasiano, de autores
que, ao mesmo tempo, têm uma crítica ao liberalismo, mas acei-
tam a validade de alguns postulados liberais. Por que o senhor
prefere a crítica ao liberalismo a uma visão radicalmente dife-
rente, que negaria mais claramente os postulados do
liberalismo?

Mais recentemente, o meu trabalho acadêmico tem como
um de seus temas principais a tentativa de ztimaginar o pensamen-
tojurídico como uma forma de imaginação institucional. Eu reluto
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em tratar da crítica ao liberalismo como um problema de especula-
ção abstrata. A mim me parece que o essencial, sempre, rio
pensamentojurídico, é a relação entre os ideais ou os interesses, de
um lado, e as instituições e práticas, de outro, que representariam
esses ideais e esses interesses. Hoje, para mim, o ponto de partida
para uma crítica ao pensamento liberal seria o esforço de contestar
a equação que se procura estabelecer entre os valores liberais, de
um lado, e as formas tradicionais da democracia representativa e
da economia de mercado, de outro. O que verificamos hoje no
mundo é que o enfoque do conflito ideológico está mudando. Está
deixando de ser um contraste entre o estatismo e o privatismo e
está passando a ser uma contenda entre as formas institucionais al-
ternativas do pluralismo político-econômico. Estas formas
institucionais da democracia de mercado, da economia de merca-
do e da democracia representativa, que prevalecem nos Estados
Unidos e na Europa Ocidental, seriam apenas uma variante de ou-
lias formas possíveis do pluralismo político e econômico. Então aí
está o começo de uma crítica contemporânea ao pensamento libe-
ral. O pensamento liberal pratica uma espécie de fetichismo
institucional porque ele identifica os valores liberais com aquelas
instituições. Eu acho que isso tem muita atualidade para nós, do
Brasil, porque todos os países de economia periférica tendem a ser
governados por elites que começam com projetos de imitar e im-
portar as instituições econômicas e políticas dos países centrais. E
só quando esse esforço imitador fracassa é que essas elites são le-
vadas a um experimentalismo institucional involuntário, obriga-
das, contra a vontade, a dar feições diferentes às instituições con-
cretas de mercado e da democracia. Acho que aí está o caminho
novo para o pensamentojurídico no mundo: é desmitificar essas
abstrações e inventar pouco a pouco, de baixo para cima, as for-
mas alternativas de democracia de mercado. É essa a feição
institucional que eu procuraria dar hoje à crítica ao liberalismo e
que me parece assinalar a tarefa mais importante do pensamento
jurídico num país como o nosso.

Temos intra enorme simpatia por esse ponto de partida, in-
clusive porque estamos convencidos de que um dos elementos do
crise brasileira éjustamente um processo de importação de insti-
tuições que constituiriam o horizonte de um processo de
modernização que acabou fracassado, tanto na sua vontade de
imitar algumas instituições, quanto na perspectiva de criar uma
sociedade completamente moderna. Achamos que não consegui-
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mos chegar nem a um, nem a outro objetivo. A pergunta, entre-
tanto, quefica e que gostaríamos defazerao senhor é o que é que
nós poderíamos aproveitar da herança liberal na construção
dessas instituições, se éque há alguma coisa a ser aproveitada?

Acho muito difícil generalizar sobre a herança liberal por-
que, veja, por exemplo, o contraste entre os pensadores liberais de
início e meados do século passado e os pensadores liberais anglo-
saxônicos de final do século XX. Eles, John Stuart Mil e Bentham
eram radicais, institucionalmente, quer dizer, eles tinham um pro-
grama institucional de mudança radical das instituições, e as suas
especulações mais abstratas estão organicamente vinculadas a
essa tentativa reconstrutiva das instituições. Agora, os pensadores
liberais de maior influência, pessoas como Rawls 1 e Dworkin2,
nos países de língua inglesa, são instítucionalmente conservado-
res. O que eles fazem, no fundo, é uma generalização filosófica das
práticas de tax-transfer no Estado social-democrata contemporâ-
neo. Dado que este arcabouço institucional está consolidado,
como é que podemos humanizar isso? Transferindo recursos dos
que têm mais para os que têm menos. E a filosofia deles é uma tra-
dução para a metafísica dessa realidade política muito concreta.
Então eu diria que esse liberalismo tardio deve ser contrastado
com o impulso subversivo e construtor do liberalismo original. A
tarefa que estou propondo se assemelha ao liberalismo original e
se opõe ao liberalismo tardio. Eu faria então essa desagregação na
crítica ao liberalismo.

O senhorfalou de Rawls e de Dworkin como representan-
tes de um pensamento muito concreto a partir das tradições
norte-americanas. Como ficaria a questão de uma filosofia do
Direito? A questão de repensar o Direito e a institucionalização
democrática num país como o Brasil?

É uma coisa muito interessante porque o que se verifica nos
Estados Unidos e na Europa é que a tendência dominante no pen-
samentojurídico é a polarização entre duas posições: uma posição
tenta reinventar o formalismo doutrinário, dar-lhe uma sobrevida,
de alguma forma imunizá-lo contra as críticas da filosofia moder-
na; e a outra, representada pelo movimento crítico dos Estados
Unidos (Direito Alternativo no Brasil), faz uma espécie de guerri-
lha interpretativa, querendo reivindicas a liberdade de interpreta-
ção jurídica, que passaria a ser como quc um cavalo-de-tróia da

RAWLS, John. A
Theory of Justice.
cambridge: Harvard
Untversity Press, 1971.

2 DWORKIN, Ronald.
Taking Rights Se-
ricusly. Cambridge:
Harvard University
Press, 1978.
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sociedade civil dentro do aparato do Estado. Acho que é necessá-
rio que o pensamento jurídico escape a esse dilema porque essa
guerrilha de Direito Alternativo, da liberdade interpretativa, não
apresenta uma visão institucional alternativa. Em vez de apresen-
tar uma visão da estrutura, da mudança da estrutura e da estrutura
alternativa, eia se reduz a essa resistência no piano micro, que é
uma resistência de cunho essencialmente negativo. Então eu diria
que a tarefa importante para o pensamento jurídico é escapar a
esse falso dilema e compreender e praticar o pensamentojurídico
como um pensamento sobre as estruturas e sobre a criação de es-
truturas alternativas. Agora, para passar para a situação do Brasil,
acho que nós ternos no debate nacional, hoje, dois exemplos muito
eloqüentes da importância dessa problemática institucional
submersa. Um foi trazido agora pelo debate do plebiscito. Nós ti-
vemos no Brasil um debate sobre forma de governo, como se a
única coisa que pudéssemos fazerera importar o modelo america-
no ou o modelo alemão ou misturá-los de alguma maneira, como
se a forma híbrida dos dois regimes tivesse que ser a constituição
da V República francesa. Quer dizer, aí os juristas malograram
porque não conseguiram transmitir para o povo brasileiro a ideia
de que esses rótulos, essas formas de regime podem receber con-
teúdos radicalmente diferentes, com conseqüências radicalmente
diferentes. Nós podemos ter, por exemplo, uma maneira de mistu-
rar o parlamentarismo e o presidencialismo que acelere a
mobilização política, privilegiando mecanismos de resolução dos
impasses, inclusive por eleições antecipadas quando há um con-
fronto entre o Executivo e o Legislativo. De forma semelhante no
debate sobre economia de mercado no Brasil, enfrentamos a reali-
dade básica de nosso dualismo, pois a grande maioria do povo bra-
sileiro está aprisionada numa segunda economia. E o problema, a
tarefa do pensamento jurídico nessa área, é imaginar como essa
parceria do Estado com essa segunda economia brasileira se pode
reconciliar com o pluralismo econômico. Exigiria, por exemplo, a
invenção de um nível intermediário entre o Estado e o produtor
privado: bancos públicos ou mistos, fundos sociais, que tivessem
caráter misto, público/privado, e que tivessem certa autonomia
empresarial. Então aí está toda uma tarefa construtiva do pensa-
mentojurídico: imaginar a forma alternativa de essa economia de-
mocratizar o mercado. Acho que o interessante na nossa situação
é que há uma convergência natural entre a agenda do pensamento
jurídico, que procura libertar-se desse falso dilema de formalismo
e guerrilha interpretativa, e a necessidade brasileira de reinventar
as instituições do País.
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Sobre essa questão, há alguns anos atrás o senhor disse
que a generalidade do Direito no Brasil é mais pane doproble-
ma do que pane da solução. O senhor manteria ainda essa visão
de que na reinvenção das instituições no Brasil teríamos ainda
queftgirda questão da generalidade epanir radicalmente para
formas alternativas ou o senhor acha que existe um ponto de con-
ciliação entre a generalidade e o alternativismo?

Acho que o problema não é a generalidade, é esse fetichis-
mo. O problema é o fetichismo institucional do pensamento
jurídico, que faz com que ele confunda a idéia de uma economia de
mercado com o sistema tradicional do direito de propriedade ou
de direitos e obrigações, e a idéia de uma democracia representati-
va com aquelas fórmulas que existem no hemisfério norte. Isto é
uma espécie de rendição, de prostração, de subjugação imaginati-
va a que o pensamento jurídico tem que fugir. Essa é a tarefa dos
juristas brasileiros.

Professor, conversávamos sobre os temas em voga na teo-
ria jurídica no Brasil atual. Há um tema da Constituição que tem
tido uma certa recorrência nos últimos tempos, indicando uma
cena consciência. É a questão da efetividade. A efetividade jurí-
dica tem sido recorrentemente trabalhada. Como é que o senhor
vê essa questão?

Minha preferência seria tentar traduzir essa idéia geral da
efetividade no problema concreto da experiência social. E o se-
guinte: se se dá ao cidadão capacidade efetiva de reivindicar o
direito, que, de outra forma, seria uma exortação programática,
como os direitos sociais que estão na Constituição brasileira; se se
cria o n.e:anismo processual para isso - como seria o mandado de
injunção previsto na nossa Constituição -, aí essa questão da
efetividade se toma uma prática contestadora, uma forma de poli-
fica de baixo para cima à qual me referi. E isso tem um imenso
potencial mobilizador. Então, a elevação do nível de mobilização
não é apenas o resultado das reformas políticas que defendo,
como o financiamento público das campanhas. E também o resul-
tado da construção desses instrumentos processuais para a
efetivação dos direitos, como seria o mandado de injunção.

Permita-me uma consideração, pois isso nos coloca diante
de um problema grave, onde a questão praticamente se inverte. A
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Constituição garante o mandado de injunção, de urnaforma cla-
ra, com todas as letras. Existe, também, outro instituto claro para
a defesa de interesses mais gerais: a declaração de inconstitucio-
nalidade por omissão. No entanto, o STE ao interpretar o artigo
relativo ao mandado de injunção, simplesmente acabou com ele.
Esta foi uma tentativa de refrear o que vem acontecendo no Bra-
sil, ou seja, a ausência de vínculo do Judiciário com o texto
constitucional, ou mesmo o texto legislativo, e o sentido que se
atribui a ele, O Judiciário simplesmente subverte esse sentido,
com interpretações extremamente facciosas, e sempre negando
direitos.

Tudo isso mostra que política é destino e que não há nenhu-
ma forma de usar o Judiciário como um truque, para fazer o que a
política nacional não faz. O Judiciário mudará, quando a política
brasileira mudar. Mas a política brasileira não é só a conquista do
poder central. São os "cavalos-de-tróia" dentro do aparato do
Estado, como osjuízes, procuradores, defensores etc., como diria
o nosso amigo Brizola, comendo o Estado pelas bordas (risos).
Acho que essa é a primeira etapa da minha resposta à sua observa-
ção. Agora, quero fazer uma segunda etapa de reflexão, que apon-
ta para possibilidades mais remotas. Vou dar um exemplo do que
está ocorrendo no Direito americano. Sabe-se que há uma tendên-
cia no pensamento jurídico, nos Estados Unidos, de acentuar a
universalidade do pensamento jurídico, em substituição ao
formalismo doutrinário, de ver o Direito como uru repertório de
princípios, de políticas públicas, de ideais. Uma idéia política e in-
telectualmente ambiciosa do Direito. Quando o Direito é visto as-
sim, é possível e necessário imaginar que haverá contradições
entre fragmentos do Direito e a estrutura do poder, em determina-
das organizações sociais. Então, os americanos criaram o manda-
do de injunção deles, que são os Complex Enforcement
Proceda res, pelos quais osjuízes intervêm em sistemas escolares,
em prisões, em asilos mentais, e assumem o controle daquelas or-
ganizações, para reconstruí-las, para, de alguma forma, dirimir
essa suposta contradição entre o que o Direito está exigindo e o
que a prática social é. Isso é extremamente interessante, porque o
que está acontecendo aí é que se cria uma forma de ação do Esta-
do, que não cabe dentro do Estado tripartite clássico, porque é
uma forma de intervenção que não se adapta a nenhum dos pode-
res existentes. Não se adapta ao Legislativo, porque é uma inter-
venção episódica, localizada, em vez de ser a formulação de
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normas gerais. Também não se adaptaria ao Judiciário, porque é
uma intervenção estrutural e reorganizadora. Não é apenas o re-
conhecimento de direitos entre litigantes. Não há, pois, nenhum
papel institucional bem adaptado ao desempenho daquela função
substantiva.

Então, o que está acontecendo ali é que, de alguma forma,o
Direito Processual, o arcabouço processual, está sendo
desracionalizado, está sendo tratado de forma pragmática para
que se possa realizar, mais radicalmente, a racionalização de direi-
tos substantivos. Então, a solução a longo prazo seria criar um
novo poder do Estado, um quarto poder, de alguma forma com-
posto e eleito democraticamente, que, como o Legislativo, tivesse
responsabilidades estruturais, mas, ao contrário do Legislativo, in-
terviesse episodicamente e não pela formulação de normas gerais.
Quero dar esse exemplo do Direito americano porque ele mostra
como a evolução iminente, a transformação interna do pensamen-
to jurídico criam a oportunidade para inovações ideológicas e
institucionais. Aí está algo que não cabe dentro do sistema existen-
te e que dá uma oportunidade de reorganizar o Estado. Vamos
tentar o que pudermos. Já se começa a discutir isso entre osjuris-
tas americanos. E eu diria que é uma coisa interessante para o
Brasil porque, se uma das coisas que caracterizam uma sociedade
como a nossa são essas contradições radicais e sistemáticas entre a
realidade da prática social e as pretensões do Direito, precisamos
formar uma série de instrumentos processuais para desfazer essa
contradição. E não pode ser só por normas gerais ou por litígios
individuais. Tem que ser por uma outra coisa que são essas inter-
venções cirúrgicas e reconstrutivas que exigiriam um outro
aparato do Estado, dentro do Estado.

Por exemplo, o senhor acreditaria que a Procuradoria Ge-
ral da República, de algwnafonna...

Talvez pudesse ser um ponto de partida para isso, mas seria
necessário que tivesse legitimidade política e jurídica para o con-
trole do processo e obtenção dos recursos porque, para assumir a
direção de organizações sociais, é preciso ter recursos orçamentá-
rios. Teria de haver um aparato técnico. Os juízes americanos
estão fazendo isso no ar. Não têm recursos orçamentários e nem
têm legitimidade política e jurídica para isso. É este o ponto que
quero sublinhar: nos Estados Unidos nenhum Poder do Estado
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está legitimado para desempenhar essa função. Então, o Poder, se
quer fazer, faz, até o limite de perder a legitimidade. É claro que os
juizes intervêm nas organizações marginais, como são escolas e
prisões ali. Por que não intervêm no Citibank ou nas grandes fábri-
cas e nas burocracias? É porque aí não seria permitido. Não são
eleitos? Não são poderes legítimos para isso? Então é uma coisa
casuística. E uma reconciliação ad lux entre duas idéias contra-
postas e irreconciliáveis. Uma idéia diz: realize o Direito
Substantivo só na medida em que hja um agente institucional ple-
namente legitimado e capacitado para realizar o Direito
Substantivo daquela forma. O outro princípio contraposto diz: re-
alize o Direito Substantivo de qualquer jeito. Haja ou não um
agente apropriado. E, se não houver um agente apropriado, esco-
lha o agente não apropriado. E vá até aonde você puder. Então,
essa prática processual, que começa a emergir naquelas democra-
cias ricas, é uma reconciliação casuística entre esses dois
princípios contraditórios. E a verdadeira reconciliação seria modi-
ficar a organização do Estado, inventando um novo aparato,
novas formas de intervenção política e de realização do Direito.

Porque o senhor propõe um quarto Poder? O senhor acha
que o problema no Brasil éde regime de governo?

Não. Não é o problema único, mas isso é um exemplo que
acho interessante para nossa discussão aqui porque mostra que
uma coisa leva à outra. Temos essas contradições violentas entre
Direito e sociedade. Seria unia oportunidade para se criarem insti-
tuições novas. Penso que os juristas brasileiros deveriam estar
discutindo coisas desse tipo porque o mandado de injunção, em
vez de ser visto como uma anomalia que se perde no ar, poderia
ser visto como ponto de partida para se repensarem as formas pro-
cessuais e institucionais de realização do Direito numa sociedade
que foge ao Direito, numa sociedade organizada em tomo de me-
canismos particularistas que têm um Direito universalizante.

O senhorfala que existe uma falência imaginativa brasilei-
ra e faz críticas às elites intelectuais, que estariam, de cena
forma, se omitindo de fazer análises mais ousadas da realidade.
O senhor também afirma que falta riam condições para esse tipo
de análise. O que está faltando? Como o senhor analisa essa fal-
ia de imaginação?

Acho que não devemos cair no nacionalismo cultural primi-
tivo que nos leve à fantasia de que, subtraindo as influências
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estrangeiras, o que ficaria seria o nacional. Quer dizer, subtrai-se a
tal influência estrangeira e o que sobra é o brasileiro. Não é assim.
A forma de construir uma imaginação nacional é pela afirmação,
pela agressão intelectual, pela capacidade de inventar e recons-
truir. Não é que nós tenhamos um patrimônio a proteger contra
essas influências; o que nós temos é um patrimônio a construir,
pela capacidade afirmativa de imaginar as coisas. E é isso que está
faltando. Então, não é uma crítica contra as influências forasteiras;
é uma crítica à passividade, à desesperança, que faz com que nós
pensemos pequeno.

No Brasil, assistimos sempre a grandes hiatos: intensos
processos de mobiliza ção popular como o impeachment diretas-
já, seguidas de momentos de apatia política. Com relação a essaS
desmobilização da sociedade brasileira, qual seria hoje o
caminho para mobilizara população deforma permanente?

É essa a lição de toda política contemporânea há essa
dialética, esse ritmo de momentos de efervescência que, se não se
traduzem num legado institucional, desaparecem. Então, o
problema está em traduzir esses movimentos de mobilização
numa coisa que fique. O que fica são as instituições e as práticas e,
nesse particular, acho muito importante compreender que as
instituições políticas variam entre si na capacidade de sustentarem
ou facilitarem a mobilização permanente, porque a tradição
constitucional dominante no Ocidente é uma tradição constituída
por dois elementos. De um lado, por mecanismos constitucionais
que facilitam o impasse, como no sistema de pesos e contrapesos
do presidencialismo americano, como também o imperativo
dentro do parlamentarismo clássico de buscar o mínimo
denominador comum na face política De outro lado, pelo
componente dessa tradição constitucional dominante, que é a
preferência por práticas que mantêm o povo num patamar
relativamente baixo de mobilização política e fazem com que a
vida política seja uma vida de episódios eleitorais. E essas práticas,
na história do constitucionalismo ocidental, são o sucedâneo das
técnicas da democracia, do liberalismo protodemocrático do
século XIX, que restringiu o sufrágio, inclusive por critérios de
propriedade. Então, nós, no Brasil, teríamos que substituir ambos
esses elementos da tradição constitucional dominante, teríamos
que preferir formas constitucionais que resolvessem os impasses e
acelerassem a vida política, pelo envolvimento do eleitorado na
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resolução desses impasses, quer por plebiscitos e referendos, quer
por eleições antecipadas. E, por outro lado, teríamos que preferir
um conjunto de práticas: quebra do monopólio das comunicações,
financimento público das campanhas eleitorais, mudança do
sistema eleitoral que fortalecesse os partidos, inclusive pelo
sistema das listas fechadas, práticas essas que teriam o efeito
convergente de elevar o nível de mobilização política do povo e
esquentar a política nacional, não na forma de agitação passageira,
mas na forma de uma vida cívica permanente.

Vamosfazer perguntas mais no campo da política cotidia-
na e conjuntural. Em recente entrevista, o senhorfalou a respeito
do governador Leonel Brizola, de quem o senhor talvez seja um
dos maiores avalistas, na área acadêmica. Vemos ainda essa
aproximação da Academia com a política em vários setores da
política nacional. O senhor mesmo construiu todo o seu renome
na área acadêmica, e, hoje, tem também essa aproximação com
apolítica, com sua candidatura em eleição recente. Gostaríamos
de saber até que ponto continua essa sua avalização do governa-
dordo Rio?

Para começar com a primeira pergunta: realmente sou
membro do PDT e vou apoiar a candidatura de Brizola agora,
como cidadão, mas eu tenho uma posição no PDT que diverge da
posição da maioria dos meus companheiros sobre muitas questões
importantes. Até julgo que nós, no Brasil, temos na verdade dois
grandes partidos latentes, que não estão expressos na divisão par-
tidária atual. Temos um partido que se poderia dizer da social-de-
mocracia conservadora. Esse é um partido que quer retirar o
Estado das atividades produtivas, fazer com que o Estado, mais
enxuto, se dedique a atividades sociais, integrando o Brasil na eco-
nomia mundial, adaptando a economia brasileira à regra do jogo.
E temos um outro partido que quer contestar a estrutura, o mode-
lo econômico. Quer inventar uma forma de parceria entre o Esta-
do e o produtor privado e quer encontrar uma forma de inserir a
economia brasileira na economia mundial, forma essa que resista
ao papel que está sendo preparado para a nossa economia, que é o
papel de recebermos essa indústria fordista tradicional e produzir-
mos aqui dentro com base na repressão dos salários internos. Esse
segundo partido, que é um partido radical, transformador, tem
uma intenção contestadora, mas não conseguiu ainda traduzir esta
intenção em um projeto estrutural claro. Esse é que é  problema.
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Nesse vácuo, proliferam essas rivalidades de cunho pessoal ou
sectário, entre, por exemplo, o PT e o PDT. O meu ponto de vista
é que o nosso quadro partidário, não por uma engenharia volunta-
rista, mas como resultado de uma série de experiências e lutas po-
líticas, teria, pouco a pouco, que se esclarecer e se dividir entre
essas duas grandes vertentes. Claro que eu vejo a minha posição
na segunda vertente. Respeito a primeira. O que me parece mim é
a confusão atual, pois esses dois grandes partidos estão na verdade
ocultos dentro de todos os partidos existentes.

O senhor diz ser um experimentalista e, no entanto, em re-
cente entrevista, ponderou que, no processo eleitoral, a melhor
maneira de os partidos políticos escolherem seus candidatos se-
ria pelo sistema de "listas fechadas". Gostaria que o senhor
explicitasse melhor o que entende por esse sistema de "listasfe-
chadas ". Sinto que já tivemos uma experiência dessas na
Primeira República e quem detinha o controle quase absoluto
era a Comissão Executiva, pois era quem definia os candidatos.
Em que o seu projeto diferencia do da Primeira República e por
que o senhorfaz essa colocação?

Porque dou grande importância à construção de partidos
fortes. Parlamentaristas achavam que o parlamentarismo ia dar
partidos fortes. Na verdade, parlamentarismo ia dar um regime de
bastidores, um mínimo denominador comum na classe política.
Mas, no sistema de "listas fechadas", o partido indica a lista e diz:
"Aqui estão os candidatos". Então, os eleitores vão ter que lutar
pelo controle dos partidos. Partido autoritário não vai ter eleitor.

Mas a Comissão Executiva do partido não poderia mono-
polizar a indicação dos nomes dos candidatos?

Depende do estatuto do partido. Pode haver partido que
diz: "É uma estrutura autoritária que vai determinar a lista"; e um
outro partido que diz: "Nós vamos ter uma votação nacional".
Então, esses partidos vão rivalizar para amealhar os eleitores. Par-
tidos autoritários, partidos oligárquicos da Velha República não
vão prosperar nessa democracia de massas. Acho que é uma falsa
idéia essa que contrasta a força dos partidos com a democracia.
Caso extremo é a política partidária nos Estados Unidos. Lá os
partidos foram destruídos. Partido não tem força nenhuma: é um
sindicato de políticos profissionais, que se reúnem para episódios
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eleitorais. Isso serve para umapolitica cientelista, que não tem por
objetivo mudanças estruturais. Você imagine uma política que te-
nha por conteúdo a mudança das estruturas: tem necessariamente
por agente partidos fortes. A minha preferência é pela solução
mais radical: o fortalecimento dos partidos.

Como o senhor vê opapel das esquerdas hoje no Paísfren-
te a esse quadro eleitoral que se está avizinhando, efrente a essa
reforma partidário-eleitoral que o Congresso deve votar?

Tenho dito o que eu penso sobre isso e tenho dito de formas
diferentes. Aqui nós temos duas esquerdas, correspondendo aos
dois países que temos. Temos uma esquerda voltada para o Brasil
organizado, o Brasil arnimadinho, que é o horizonte imaginativo
do PT, que é a esquerda européia, a esquerda do operariado orga-
nizado. E temos a esquerda voltada para a bagunça, para o Brasil
amorfo, desorganizado. Essas duas esquerdas exprimem a divisão
do País, divisão que, por tarefa, deveriam transcender. Essa é a
tragédia da nossa esquerda. E nesse vácuo o que ocorre é que nem
uma esquerda nem a outra conseguem traduzir a sua intenção radi-
calizante num projeto radical. Então querem contestar o modelo,
mas qual é o modelo alternativo? A gente fica perguntando. E isso
que falta. Nesse vácuo, a tendência de cada uma dessas duas ver-
tentes da esquerda é retroceder para o ideário hegemônico da polí-
tica brasileira hoje, que é esse ideário social-democrata
conservador. Dou o exemplo do PT. Na última campanha presi-
dencial, oPT apresentou duas propostas econômicas principais: a
primeira era aredistribuíção da riqueza pela política salarial, a se-
gunda era a estabilização econômica através das câmaras setoriais.
Essas duas propostas estão voltadas para o Brasil organizado, o
Brasil da aristocracia operária, porque aqueles operários da indús-
tria automobilística são os que ganham dez vezes os salários dos
outros, são os que estão organizados para se sentarem à mesa do
pacto. E os outros? O Brasil amorfo, que não senta à essa mesa,
que não ganha salário formal? Depois veio o paradoxo, e aí eu che-
go a uma segunda fase de uma crítica ao PT. Na eleição presiden-
cial, o voto não veio do ABC paulista. O horizonte imaginativo era
pano ABC paulista, que lhe negou o voto. O voto veio da peque-
na burguesia radicalizada e da juventude das grandes cidades em
todo o País, inclusive e sobretudo do Nordeste e do Norte. Então,
há um descompasso entre a auto-imagem, que é esta imagem da
esquerda dos livros, da esquerda organizada, e a base política, que
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é aquele Brasil da bagunça, do ressentido, do indignado, do
inconformado, que não tem essa organização. Então, isso tudo é
uma grande confusão que está na esquerda brasileira e que temos
que cortar. Temos, de alguma forma, de fazer com que a esquerda
convirja pouco a pouco em tomo de um projeto estrutural e de
uma estrutura alternativa

Professor, qual seria a proposta do senhor em relação às
formas de trazer o Brasil II para dentro da sociedade civil orga-
nizada? O Brasil II teve poucas relações com a política
brasileira, a não ser uma forma populista de organização, que
nos parece não ter resolvido a questão, já que não se trata de ma-
nipular o Brasil 11, revivendo alguma forma de populismo. Qual
seria a proposta viável e não corporativa?

Todos os aspectos da minha proposta estão de alguma for-
ma ligados com esse tema. Primeiro, a elevação da capacidade
arrecadadora do Estado, para ter a capacidade de financiar o in-
vestimento em gente. As pessoas, os indivíduos desse Brasil II têm
que virar gente, tendo alimento, educação, saúde, e o Estado tem
que ter dinheiro para isso. Segundo, a política antidualista. Tem
que haver uma parceria entre a vanguarda e a retaguarda. Essa
parceria exigirá invenções em novas instituições. Precisaríamos de
bancos mistos ou bancos públicos autônomos e independentes, ou
então bancos mistos, públicos e privados, que financiem as peque-
nas e médias empresas dessa periferia econômica interna do País.
Essas empresas têm que inventar, desenvolver regimes de concor-
rência cooperativa, quer dizer, têm que concorrer mas ter também
formas de mutirão de recursos financeiros, comerciais e tecnoló-
gicos. Então, eu imagino que a evolução dessa política industrial
antidualista exigirá toda uma série de invenções institucionais, que
vão dar feição original a essa economia. Terceiro, uma série de
práticas de mobilização política permanente e mecanismos institu-
cionais de resolução dos impasses, que vão convidar a massa des-
se Brasil II para a participação política mais persistente e não
apenas para aquela que ocorre durante os episódios eleitorais
populistas. Quarto, todo um arcabouço institucional e jurídico que
criasse uma forma de direito público para a organização da socie-
dade civil, não só os sindicatos, mas também as associações de
moradores. Um arcabouço jurídico para organização da socieda-
de civil fora do Estado e contra o Estado, como se fosse uma es-
trutura paralela, autônoma em relação ao Estado, mas como uma
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entidade de direito público. Eu diria que é a multiplicação dessas
iniciativas que vai fazer com que surja uma sociedade com carac-
terísticas originais.

Retomando aquela primeira discussão sobre o liberalis-
mo, podemos dizer que o senhor se define como um experimenta-
lista radical, não é? A nossa pergunta seria a seguinte: o senhor
seria, de algumaforma., sensível a uma crítica mais sistêmica so-
bre os perigos do experimentalismo, no sentido de que certas es-
feras (a esfera econômica ou a esfera do Estado) teriam um limite
numa cena racionalidade interna que não poderia ser rompida?
O senhor, de alguma forma, aceitaria algum tipo de limite ao ex-
perimentalismo, ou não?

Posso responder de duas formas. Primeiro, dizia o seguinte:
uma idéia central da ciência política conservadora é a idéia de que
há uma relação inversa entre mobilização e institucionalização.
Pelo contrário, eu sustento que as instituições políticas diferem
entre sina capacidade de favorecer e institucionalizar a mobiliza-
ção. E sustento que há uma relação necessária entre o conteúdo da
política e o grau de energia na política. Uma política que tenha por
conteúdo a prática reiterada e freqüente de reformas estruturais,
de reformas revolucionárias por assim dizer, é necessariamente
uma política de alta energia, portanto uma política que exige insti-
tuições sensíveis à mobilização. Então, essa seria uma forma de
responder à sua indagação porque é assim que escapamos a uma
falsa alternância entre momentos de efervescência coletiva e mo-
mentos de fechamento. O que determina a possibilidade de uma
construção política duradoura é que haja um legado institucional
para que o que se visualizou e o que se construiu no momento da
mobilização se traduzam numa construção institucional. E esta
tem sido uma das minhas grandes preocupações no meu trabalho
teórico.

O senhor se declarou contra a revisão constitucional. No
entanto, em outras entrevistas mostrou-se, sempre, a favor de se
lançarem grandes temas nacionais para discussão na sociedade.
O senhor não acredita que seria esta uma boa oportunidade para
se repensar um país?

Não. Não sou contra a revisão constitucional no abstrato.
Estou contra a revisão constitucional como um golpe de bastidor.
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O País não se levantou ainda, não há um debate nacional. Um de-
bate nacional só pode ser precipitado agora em torno de um
episódio político concreto, como seria a sucessão presidencial.
Então, vejo aí, muito diretamente, uma tentativa da direita de
aproveitar a pasmaceira do País para fazer agora o que será mais
difidil fazer depois. E é por isto que me oponho à revisão constitu-
cional agora. Mas, como idéia absfrata,o meu ponto de vista é que
aleconstrução constitucional do Estado deve ser um episódio fre-
qüente. Lembro-me de que, nos Estados Unidos, a Constituição é
objeto de uma idolatria, como se fosse uma construção institucio-
nal permanente. No entanto, Jeiferson sustentava que a
Constituição americana deveria ser rasgada e substituída de duas
em duas gerações. Esse é o ponto de vista experimentalista de
Jeiferson e John Stuart com o qual me identifico.

Professor, o senhor disse recentemente que o que o
impressiona na política brasileira é o ideário heganônico que
influencia desde o PPR até  P2'. E que neste caso havia dois ele-
mentos, wn deles seria apolítica neoliberal, a retirada do Estado
da produção, estando ele voltado apenas para as atividades
sociais. Achamos que essa homogeneização que o senhor vê na
realidade política atual não se dá assim, O P2', por exemplo, no
seu último congresso, foi contra a saída do Estado da economia.
Já o PPR, por exemplo, também em convenção, acha que o
Estado tem que se retirar totalmente e não ficar nem nas ativi-
dades sociais. É privatizar a saúde, privatizar a educação. Como
é que o senhor vê essas diferenças?

Gostaria de fazer uma analogia com o tipo de debate que
encontro agora na Rússia e no Leste europeu. Lá, o que existe é
que, de um lado, há a temática neolibera] e, de outro, há os que
querem ser os adversários dessa proposta. Agora, qual é o progra-
ma dos adversários da proposta neoliberai no Leste europeu? O
programa deles é o programa dos adversários, porém mais lento.
Então, vamos fazer isso que os neoliberais querem, mas vamos fa-
zer mais devagar e com mais limitações. Então, vamos tirar o
Estado da atividade produtiva, mas nem tanto, só um pouquinho.
Isso não é programa, isso não é alternativa. Aí a iniciativa passa
para o adversário; Este é um problema que existe muito claramen-
te dentro do PT. O Vi' está como que na defensiva do ponto de
vista programático. Então, o programa do Vi' está arriscado de ser
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o programa dos adversários cortado pela metade. E, quando eu
falava da necessidade de uma proposta alternativa, eu falava nisto.
Acho que tende a prevalecer, no Brasil, uma visão espontaneísta
do crescimento econômico, qualificada, no caso dos partidos de
esquerda, pela idéia de que o Estado tem que ocupar posições es-
tratégicas na economia nacional. No campo da redistribuição há
uma visão compensadora, a de que ela se fará não pela modifica-
ção da estrutura igualitária do País, mas por políticas de
transferências fiscais. Então, a esquerda brasileira está na defensi-
va programaticamente. Ao invés de ter uma clara proposta alter-
nativa, baseada em outras idéias, com outros propósitos, ela está
arriscada de ter a proposta de seus inimigos, suavizada.

Pensando um pouco agora no Poder Legislativo, uma
grande preocupação que temos aqui, enquanto corpo técnico da
Assembléia, é, efetivamente, abrir o Legislativo à participação
popular. O objetivo é reconstruir  imagem desse Poder, que está
desgastada, mas também fazer com que ele se tome um ponto de
encontro dessa sociedade organizat Vamos, assim, procurar
deslocar um pouco o eixo do clientelismo político para a partici-
pação efetiva. Em sua opinião, é possível o Poder Legislativo
desempenhar essa junção que lhe cabe dentro dessa democracia
representativa que nós temos, e ser expressão da vontade políti-
ca, ou, ao contrário, estaremos sempre condenados a conviver
com essa política de varejo, miúda, que nos acompanha desde a
República Velha?

Sabe-se que eu não sou um determinista. Penso que todos
nós estamos numa situação em que há um script. Quando você en-
traem cena, lhe dão um papel, dizendo: "O senhor diz isso assim e
assim". Mas o que nos salva é que há a possibilidade de se jogar o
script fone de se fazer algõ imprevisível. Essa é a minha resposta
porque, no Poder Legislativo, como em tudo, há um script para
ele ser isso aqui. Isso é o reflexo da estrutura. A política tende a ser
o reflexo da estrutura, mas não é necessariamente esse reflexo.
Gostaria de colocar essa questão de uma forma mais teórica. No
marxismo clássico, por exemplo, e também no pensamento con-
servador, tradicional, há a idéia de que alianças políticas são
necessariamente o reflexo de alianças sociais subjacentes. Há urna
aliança de classes e essa aliança é refletida numa aliança entre as
forças políticas dessas classes. Essa idéia só é compatível com uma
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concepção transformadora numa visão determinista porque, se há
urna seqüência predeterminada de evolução social, novas alianças
de classes, criadas por essa necessidade histórica, vão se transfor-
mar em novas alianças políticas. Tudo bem. Não precisamos
transformá-las ea história vai transformá-las por nós. Agora, se as
coisas não são assim, a condição da transformação necessária é
que haja uma assimetria entre as alianças sociais e as alianças polí-
ticas. E a assimetria necessária é a seguinte: urna aliança social
pressupõe uma aliança política Uma aliança social não é um obje-
to, não é uma coisa física. Ela é construída no decurso de uma
seqüência de lutas práticas e ideológicas. Inversamente, uma alian-
ça política não pressupõe uma aliança social. Uma aliança política
tem uma aliança social por tarefa. Se não houvesse essa assimetria
entre alianças sociais e alianças políticas, o problema da transfor-
mação da história seriainsolúvel.

Vamos finalizar a entrevista analisando a Economia A
Veja, recentemente, trouxe um mapa da América Latina, o qual
mostra que todos os países resolveram seus problemas. O Uru-
guai, por exemplo, está com uma inflação de 30% ao ano. A
Bolívia, 15% ao ano, O Chile ainda menos. No momento em que
toda a América Latina resolveu o seu problema; principalmente o
da inflação, porque o nosso país, o Brasil, está com tona inflação
galopante e não consegue resolver os seus problemas?

Acho que, na verdade, embora as experiências desses paí-
ses, como a Arg'entina, o México e aBolívia, sejam todas descritas
com um rótulo liberal, quando a gente olha de perto, verifica que
são completamente diferentes. Então, não dá para generalizar so-
bit os conteúdos dessas experiências. É fácil mostrar que são
radicalmente diferentes. O que há dc comum entre eles, o denomi-
nador comum, é que em todos eles houve urna força política que
impôs uma reforma das finanças públicas, que é um processo natu-
ral e necessariamente confliüvo. Agora, o que existe no Brasil? Na
prática das elites brasileiras existe a idéia de que essa reforma pode
ser atingida pela cordialidade. O nosso ministro Fernando Henri-
que Cardoso é apenas o último de uma longa série à busca do con-
senso dentro das elites brasileiras. Então, viaja paratoda parte, fala
com todos os magnatas, com todos os governadores, vai a todos
os almoços e festas, mas a idéia de que esse mínimo denominador
comum possibilitará a reforma é unia fantasia. Há uma contradi-
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ção ente a idéia de soerguer o Estado brasileiro e a idéia de agra-
dar a todo mundo. Não há uma força política no Brasil, lá em cima
agora, disposta ao conflito, ao confronto, à divisão da elite brasi-
leira, uns contra outros. E sem isso não há salvação. Agora,
debaixo dessa fantasia há outra fantasia que a elite brasileira nutre.
A elite brasileira pensa - e isso ficou claro no debate sobre forma
de governo, sobre parlamentarismo - que o grande problema da
política nacional é que eles, os segmentos da elite, discordam uns
dos outros. Se concordassem, ficaria tudo bem. O problema é o
inverso, o problema não é que discordem. O problema é que con-
cordam em um ideário inviável para o País. Então, acho que aí está
por que não dá certo. Porque, na Argentina, aquele demagogo
traidor entregou o poder a um tecnocrata cesarista, que se impôs.
Porque no México há uma ditadura de tecnocratas, que se impôs.
Aqui, nós teríamos que ter um poder democrático forte, que se im-
pusesse, e não temos. E, por isso, tudo continua como está.

Professor, o senhorfala também da necessidade de se criar
uma vanguarda tecnológica para dar apoio à retaguarda
tecnológica, e produzir para ela em todos os campos - informáti-
ca, indústria farmacêutica, agricultura, indústria de
transformação, etc...

Em tudo, em tudo. Permita-me uma pequena digressão so-
bre a mudança dos padrões industriais. A indústria tradicional, que
os economistas chamam de fordista, é uma indústria de produção
em massa de bens padronizados, com maquinário rígido, proces-
sos produtivos rígidos e mão-de-obra semiqualificada. É essa a
indústria que se observa no parque industrial do Brasil. Agora, o
que está acontecendo nas economias avançadas é uma reorganiza-
ção do padrão industrial e tecnológico, e a instalação de urna
indústria pós-fordista. Essa indústria produz, em unidades meno-
res e mais flexíveis, bens não padronizados, com maquinário e
processos produtivos flexíveis e uma mão-de-obra altamente qua-
lificada. Então, como ela produz de forma não padronizada, tem a
capacidade de produzir em lotes pequenos de acordo com as ne-
cessidades do seu cliente, do seu comprador, do seu consumidor.
Então, uma vanguarda tecnológica pós-fordista é a parceira natu-
ral de uma retaguarda tecnológica, pois pode produzir máquinas,
bens de capital e bens de consumo de acordo com a capacidade de
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aproveitamento de seu comprador, da retaguarda tecnológica.
Então, ela vai mudando sua linha de produção, à medida que a ca-
pacidade de assimilação tecnológica da retaguarda compradora e
consumidora avança Isso em todos os setores. Há um exemplo na
história econômica moderna: a agricultura. A agricultura moder-
na, nos Estados Unidos, por exemplo, se estabeleceu à base de
uma parceria do Estado com a propriedade média familiar. A agri-
cultura é o setor mais espetacular da economia americana, sempre
foi. A base da riqueza dos Estados Unidos é a agricultura, e aquilo
foi feito na base de uma associação entre o Estado e o produtor
privado. Agora, aquela mesma idéia de público e privado, van-
guarda e retaguarda, pode ser generalizada da agricultura para
todos os setores e essa é uma das chaves do êxito na vida econô-
mica contemporânea.

Continuando o assunto da mão-de-obra qualflcada, o
Rrasilfoi um dos países procurados pelo capital estrangeiro por-
que tinha uma mão-de-obra barata. Hoje, com o mundo
entrando em uma nova fase tecnológica, não existe mais interes-
se em nossa mão-de-obra não especializada. Nós ainda somos
wnpaís carente, principalmente o nosso parque industrial carece
de capital. Como o senhor vê daqui para frente a nossa capaci-
dade de solucionar esse impasse?

O País está ameaçado entre essas duas forças. De um lado,
ele não tem as formas mais avançadas de tecnologia e organização
industrial, essas formas pós-fordistas a que nos referimos. Elas se-
riam capazes de aumentar a capacidade competitiva da economia
brasileira, libertando essa capacidade competitiva através do im-
perativo da repressão dos salários internos. E seriam capazes
também de produzir uma vanguarda que poderia instrumentalizar
a retaguarda econômica do País. Por outro lado, a nosa mão-de-
obra semiqualificada não é barata o bastante para competir com a
Malásia, a Tailândia... Então, estamos entre essas ddas forças.
Essa é uma posição de perdedor  precisamos nos libertar disso. E
eu sustento que essa é a nova forma de nacionalismo econômico
no Brasil. O nacionalismo econômico não é a guerra contra o capi-
tal estrangeiro: é a rebelião contra esse papel que ameaça de fora a
economia brasileira, dentro da nova divisão internacional do traba-
lho. Esse é o novo conteúdo do nacionalismo econômico.

55



CADERNOS DA Escois DO LEçIsuçnvo

China, Rússia, índia são países que estão em níveis de de-
senvolvimento semelhantes ao do Brasil. Não seria o momento
ideal de unir asforças desses países e do Brasil para criar um ou-
tro equilíbrio internacional?

Eu não poria essa preocupação de forma tão abstrata por-
que o poder americano é enorme e não é, ao mesmo tempo. Os
Estados Unidos estão vivendo um momento triunfalista nas rela-
ções com as outras partes do mundo, mas dentro do país há uma
imensa frustração pela incapacidade de resolverem ou sequer de
encaminharem os problemas estruturais internos do país. Então, o
sentimento dos americanos não é um sentimento de poderio: é um
sentimento de impotência. Esse é o sentimento predominante.
Acho que a verdadeira forma de equilibrarmos as relações no
mundo não é por iniciativas diplomáticas: é pela construção aqui
de uma civilização autônoma, um negócio sério. Com nossas insti-
tuições, sem copiarmos as instituições deles. Com  nossas idéias,
com nossas experiências: é isso que dará um equilíbrio. Então, não
é a intenção de ser a contrapartida, é a construção da contrapartida
que importa. Vendo a situação internacional do Brasil, no plano
econômico, diria o seguinte: estamos efetivamente marginalizados
dos grandes blocos regionais que se estão formando no mundo.
Nós temos uma pauta de exportações distribuída por todo o mun-
do, por todas as regiões do mundo. Não há nenhum grande país do
mundo com uma pauta de comércio igualmente distribuída como
a nossa. Então, vamos buscar as vantagens correspondentes às
nossas desvantagens. Já que estamos marginalizados desses gran-
des blocos, vamos multiplicar os acordos bilaterais por todas as
partes, para abrir esse espaço para a economia brasileira. E vamos
acompanhar a multiplicação desses acordos bilaterais por iniciati-
vas econômicas e diplomáticas que nos aproximem desses outros
países periféricos que têm interesses semelhantes e complementa-
res aos nossos. Eu tenho dito com freqüência que a mim me
impressiona o fato de haver uma vasta série de complementari-
dades econômicas entre o Brasil e a Rússia. Nós produzimos coi-
sas de que eles precisam e eles produzem coisas de que nós
precisamos. No entanto, o comércio entre o Brasil e a Rússia é
quase nada. Eles têm no antigo complexo industrial e militar um
acervo de bens tecnológicos, alguns de grande interesse para nós e
alguns sem contrapartida no Ocidente, que estão sendo agora des-
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baratados e vendidos a esmo às multinacionais. Com  um pouco de
capital brasileiro, faríamos joint ventures com eles, faríamos expe-
riências de associação com eles. Salvar aquele pólo de tecnologias
do controle das multinacionais é do mais alto interesse para o Bra-
sil, e nós não o conseguimos porque estamos obcecados aqui com
essa pequenez. Não conseguimos ver mais longe para fazer isso.
Isto é o verdadeiro nacionalismo econômico, é compreender o in-
teresse nacional.
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SAUDAÇÃO

Luiz Fernandes de Assis Coorcienadorde Ensino
da Escolado Legislativo.

Ã

presença do filósofo francês Alain Badiou na As-
sembléia Legislativa de Minas reafirma para nós,
da Escola do Legislativo, o espaço da reflexão, o
tempo de pensar a política. Como em uma fábrica
(de leis), às vezes não damos conta do entendi-
mento amplo do discurso polftico,já que o viven-
ciamos apressada e atropeladamente com a rotina
que nos cerca. O pragmatismo a que assistimos
no dia-a-dia nos aliena e nos lança a um cotidiano
que se mostra cada vez mais repetitivo, vazio e
desestimularne. Só algo novo e inesperado pode-
rá romper esta cadeia. O conhecimento das possi-

bilidades de uma outra política, que virá da irrupção do
evanescente, toma-nos, entretanto, menos céticos em relação ao
futuro. O professor Alain Badiou, aqui, hoje, já é a irrupção do
inesperado. Seja bem-vindo, professor, ao espaço do político. O
senhor é bem-vindo, igualmente, pelo combate frontal que faz ao
totalitarismo e sua recusa sistemática ao não-pensamento. A de-
mocracia cabe potencializar todas as suas possibilidades, chaman-
do para o diálogo os representantes eleitos, os profissionais da
Casa, os interessados na matéria, os pensadores da política. Neste
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Parlamento, que se quer espaço do político e do público, estabele-
ceremos o encontro do autor com novos debatedores. Outras per-
sonalidades, em breve, virão. Que esta fundação seja efetivamente
um acontecimento para todos nós.

Essa saudação precedeu a palestra que o professor Alain
Badiou proferiu em 15 de setembro de 1993 sobre o tema Poli-
fica e Filosofia, dentro do programa Pensando em Minas. O
texto que se segue é a transcrição da referida palestra. A partir
desta transcrição convidamos dois articulistas para debaterem
as idéias do filósofo francês: os professores Ronald Rocha e
Célio Garcia. A este último, aliás, devemos a gentileza da tradu-
ção simultânea da palestra.
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ou apresentar algumas reflexões sobre a política.
Na verdade, vou fazer oito comentários que pode-

V

rão servir de base a uma discussão.

Primeiro: na política, há sempre três elementos.
De início, há as pessoas, aquilo que elas fazem,o
que pensam, o conjunto de suas atividades concre-
tas, o conjunto da vida popular. Em segundo lugar,
há as organizações. Organizações que tentam for-
mular perspectivas coletivas: sindicatos, associa-
ções de bairro, os grupos, comitês e, finalmente,
os partidos políticos. Em terceiro lugar, háos ór-

gãos do poder do Estado, os órgãos constitucionais e oficiais do
poder. as Assembléias Legislativas, o poder do presidente, do Go-
verno, o conjunto dos poderes locais. Há, por conseguinte, três
elementos. Podemos dizer que toda apolítica será uma articulação
desses três elementos. Podemos chamá-los, simplesmente, o
povo, as organizações políticas e sociais e, finalmente, os órgãos
do Estado. Uma política consiste sempre em buscar seus objetivos
articulando os três elementos: o povo, as organizações e o Estado.
Uma política será sempre um processo complexo, já que esses ele-

AlainBadíouéprolessor
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Paris VIII e resporáveI
pelo mestrado no Depar•
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mentos são heterogêneos. Povo, organizações e Estado existem e
se manifestam de maneira muito diferente. A questão da política,
de qualquer política, será propor uma articulação desses termos
heterogêneos.

Agora, meu segundo comentário. Há o que podemos cha-
mar de uma concepção clássica dessa articulação, quer dizer, a
articulação dos três elementos, que são o povo, as organizações e
o Estado. A concepção clássica diz o seguinte: primeiro, no povo,
encontramos diferentes tendências ideológicas, mas também prá-
ticas, e essas tendências são mais ou menos ligadas ao status
social, à classe, à prática profissional e concreta. Estas tendências
têm, pois, objetivos diferentes. Elas terão uma idéia diferente
quanto ao futuro da sociedade. Em segundo lugar, essas tendênci-
as serão representadas por organizações e partidos. Em terceiro
lugar, esses partidos estarão em conflito para ocupar o poder do
Estado e utilizá-lo em função de seus objetivos. Esta é a concep-
ção normal, clássica. Ela diz, em suma, que as organizações
políticas representam tendências populares e tentam fazer com
que essas tendências venham a dispor, mais ou menos, do poder
do Estado. Podemos considerar que a concepção clássica se mani-
festou sob quatro formas: a forma conservadora, a reformista, a
revolucionária e a fascista. Essas quatro formas estão, na realida-
de, de acordo com essa concepção clássica da qual eu falo. Em
outras palavras, elas estão de acordo quanto à idéia de que os par-
tidos políticos estarão em conflito pelo controle do Estado, já que
representam interesses opostos. Simplesmente, tanto a concepção
revolucionária, quanto a fascista, dizem que o conflito é forçosa-
mente violento, enquanto que as concepções reformista e
conservadora dizem que o conflito pode permanecer dentro de re-
gras constitucionais. Vocês estão vendo que, no interior da
concepção clássica, a principal oposição se refere à natureza do
conflito político. Concepção radical e violenta, por um lado, con-
cepção regulamentada, por outro. Mas o que é importante é
assinalar que essas quatro formas políticas, conservadora, revolu-
cionária, reformista e fascista, estarão de acordo quanto ao
seguinte ponto: a política é a representação, graças às organiza-
ções, deste conflito, dos interesses ideológicos. E essa
representação tem por finalidade apoderar-se do Estado e colocá-
lo a serviço dos objetivos buscados. Podemos dizer que, na
concepção clássica, com essas diferentes formas, a articulação en-
tre o povo, as organizações e o Estado passa pela idéia de
representação.
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E com isto chegamos ao terceiro comentário: a fonnamo-
derna da idéia de representação é o que chamamos de
"parlamentarismo". É o regime formal, tanto na França, no Bra-
sil, como em outros países, como sabemos. Qual é a idéia geral do
"parlamentarismo"? É a idéia de organizar a representação em
todos os níveis por meio de eleições como mecanismo central, O
"parlamentarismo" tem as seguintes características: de início, as
tendências presentes no povo podem se organizar livremente em
associações. Elas estarão representadas, nos diferentes aspectos
da prática social, por associações, sindicatos, etc. É o princípio da
liberdade de associação, que podemos chamar também um princí-
pio da liberdade de representação. As diferentes tendências
expressam, assim, de maneira coletiva, as idéias, as reivindicações,
a vontade, incluindo ações públicas, o que significa uma série de
direitos: direito de greve, direito de manifestação, direito de publi-
car. Esses direitos, todos eles, podem ser chamados de direitos à
representação pública. Esta é a primeira grande característica des-
te modelo de representação que chamo de "parlamentarismo".

Segunda característica: entre essas associações, há os parti-
dos políticos, que têm um aspecto muito particular no conjunto
das associações representativas. A particularidade é a seguinte: os
partidos políticos são, somente eles, capazes de ser representados
diretamente no nível do Estado, já que o Estado é construído a
partir do mecanismo eleitoral, e um candidato estará, claro, ligado
a um partido. Podemos dizer que um partido político é o que faz 
laço representativo entre o povo e o Estado. Ou, ainda, teremos
associações que representam diretamente alguns interesses popu-
lares, que os expressam e exprimem publicamente, e teremos, por
outro lado, os partidos políticos, que representam esses interesses
no nível do Estado, dos órgãos do Estado, oficiais e constitucio-
nais.

Tudo isto tem uma conseqüêhcia, que será o meu quarto co-
mentário. Na realidade, neste sistema "parlamentarista", a políti-
ca estará subordinada ao Estado, isto independentemente da
questão de saber se o Estado é mais ou menos autoritário. A su-
bordinação da política ao Estado é uma subordinação de princí-
pio. Ela resulta, na verdade, da idéia de representação. Por que
essa subordinação? Vamos retomar aquela idéia dos três termos
de toda política, povo, organizações e Estado. No "parlamentaris-
mo", existe uma única articulação completa entre os três termos,
que se realiza no voto. Será somente por ocasião do voto que os
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três termos estarão articulados. Por quê? Porque no momento do
voto a representação do povo no nível dos partidos toma-se ao
mesmo tempo uma representação dos partidos no nível do Esta-
do. Será, por conseguinte, o momento da articulação completa
entre os três termos, já que se trata de uma dupla representação:
representação das tendências populares no nível dos partidos e re-
presentação dos partidos no nível do Estado. Por conseguinte, te-
rnos que dizer que o voto é um momento sintético da
representação "parlamentarista", o momento em que os três ele-
mentos da política estarão ligados. Mas temos que assinalar que o
voto é regulamentado e organizado pelo Estado em um quadro
constitucional. O voto supõe que todos aceitem este enquadra-
mento, que todo o mundo aceite a idéia da dupla representação,
como sendo a boa forma de ligação entre os três termos. Supõe-
se, então, um consenso político sobre a idéia de representação. Eu
direi que a forma subjetiva do 'parlamentarismo" será este acordo
consensual sobre a idéia de representação, e, no núcleo deste con-
senso, estará necessariamente o Estado, já que, como eu disse, a
política estará finalmente subordinada ao Estado. Será graças ao
Estado que teremos esta dupla representação e, por conseguinte,
este laço político completo dos três termos, povo, organização e
Estado. Neste enquadramento, as mobilizaççs populares funcio-
nam somente como meios de pressão,já que elas são articulações
incompletas, diferentemente do voto, que é a única articulação
completa Ag mobilizações populares tocam no primeiro nível da
representação, quer dizer, o nível que diz respeito ao direito de ex-
pressão das tendências populares, mas elas não alcançam o segun-
do nível da representação, que é a representação no nível do
Estado. Poderíamos dizer que uma mobilização popular no qua-
dro do "parlamentarismo" continua a admitir o consenso no que
diz respeito à dupla representação. Sob este ponto de vista, o
"parlamentarismo" é uma forma política que exclui a ruptura, já
que ele garante pelo menos urna continuidade, que vem a ser a for-
ma constitucional do Estado, e talvez, mais fundamentalmente, a
continuidade da idéia de representação, na sua dupla forma. Ne-
cessário se faz dizer que, no nível do Estado, não estou dizendo
em todos os níveis, mas, no nível do Estado, o "parlamentaris-
mo" é conservador. Eu não digo que ele dirige uma política con-
servadora, mas ele conserva a sua própria forma política, cm
particular este mecanismo da dupla representação, graças ao qual
o Estado permanece o mestre e senhor do jogo. Ou, se vocês qui-
serem, a articulação incompleta da expressão popular estará su-
bordinada à articulação completa do processo eleitoral.
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O que me leva ao quinto comentário, que é uma questão.
No mundo inteiro, o "parlamentarismo" é hoje considerado
como a melhor forma política. Mesmo onde ele não existe, há
sempre manifestações a seu favor. Podemos colocar uma questão:
por que o "parlamentarismo" seria hoje dominante, como forma
política, ligado à idéia de representação? Eu creio que é porque as
políticas de ruptura fracassaram. Acabamos de ver o "parlamen-
tarismo" exclui a política de ruptura. Ele assegura a continuidade
da idéia de representação. E isso é hoje a sua força: por conta do
fracasso histórico das políticas de ruptura, quer estejamos falando
de políticas revolucionárias, quer de políticas de ditaduras milita-
res, como vocês mesmos conheceram, infelizmente, aqui. Mas há
um ponto ao qual devemos dar muita atenção. As tentativas de
ruptura - eu o disse ainda há pouco-, elas mesmas, mantinham a
idéia de representação. Eu disse que conservadorismo, reformis-
mo, fascismo e revolução tinham um ponto comum, que era repre-
sentar a política como um conflito em tomo do Estado, sob a base
de uma idéia de representação. Por exemplo, os partidos comunis-
tas pretendiam representar uma classe, o proletariado; e os parti-
dos fascistas sempre pretenderam representar a comunidade naci-
onal. Estas tentativas fracassaram, mas elas mantinham a idéia de
representação. A grande diferença com relação ao "parlamenta-
rismo" era declarar que o conflito era necessariamente violento.
Neste ponto de vista, tratava-se forçosamente de urna política mi-
litarizada, de uma maneira ou de outra. Por outro lado, essas polí-
ticas colocavam igualmente a política sob a autoridade do Estado.
Tratava-se de tomar o Estado e agir sobre a sociedade de uma ma-
neira autoritária a partir do poder do Estado. Temos que anotar o
seguinte ponto: as políticas que fracassaram (política revolucioná-
ria ou política autoritário-conservadora) tinham dois pontos em
comum com o próprio "parlamentarismo": a idéia de representa-
ção e a subordinação da política ao Estado. O fracasso delas não
quer dizer o fracasso destas duas idéias, representação e o prima-
do do Estado, já que essas duas idéias são as idéias do "parlamen-
tarismo", que conseguiu vencer, pois ele seria a melhor forma
possível, levando em conta essas duas idéias.

E este será o tema e objeto do meu sexto comentário. Direi
que o "parlamentarismo" venceu, pois ele seria a melhor política
possível, se admitirmos três coisas ou três condições. Primeira,
que apolítica é um mecanismo de representação. Segunda, que há
organizações particulares, os partidos políticos, que representam
as tendências da sociedade no nível do Estado. Terceira, que deve
haver um consenso organizado a partir do Estado. E, particular-
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mente, um consenso regulamentado e constitucional, e, por con-
seqüência, será o Estado que assegurará a continuidade política.
Se admitimos essas três condições, representação, representação
graças aos partidos no nível do Estado e continuidade política ga-
rantida pelo Estado, aí, então, o "parlamentarismo" é a mentor
forma. E a forma mais ágil, eficaz, para organizar essas três condi-
ções. No fundo, essas três condições eram aceitas pelos
revolucionários, por exemplo, mas eles as organizavam de uma
outra maneira. Eles pensavam que arepiesentação poderia ser au-
toritáriae que a continuidade no nível do Estado era diretamente a
continuidade darepresentação,já que o Estado representava uma
classe. Esta concepção, sabemos, veio a ser tida como rígida e bu-
rocrática, pouco adaptada aos próprios movimentos sociais, e
inadaptada à agilidade com que temos problemas de economia. E
esta forma..., o que eu poderia dizer? Suicidou-se. Sabemos que o
Estado soviético acabou fracassando sob a ação de seus próprios
dirigentes. É um caso único, que mostra bem que as três condições
às quais me refiro - representação, partidos, continuidade do Esta-
do - eram bem mal organizadas sob essa forma de que acabamos
de falar. O "parlamentarismo" é, então, a forma superior para a
organização dessas três formas, já que ele recorre ao consenso,
que chamamos de consenso democrático, mas que, na verdade, é
um consenso que diz respeito ao Estado. O "parlamentarismo"
limita o conflito. Ele evita o endurecimento, a rigidez. No fundo, o
"parlamentarismo" deixa que os reformistas e conservadores se
afrontem e, ao mesmo tempo, exclui os revolucionários e os fas-
cistas. Essa limitação do conflito permite alargar o consenso e
criar uma subjetividade representativa na qual a alternância do po-
der assegura uma continuidade fundamental.

Meus dois últimos comentários serão duas perguntas. A
principal questão, no fundo, é a seguinte: teremos nós que pensar a
política no enquadramento dessas três condições de que falei? Te-
remos nós que pensar que a política é um mecanismo de
representação, que os partidos representam as tendências no nível
do Estado e que o Estado assegura a continuidade política? Se
pensamos a política a partir dessas três condições, aí então temos
que aceitar o "parlamentarismo", quejá provou historicamente a
sua superioridade na articulação dessas condições. Mas isto quer
dizer que um partido, digamos, progressista ou um partido que
queira ter e defender uma política de emancipação terá necessaria-
mente duas funções contraditórias. Primeiramente, ele terá que
aniniare mobilizar as associações populares, já que não há política
de emancipação sem expressão coletiva da vontade popular. Um
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tal partido terá, por conseguinte, que imiscuir-se neste primeiro
nível da representação. Isto supõe uma independência frente ao
Estado. Supõe uma autonomia política com relação às idéias con-
sensuais e supõe, igualmente, um mínimo de ruptiira,já que essa
expressão coletiva em questão não existe naturalmente. Temos
que ajudar e sustentar a construção delas como novidades que es-
tarão em ruptura com a ordem política existente, e um partido
político que luta pela emancipação terá que participar de tudo isso.
Mas este partido deverá, ao mesmo tempo, estar presente no se-
gundo nível da representação, isto é, no nível daquela articulação
completa, exatamente como o partido que aceita o "parlamenta-
rismo", o que quer dizer sempre aceitar a regra da dupla
representação. Ele terá que se apresentar às eleições, ocupar os
postos de poder, por conseguinte adotar a regra do consenso e se
preparar para gerenciar e administrar eventualmente o Estado.
Eis, portanto, duas condições para que haja um partido emancipa-
dor. O problema será sempre o de saber se a articulação completa,
isto é, o segundo nível da representação, a regra do poder, do Es-
tado, seria compatível com a autonomia política e o princípio de
ruptura exigido por aquele primeiro nível da representação. Sei
que muitos entre vocês estão no coração desta experiência e desta
dificuldade, que é uma dificuldade contemporânea Assim, só pos-
so falar da minha experiência. Estou convencido agora, depois de
ter feito algum tipo de aproximação ou abordagem, de que há no
Brasil, a esse respeito, tentativas e novidades. Tratando-se da
França, o que eu posso dizer é que, dez anos depois de poder da
esquerda, esta contradição a colocou em pedaços, que o segundo
nível da representação esmagou completamente, inteiramente, o
primeiro. O número daqueles que estão sem trabalho hoje em dia 
duas vezes mais elevado. O sindicalismo está em uma crise total. A
figura popular e operária desapareceu da cena política. Muitos in-
telectuais passaram para a direita. O partido da extrema direita
triplicou seus votos. E um fracasso total, sancionado pelo eleitora-
do. O "parlamentarismo" vingou-se. Aqueles que tinham
chegado ao poder graças ao jogo eleitoral tiveram que ir embora
assim mesmo e a sociedade que nos é deixada não é em nenhum
ponto melhor do que aquela que eles encontraram. Eu conto esta
experiência, já que ela se refere à dificuldade da qual eu falo. O
problema é exatamente o seguinte: o Estado, como sabemos - e é
somente ele que irá garantir aquela articulação completa - traz
urna exigência certamente mais poderosa do que aquela outra do
primeiro nível de representação. Então, temos que imaginar urna
outra figura possível da articulação dos três termos - o povo, as or-
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ganizações e o Estado. Não se trata de voltar a modelos antigos.
Eu o disse: as políticas revolucionárias, por exemplo, mostraram
que elas eram menos capazes de articular de uma maneira durável
os três termos em comparação com o "parlamentarismo". Não
há, por conseguinte, um modelo de articulação antigo, que deves-
se ser retomado e nossa experiência atual é essa mesma do
"parlamentarismo". É a partir daí que teremos que colocar nossas
questões. Temos aqui, neste País, a vantagem de poder colocar es-
tas questões livremente, filosoficamente, e eu sei que, quando
estamos sob a imposição da ação, esta tem suas necessidades pró-
prias, mas isso não nos impede de colocar as questões e de servir
de nossas experiências.

Este será o meu oitavo comentário, que vai tentar colocar
um quadro de pensamento para reflexão. A idéia é esta, de que te-
remos que repensar inteiramente a política, mais dia, menos dia.
Penso que o período atual é um período intermediário entre o fra-
casso das tentativas anteriores e o que não está ainda verdadeira-
mente formulado. Aderir ao "parlamentarismo" é uma forma
desta transição, ruas não creio que seja afigura definitiva Ela sub-
mete a política de emancipação a imposições por demais severas e
riscos de fracasso igualmente muito graves. Situação de transição
será sempre uma situação paradoxal, porque será uma situação
onde se diz: somos obrigados a fazer assim, mas teríamos que fazer
de outra maneira, porém esta outra maneira não está clara Eu
creio nisto, tratando-se de "parlamentarismo". E a forma política
domi- nante, mas não conhecemos outras, realmente, salvo aquelas
quejá fracassaram. Assim, podemos fazer tudo isso, podemos tra-
balhar com tudo isso, mas teríamos que trabalhar de outra maneira.
As questões que eu trago estão no interior desta contradição, que
confesso não estar ultrapassada ou resolvida, porque, sem dúvida,
este período de transição é um período histórico, do qual não co-
nhecemos a duração. No futuro, vai depender dos acontecimen-
tos, que não podemos calcular, nem prever.

Isto dito, as três questões principais me parecem as seguin-
tes. Primeira: poderíamos nós imaginar que o processo político
organizado conserva sua independência com relação ao Estado?
Em outras palavras, que o processo político de emancipação, sem-
pre organizado, de uma maneira ou de outra, não seja
confrontado, necessariamente, com a questão da gestão do Esta-
do? Poderíamos nós imaginar alguma coisa neste sentido? Um
desenvolvimento bastante amplo e poderoso, um processo políti-
co organizado e refletido, que limitaria as possibilidades do
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Estado, graças à sua existência e ao seu poder, que imporia ao Es-
tado tal ou qual decisão, sem ser obrigado a tomar sobre si mesmo
os órgãos do Estado. Na linguagem que adotei há pouco, isto que-
rena dizer não aceitar o mecanismo da dupla representação e
desdobrar, desenvolver a política unicamente no primeiro nível,
sobre o qual teríamos que afirmar que ele vale por si mesmo e não
graças à sua subordinação à segunda articulação, o que permitiria -
creio eu - espaços de ruptura não necessariamente violentos, já
que o princípio da violência é ou está sempre ligado ao conflito
com o Estado ou pelo seu controle. Neste momento, eu veria a po-
lítica como uma espécie de cerca em tomo do Estado com uma
possibilidade de se impor ao Estado, de fazer com que ele já não
existisse nesses termos. Teríamos aí então - é verdade que isso
nunca existiu, é uma imagem - uma concepção da política que con-
servaria o ideal de emancipação e mesmo, se quiséssemos, a idéia
comunista, a partir da qual é anunciado que o Estado viria a desa-
parecer, mas que conservaria essa idéia organizando-a direta-
mente, sem passar pela figura do próprio Estado. E isto que estou
chamando de um cerco, uma abordagem, uma aproximação, tal-
vez.

A segunda idéia está ligada a essa primeira e se dirige às
organizações. As organizações políticas permanecerão absoluta-
mente necessárias, já que um tal processo deverá ser suscitado,
organizado e continuado, tanto mais que é ele mesmo que vai
determinar, fixar suas próprias exigências. Por exemplo, eu lembro
que uma etapa de eleições é, em gemi, como sabemos, fixada pelo
Estado. E uma regra exterior, eu quero dizer exterior à lógica
própria do movimento popular. Por conseguinte, temos que
pensar as organizações políticas. Teremos aí etapas que virão
propor enunciados políticos, mobilizações, etc. Essas organi-
zações poderão ser certamente fortes e conscientes na medida
mesmo em que elas serão autônomas frente ao Estado. Essas
organizações não terão mais aquelas duas funções contraditórias
de que falei, ligadas à dupla representação. Na realidade, não
seriam organizações representativas. Não teriam a pretensão de
representar quem quer que seja. Elas seriam avaliadas, não
enquanto representativas, mas a partir dos processos que elas são
capazes de suscitar, organizar e continuar, isto é, a partir da força
de independência frente ao Estado. Tal seria necessariamente um
critério público, incluindo o critério da adesão e da militância.
Finalmente, essa segunda idéia seria o bastante para que
pudéssemos abandonar a idéia de representação. Aí considera-
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ríamos que a política se realiza em processos políticos e não no
nível de representações.

Finalmente, a terceira idéia seria a de que as organIzações e
associações populares e, finalmente, todo o mundo, na medida em
que cada um o desejasse, trabalhariam buscando rupturas com re-
lação a tudo que o Estado organiza visando ao consenso. E isto
ponto por ponto. Ou seja, levando-se em conta a variedade das
questões que estão à nossa frente. Poderíamos chamar isso um
enunciado político. Um enunciado político é alguma coisa que in-
dica alguma ruptura e os meios dessa ruptura sob um ponto parti-
cular. Ruptura com relação à ordem do Estado ordinário. A
política seria colocar à prova tais enunciados. Penso que uma
grande tarefa para as organizações políticas seria, então, propor e
encontrar tais enunciados políticos. Essa seria a capacidade pró-
pria dessas organizações, pois estou convencido de que tais enun-
ciados não surgem no espaço espontaneamente. Digo isso
porque, em determinados momentos desta viagem pelo Brasil,
meus amigos me disseram que eu era um anarquista. Talvez nem
eram amigos. Mas vocês hão de admitir que não se trata de uma
concepção anarquista. Ela é tão pouco anarquista, que, em essên-
cia, nós deixamos o Estado nas mãos de seus responsáveis nor-
mais. Não se trata de uma dissolução brusca do Estado, por meio
de um movimento espontâneo, não acredito mesmo nisso. Estou
falando de um trabalho político organizado, cujo coração é a pro-
dução de enunciados políticos, ao mesmo tempo em que os colo-
camos à prova pública e coletivamente, com a idéia de que assim
vamos produzir rupturas parciais, que limitam a capacidade do Es-
tado. Trata-se de uma política que logo, de imediato, vai interes-
sar-se pelo que chamaríamos de desaparecimento do Estado e,
para isso, exigem-se organizações extremamente fortes e consis-
tentes. Tudo isso se coloca entre, de um lado, uma imagem, e, de
outro, um programa de trabalho, mas isso corresponde a um ba-
lanço da experiência, assim como a tentativas de compreendê-la
em si mesma. É por isso mesmo que quero submetê-las a sua apre-
ciação.

Professor, as organizações não-governamentais (Ongs),
as que tratam da defesa do meio ambiente, da ecologia, por
exemplo, têm feito seu aparecimento no cenário político e nem
sempre, parece, pretendem assumir o controle do Estada Esta-
riam elas na linha dessas organizações, dessa nova maneira de
fazer política que o senhor antevê?
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Queria fazer um comentário que me parece importante
quanto à minha opinião. A aceitação desta forma política "parla-
mentar" tem um alcance mais amplo e profundo que o fato de
existirem partidos no cenário. Pode muito bem ser uma organiza-
ção não-governamental e estar agindo dentro desse quadro do
"parlamentarismo". O "parlamentarismo" é urna subjetividade,
não necessariamente um mecanismo tão-somente. É uma concep-
ção da política, no sentido amplo. Assim, para saber se um
processo político é realmente novo, teremos que examiná-lo nos
detalhes, teremos que conhecer a subjetividade que o inspira. Te-
remos que examinar os enunciados políticos que ele produz.
Assim, não posso julgar de uma maneira geral. Por exemplo, na
França, as organizações ecológicas começaram como organiza-
ções que se diziam independentes, mas,à medida que cresciam,
elas se apresentaram às eleições, porque isso dava poder às pes-
soas. Quando elas cresceram ainda mais, apresentaram candidato
à presidência da República. Aí, começaram a se enfraquecer. Tal-
vez porque tudo isso era incoerente, e porque, entre uma linha de
autonomia e a participação no nível dos órgãos do Estado, há real-
mente uma contradição. Não estou dizendo que não podemos
praticar essa contradição, mas o que importa é ver que se trata de
uma contradição e não praticá-la de uma maneira cega. No caso
dessas organizações francesas, houve essa prática cega, o que
conduziu a uma crise e a um fracasso. Eis por que eu creio que o
que conta desde o início é o princípio político geral a partir do qual
alguém trabalha ou trabalhamos nós, julgamos e participamos. Eu
direi que as questões políticas, hoje, as questões profundas, dizem
respeito ao pensamento da política. Talvez tenhamos que dar o
início de resposta a esta pergunta: o que é a política? Se ela não
quer dizer fazer a revolução, se ela não quer dizer ir contra o capi-
talismo, o que ela é? É uma pergunta. £ a pergunta neste final de
século. Se alguém responde que a política é o "parlamentaris-
mo", eu aceito. E um pouco a situação atual, mas temos que
examinar as conseqüências dessa escolha. Foi isto que tentei des-
crever, convicto que estou de que esta resposta é, no melhor dos
casos, uma resposta pragmática provisória, n'as não a resposta de
fundo a esta pergunta: o que é a política? E evidente que estou
pensando na política de emancipação, na política de liberação da
humanidade. Quanto à política que pensaria tão-somente emcon-
sentar o capital, nós já sabemos o que é. Não há necessidade de
pensar enormemente. Somente aqueles que se põem esta questão -
o que é a política? - é que tentam estar engajados em uma política
não conservadora. Sem dúvida, o ponto mais importante é: "O
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que é uma nipturapoliüca7' Pois havia um modelo para isso, liga-
do à análise de classes e do capital, análise do conflito dos
interesses sociais coma teoria do partido, com a teoria da insurrei-
ção, etc., incluindo a teoria do sindicalismo. Havia tudo isso. Hoje
em dia, sabemos que não há nada. Digamos assim: há o que há, e
nada mais. A vantagem é que nós podemos pensar livremente a
partir de alguns princípios e de alguns elementos da experiência.
Mas trata-se de uma renovação profunda.

Professor, parece que fiquei mais preocupado ainda, de-
pois de ouvírsuas palavras, porque antes eu teria pelo menos por
onde escapar - que seria o anarquismo - e agora acho que nem o
anarquismo nos protege (risos). Acho que entendi a proposta do
senhor como não-anarquista. Agora, no ano passado eu tive a
oportunidade de ter um diálogo com duas pessoas, dois
conterrâneos do senhor, Garaudy e Guattari. Eu perguntei a
Garaudy: o que pode ser frito dentro de um partido político? E
ele disse categoricamente: nada! E o Guattari, que infelizmente
nos deixou, disse que via um pouco diferente, porque achava
que, nos países de Terceiro Mundo, especialmente no Brasil, Fia-
via uma possibilidade, no Partido dos Trabalhadores, ao qual,
na época, eu era filiado. Diante disto, como é que o senhor diz:
"Nós não temos nada afazer dentro dos partidos políticos"? A
outra questão é: como escapar desta tentação, que o senhor des-
creveu muito bem, dos movimentos não-governamentais
franceses, que acabaram caindo na tentação do Estado. Como
escapar da tentação do Leviatã?

Eu não disse que nada tínhamos a fazer no interior do parti-
do político. Há duas questões diferentes na situação atual. A
primeira questão é: o que é fazer política? A partir daí, a gente
pensa o que pode pensar, mas a questão tem que ser praticada. Há
outro problema: onde fazer política? E o que eu chamo a questão
do lugar político. Onde se faz política? Suponha que alguém tives-
se algumas idéias sobre uma política nova, isso de início não teria
resolvido a questão do lugar em que colocaríamos em prática es-
sas idéias. Penso, então, que a questão do "onde" depende da
situação concreta. E possível que no Brasil seja possível fazer po-
lítica e talvez necessário fazer política no interior do Partido dos
Trabalhadores. Nada do que eu disse exclui esta possibilidade. Na
medida mesmo em que penso ter compreendido, o Partido dos
Trabalhadores é um lugar múltiplo. Esta multiplicidade torna pos-
sível uma diversidade de experiências, uma diversidade de
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hipóteses. Por conseguinte, a resposta a esta pergunta - "onde um
brasileiro pode fazer política?' - depende da própria análise que
se tiver feito da situação brasileira. Quanto à segunda pergunta,
eu serei certamente mais radical, pelo menos a partir da experiên-
cia francesa. Não creio que a esquerda francesa sucumbiu à
tentação. A questão é ainda mais grave. E exatamente aquilo que
eu quis dizer no que se refere à dupla representação. A partir do
momento em que ela, esquerda, estava com os encargos do Esta-
do, a lógica própria do Estado levou a melhor, de um jeito total,
de uma maneira absoluta. Desde o segundo ano do governo socia-
lista, pois que havia o problema da moeda, das trocas inter-
nacionais, da crise econômica, etc., etc., era indispensável fazer o
que eles fizeram - tal em a lei das coisas. E ninguémjamais propôs
outra coisa. Aliás, a direita faz a mesma coisa, o que prova que há
urna lógica interna da situação, que impõe e impede a autonomia
política. Refiro-me a essa situação. Por conseguinte, não é só uma
tentação. Tudo isso se apresenta como uma necessidade. Em ou-
tras palavras, isso me leva a perguntar: em que condições uma
política pode ser livre? Porque podemos admitir que o Estado é 
regime da necessidade. Essa é a razão pela qual acredito que uma
política livre - não estou pensando que possa fazer qualquer coisa,
mas tentando exprimir aquilo que ela pode fazer livremente-, uma
tal política tem que se destacar do Estado, se distanciar. Acho que
esse é  resultado de um balanço que fazemos do século. No caso
de participações reformistas no quadro de um governo constitu-
cional, ou no dos partidos-Estado do Leste, em ambos os casos, a
fusão da política com o Estado terminou por suprimir a autono-
miadapolítica.

Bom, há um sujeito na política, há um sujeito na invenção
Política. Pelo menos você me convenceu disso. Há wn aconteci-
mento, uma verdade, e um acontecimento referido a um segundo
acontecimento. E eu pensava a articulação do sujeito da inven-
ção política nessa articulação de um acontecimento referido a
outro. Posso pensar que o sujeito na política tem a ver com o ges-
to de articular o povo, a organização e o Estado? É um pouco
isto a minha pergunta Queria que você falasse um pouco mais
desse sujeito da transformação política, o qual consegue esse
gesto articulado,'.

Voltarei ao início da minha exposição. Penso que urna polí-
tica, ou melhor, um certo sujeito político, ativo, concreto, é, na
verdade, um nó dos três elementos. Há, por um lado, a situação de
massa, a situação popular, tal como existe num determinado mo-
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mento. Há a necessidade de concentração e organização das idéias
e das práticas, e depois, por outro lado, a questão do Estado. No
fundo a questão do Estado para a política pode ser formulada de
uma maneira simples: a que distância estamos nós do Estado?
Como somos capazes de calcular essa distância frente ao Estado?
Na concepção clássica, a distância é nula: temos sempre a ocupa-
ção do Estado. Como você sabe, na concepção anárquica, a dis-
tânciaé infinita: existe a espontaneidade das massas. Uma política
verdadeira é uma distância que não é nula nem infinita. No fundo,
o sujeito político é aquele que torna real essa distância. Acho que é
isso. Se estamos nesta dificuldade política, no mundo todo, isso é
um problema porque nós não somos mais capazes de pensar essa
distância. Há hesitações entre, por exemplo, retomar o modelo
que tentava ocupar o Estado ou abraçar a tentação anarquista, es-
pontânea, enquanto que a verdadeira questão aponta para o
cálculo da distância. Aquilo que chamei de um "enunciado políti-
co" é um enunciado que diz: eis a situação! Eis a possibilidade que
acreditamos existir nesta situação! Eis os meios dessa possibilida-
de! E- talvez isso é o mais importante - eis a distância que guarda-
mos em relação ao Estado. Distância essa que seria, como acabei
de dizer, nem nula nem infinita e que pode variar. E evidente que
não estamos sempre tão longe ou tão perto e tudo vai depender da
situação política. Devo chamar então de sujeito político o sujeito
de um enunciado político tomado neste sentido.

Como pensar a política - essa política que eu não diria
anarquista, mas pós-moderna - num país como o nosso no qual
nem chegamos a esgotar estaforma conservadora, o "parlamen-
tarismo"? Um país onde as organizações não-governamentais e
a própria cidadania não têm a menor garantia. Um país onde a
violência predomina, onde se matam crianças, se massacram ín-
dios, onde se exterminam muitas pessoas nas favelas. Um país
onde os próprios órgãos de Estado (inclusive o próprio ex-Secre-
tário de Segurança Pública), recentemente, pregam a violência
como combate à violência e conseguem com isso frutos eleito-
rais. Como é possível pensar essa política tão pós-moderna em
um país de Terceiro Mundo, como o nosso? Ou nós já podemos
considerar que perdemos o trem da história, definitivamente?

Vou começar pelo fim: depois de um mês de presença aqui
no Brasil, não penso de jeito nenhum que vocês perderam o trem
da história. Tive o sentimento é de que nós, aqui no Brasil, estaría-
mos muito mais no trem da história que os nossos velhos países
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cansados. Mas você coloca um problema sério. Eu me dou conta
de que há no Brasil tarefas imperativas de modernização do Esta-
do. Eu incluo a democratização quando falo em modernização.
Tarefas de separação do Estado, pois o Estado aqui se encontra
confundido com muitas outras coisas. Ele se confunde com os in-
teresses econômicos, ele se deixa misturar com a corrupção, na
medida em que o seu aparelho repressor policial está confundido
com os bandidos. Tudo isso indica que o Estado está um pouco
em decomposição. Ele não tem separação, nem transparência. Se-
ria, então, difícil representá-lo. Dado que a política, mesmo aquela
a que me refiro, distante do Estado, vai incluir, de alguma maneira,
os três elementos, por conseguinte o Estado existirá sempre neste
campo. A etapa que atravessamos no Brasil exige uma profunda
transformação, subjetiva e objetiva, do Estado. É certo, me pare-
ce. Essa é uma tarefa política. O que você diz, no fundo, é que o
"parlamentarismo" fornece ainda os meios ou esperanças para
realizar essa tarefa, que ele não esgotou as suas possibilidades po-
líticas nesse ponto. Esse também é  meu sentimento. Não sou um
antiparlamentar abstrato, mas as questões que trago hoje estarão
em oposição ao "parlamentarismo", de qualquer maneira, mes-
mo no interior de uma experiência como essa. A gestão política,
especialmente a dos prazos eleitorais, será necessariamente muito
complexa. O "parlamentarismo" aqui ainda tem virtualidades,
mas ele vai esgotando cada uma delas, isto me parece seguro. Por
conseguinte, a preparação desses compromissos eleitorais exige
que a questão "o que é a política?" seja colocada a partir de agora
e aqui mesmo, embora neste país a contradição da qual eu falava, a
contradição que encontramos no nível dos partidos progressistas,
deva ser ainda praticada durante algum tempo. Então, é nessa me-
dida que acho necessário o "parlamentarismo", porque no
momento não vejo outras possibilidades. Voltamos àquela ques-
tão: "onde fazer política?". Ë provável que tenhamos que fazê-la
no "parlamentarismo", aqui e agora. Mesmo nessa hipótese te-
mos que prever: é uma transição. Não é o Estado realmente
moderno que temos em mente.

Professor Badiou, eu gostaria de tentar levantar algumas
questões de natureza filosófica. Em primeiro lugar, gostaria de
tomar Hegel como referência, para buscar pensar este Estado
fone, absoluto. Hegel é o filósofo da modernidade, que pensou
com bastante rigor a constituição de urna sociedade civil livre.
Hege4 através da sua dialética, através desta produção filosófi-
ca que atravessa até hoje o nosso século, imprimiu também no
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imaginário das pessoas uma concepção de política, uma concep-
ção de história, que passou a ser o motivo da prática militante
revolucionária. A subjetividade do militante revolucionário pré-
bolchevique é profundamente marcada pelo idealismo hegelia-
no. Primeira questão: o que marca hoje a subjetividade do
sujeito da transfonna ção política pensada por Badiou? Segunda
questão: se fugirmos da reflexão que este legado hegeliano nos
deixou, de pensar que a história faz sentido, que ela se realizará
em um Estado absoluto, como contrapor esta concepção do pro-
fessorBadiou de que a história não existe, o que existe é  aconte-
cimento? Esta indagação de que o acontecimento pode ser
pensado, pode não ser pensado, mas que, afinal de contas, nos
submete a todos. Professor Badiou, gostaria de pedir ao senhor,
a partir desta experiência no Brasil, que indicasse para nós, mili-
tantes políticos revolucionários, um pouco desencantados com
os partidos, a possibilidade de wn programa político pedagógi-
co, no nível de uma produção teórica, no âmbito da reflexão mar-
xista, neste sentido de nós podermo-nos apropriar da nossa
história.

Trata-se de pensar, pois você está me pedindo para dizer
quais são as marcas que eu encontro aí. Tudo isto depende do ba-
lanço que fizemos e que fazemos da política revolucionária. Estou
convencido de que uma grande parte da história política acaba de
terminar, um período que começa com a Revolução Francesa em
89, passando pela Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolu-
ção Cubana, marcado por grandes tentativas. Mas este período se
acaba. Quando um período termina, ocorre também o término de
uma forma de pensamento. Não é só o fracasso disso ou daquilo. É
esse enquadramento geral a partir do qual era pensada a política
que deixou de ser operatório. Necessário se faz reedificar um ou-
tro quadro de pensamento. A partir de que? Para mim a partir de
duas coisas: daquilo que nós tivermos pensado, fazendo o balanço
do período anterior, sobre o Estado, o partido, a história, as clas-
ses; por outro lado, a partir de acontecimentos reais, os quais,
levando em conta o antigo referencial, são obscuros. O nosso pon-
to de apoio precioso será o que acontece nos acontecimentos
coletivos e que o antigo quadro não permitia compreender. Posso
dar talvez o exemplo francês. O conjunto dos acontecimentos en-
tre 68 e 73 não foi suficientemente pensado a partir daquele
quadro anterior. Permanece o que poderíamos chamar um aconte-
cimento obscuro. Se temos novas idéias, elas iluminarão estes
acontecimentos obscuros, elas ordenarão um sentido retroativo,
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que vai nos pe fomularasorienaçãespolíticas. Apresen-
to uma hipótese a vocês: tive a sensação de que alguma coisa, por
ocasião do impeachsnent de Coilor, era também um acontecimen-
to obscuro, não naquilo que ele buscava, mas na sua mancha de
ser, no seu surgimento, naquilo a que ele chegou. Alguma coisa
que se passava fora dos quadros da representação clássica. Estar
na frente ao pensar a política exige duas regras: primeiramente, fa-
zer um balanço atento e rigoroso do que aconteceu no período
anterior - repensar, por exemplo, a Revolução Francesa, akevolu-
ção Bolchevique, os movimentos populares deste século. E fazer,
deste sujeito, novas hipóteses e novas interpretações. Segunda re-
gra: estar atento aos acontecimentos que não são claros e que nos
apontam a necessidade de inventar um novo quadro de pensamen-
to. É por isso mesmo que, em filosofia, proponho uma série de
noções, como acontecimento, situação, verdade, processo,
construção ... (mas também não vou dar aqui uma aula de Filoso-
fia). Em política, a tarefa é da mesma natureza. Temos que
substituir o antigo vocabulário e vamos levarem conta que anos-
sa linguagem política é mais velha que a situação. Uma parte do
problema é fazercom que a linguagem da políticaesteja adequada
ao movimento e à novidade. Esta também é a tarefa dos enuncia-
dos políticos. Um enunciado político verdadeiro também exige
urna invenção em nível da língua- É uma renovaçL do vocabulá-
rio político.

Um dos principais problemas que o senhor identificou
seria o da institucionalização da política, das tentativas de uma
prática política não conservadora. Isto seria zona marca política
destefinal de século. Echegou a enunciar, inclusive, que zona das
propostas, hoje, seria manter a tentativa de separação
institucional entre o Estado e as organizações independentes
não-governamentais. Este seria um dos enunciados da tentativa
atual de delinear uma novaforma defazerpolítica. No entanto, o
senhor mesmo afirmou que isto não é tanto wn problema das
pessoas que hoje estão fazendo política ou que estão dentro do
Estado, mas seria fruto de uma necessidade própria que o
Estado, que as instituições colocam. Não seria, portanto, zona
falsa questão, zona falsa proposta a tentativa de separação disso
aí como uma dasformas de saída e de busca deste novo contorno
da política? Não seria falsa a tentativa de separara política da
política?

Essa fórmula que você usou me parece uma idéia muito in-
teressante: separar a política da política. Isso me faz pensar numa
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fórmuladeLenine: hápolíticae política. Mas eudiriaque esta ten-
tativa de separação da política se realiza apartir do interior da
experiência política. Nada do que eu disse corresponde a um pro-
grama. Só faz sentido a partir do interior de uma experiência.
Podemos partir com esta idéia que você trouxe, de crítica da ques-
tão da separação, dizendo que, no fundo, a partir do interior de
uma experiência política, tentamos pensar e praticar apolítica em
outros termos que não aqueles já presentes na situação em que se
falava de política Estas situações concretas são sempre assim.
Conserva-se um pé de um lado, o antigo, e um pé no outro, o
novo. Não serve para nada você ficar saltando de um lado para o
outro, com uma perna só. Fazer política seria separar do novo po-
lítico o antigo político. O que eu queria dizer desta questão do
antigo e do novo na política diz respeito ao Estado: este é que é 
balanço do século. Por conseguinte, será sempre com relação à
distância frente ao Estado que poderemos, no interior da política,
fazer com que seja frutífera essa dialética entre o antigo e o novo.
Será sempre em tomo desse ponto.

Trata-se de um comentário. Existe zona diferença conside-
rável entre a França, um país desenvolvido, e o Brasil. Fica, para
nós, dtffcilperceber a contradição neste duplo sentido de repre-
sentação, pelo que se depreende de uma social-democracia;
como afrancesa, onde pouca dqerençafaz se as coalizões nopo-
der são mais à esquerda ou à direita, onde, nãofosse a gravidade
da presente crise econômica mundial, certamente o conjunto das
organizações sociais teria pouca reclamação afazer da sua reali-
dade social. Tomando a questão pelo viés brasileiro, existem
estudos aqui (cito um doprofessorAntônio Paixão, publicado em
Dilemas da Consolidação Democrática no Brasil) que evidenci-
am que o avanço das organizações populares em relação ao
Estado cartorial é um avanço que muitas vezes prova sua eficácia
pelo emprego da violência, da dramatização dos conflitos sociais
urbanos, etc. Além disso, preocupa-nos, em relação a essas orga-
nizações que vão sublimando o Estado, a perda de perpesctiva
ideológica ou cultural - coisa que, até então, os partidos de certa
forma traduziam. No caso particular da Europa, assistimos à ex-
tinção dos Estados nacionais pela criação de um superestado
supranacional. E esse Estado hoje, nafonna como se coloca no
mundo, vem constituindo uma espécie de apartheid - mundial -
excludente em relação a países ou cidadãos do Terceiro Mundo.
Não vejo a possibilidade de uma discussão de política dentro da
idéia de um Estado nacional, sem considerarmos esta conjuntura
internacionalde hoje. Se existe uma possibilidade real de ruptura
na política, ela está colocada em uma geopolítica Norte-Sul.

78



P1zz*& AIAIN Bn*x,

Dois comentários, Primeiro, não creio nessadicotomiallor-
te-Sul. É urna expressão muito cômoda, mas que não apreende a
realidade. É uma expressão que considero só jornalística, muito
mais que uma análise política. No meu entender, o Brasil não é um
país subdesenvolvido. No Brasil, estão justapostos vários países
diferentes. Eu pude ver, em se tratando da ordem econômica, inte-
lectual, processos brasileiros tão amplamente desenvolvidos
como aqueles que se vêem na Europa. Na medida mesmo em que
há urna divisão Noite-Sul, vocês têm essa divisão aqui no interior
do País. Mas talvez tenhamos que mudar a geografia, do sul pelo
norte, e do norte pelo sul. Talvez nem fosse isso. No interior mes-
mo das cidades brasileiras a situação é muito mais complexa. Pelo
menos deveríamos chamar o Brasil de um país intermediário, sacu-
dido violentamente por lógicas contraditórias. Este é o primeiro
comentário. O segundo: em toda a sua extensão, o Brasil é con-
frontado com estes problemas políticos, inclusive questões que
poderíamos pensar como multinternacionais. Elas têm aqui mes-
mo representação, ponto de apoio, sede, no espaço social e
político brasileiro. Assim, eu penso que todo enunciado político
verdadeiro com respeito ao Brasil, mesmo que aparentemente só
voltado para o interior, tratará e abordará as questões que você
evoca, especialmente porque este país, particularmente, é uma re-
presentação da desordem do mundo inteiro. Se quiséssemos usar
uma linguagem cientificista, diríamos que o Brasil é unia metoní-
mia do universo. Acho que é uma vantagem, e, ao mesmo tempo
um problema para vocês. Mas freqüentemente é assim. Os males
que estão aí a nos castigar são ao mesmo tempo ponto de apoio de
onde vamos partir. Deste ponto de vista, vamos ter que olhar de
perto o que você disse sobre a França e a Europa. Não é verdade
que a situação política na França seja boa e satisfatória, aliás, por
outras razões que não as que temos aqui, naturalmente. Vemos,
por exemplo, no nosso país, uma crispação na identidade quanto à
questão do racismo, uma ampla despolitização, um egoísmo por
parte dos grupos sociais, sem exceção, cada vez maior. O futuro
político dos países da Europa é obscuro. Não pehse que você terá
que desejar, pois já o temos. Seria um verdadeiro erro. Erro no
qual caem atualmente os países do Leste europeu, que idealizaram
o capitalismo europeu, e que estão agora em uma confusão políti-
ca total. Eis por que, quanto a mim, direi que o espaço político
brasileiro é um espaço aberto, aberto à experiência, aberto aos
acontecimentos, aberto ao pensamento. Podemos dizer, quando
se está aqui, que há um futuro. A imagem deste futuro não está
clara. Mas já podemos estar sensíveis a esta dinâmica. Eu discuti
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com amigos sobre a história do Brasil. Estivemos de acordo sobre
um ponto. Parece ser uma particularidade, em se tratando da his-
tória do Brasil, o fato de não ter havido um grande acontecimento
nacional e popular fundador. O Brasil não foi marcado simbolica-
mente por uma grande fundação. Eis por que o Brasil tem
dificuldades de encontrar pontos para se localizar frente a uma tra-
dição patexnalistae dientelista. Mas o sentimento que me percorre
- uma intuição, simplesmente - é que os acontecimentos estão di-
ante de vocês, eles se preparam, e a tensão que reina neste país
deve ser vista dessa maneira, como se o Brasil fosse um grande e
poderoso navio, um pouco sem capitão e sem leme, um pouco à
deriva, sem saber aonde vai, mas que vai numa direção. Se vocês
me permitem, vou concluir com um comentário de um estrangei-
ro, agora no final desta viagem, onde vi coisas terríveis e
confusões consideráveis: tenho profunda confiança neste país.

Professor liadiou, algumas perguntas mais para esclareci-
mento da sua fala do que propriamente para refutação.
Pareceu-me que era um diálogo entre a prostração e o alento. A
prostração, porque o senhorfaz um diagnóstico muito bem feito
de uma linguagem vazia, despotencializada, sobre a política. É
um sentimento estranho de que se fala, mas não se & Tudo foi
feito, masfoi em vão. E o alento éque,finalmente, perdemos a es-
perança na política, ou na política clássica. Esta seria a primeira
tentativa de interpretação de sua exposição. Em suma, nada resta
afazer, senão tudo afazer. Perguntaria então: quais seriam as
hipóteses de efeitos deste diálogo? Primeira: não há mais lugar
para apolítica. Ela não é mais um lugar privilegiado da ação so-
cial. Todos os lugares são políticos, sem elo. O que os toma
então, privilegiados? Privilegiada é a questão: não mais o
"onde ", mas o "como " . O que é emancipar, o que é democra-
cia, e como se emancipar, e como se democratizar? A questão
toma-se maior do que tudo, ou pelo menos orienta o todo. A ter-
ceira observação: usando sua bela expressão, enunciado
político, eu ousaria dizer que oprimeiro enunciado político para
hoje, para o Brasil, seria o enunciado filosófico, mais precisa-
mente fenomenológico. Voltar à coisa mesma. O que é isso de
fazer política? O pensar hoje seria a restauração do revolucioná-
rio no nosso país, um país que, jogado na urgência,ficou mudo e
não pensa e, portanto, não pensa a sua própria política. E como é
possível fazer uma política revolucionária com conceitos enve-
lhecidos? Então, volto novamente ao começo. Nós estamos
diante de uma situação real defrustração social, e diante de um
vazio, que é a questão.
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Entendi que você trouxe pontuações, não necessariamente
questões. Mas eu queria fazer mais uma vez um comentário. A po-
lítica consiste sempre em partir de onde nós estamos, das coisas
em si mesmas. As coisas que existem, afinal de contas, são a vida e
o pensamento das pessoas. Em certo sentido, o país é isso mesmo
e nada mais. O problema para este país e para os outros seria en-
contrar e inventar um quadro para o pensamento político no qual
pudéssemos entender realmente o que pensam as pessoas, onde
pudéssemos pensar o que pensam as pessoas. Cito que uma parte
do pensamento político atual não permite pensar o que pensam as
pessoas. Neste sentido, diria, a política é uma possibilidade de
pensar, um pensamento prático que supõe sempre pensar a partir
daquilo que as pessoas pensam. Este é o momento político mais
importante, o verdadeiro momento da organização. Uma organi-
zação verdadeira é uma organização que é capaz de pensar o que
pensam as pessoas e de desdobrar este pensamento e de organizá-
lo e mantê-lo à distância do Estado, como uma força verdadeira.
Ainda uma vez quem dizer que o meu sentimento é que o Brasil é
um lugar possível para isso e que algumas experiências vão neste
sentido e que aqui no Brasil, como em outros lugares, nós estamos
em unia transição, pois que o quadro geral do pensamento político
é metade (ou dois terços) antigo e metade (ou um terço) novo.
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s "comentários" de Alain 8 adiou contêm uma
incongruência. Tematizam a política, generica-
mente, como positividade. Recusam, porém, a
idéia de que o partido possa desenvolver uma
práxis de conteúdo libertário. Em perspectiva his-
tórica, um conceito rotineiro de política, porque
não a considera um meio, mas um conceito revo-
lucionário de organização, porque desconstitui o
partido como ente totalitário e como fim, cuja
existência sem consciência de si e sem a meta
precípua de autodissolução escravizaria o ser hu-
mano a um Estado eterno, à necessidade,

portanto. Na sociedade alienada, um conceito engajado de políti-
ca, porque a valora positivamente, mas um conceito niilista de
organização, porque desconstitui o partido enquanto necessidade
orgânica especial.

Ora, o partido é um momento incontornável da moderna
política. Não pode ser objeto de um valor e de uma teoria isolados.
Ao inserir sua crítica no âmbito de nossa pré-história - mais
precisamente, na comunidade classista, onde a liberdade pressu-
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OireçãoNacionaldopTe
docoriselhoEditodalda
revista Teorias Debate.
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lestm de Alain Badiou,
publicada nesta revista.
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põe a consciência da política partidária - os "comentários" aca-
bam negando um dos principais instrumentos de que os
trabalhadores dispõem para se contrapor à exploração e à
opressão do capital. Deixam o monopólio da partidarização dos
indivíduos nas mãos das forças conservadoras. Em termos
universais .- já que o propósito de libertação humana se dirige ao
conjunto da sociedade - abdicam da mediação capaz de superar
organicamente o corporativismo e a fragmentação temática, o que
apenas é possível, no atual estágio do processo civilizatório,
através da formulação de projetos abrangentes, bem como da
organização de respostas conjunturais pertinentes. Oito contraco-
mentários se fazem oportunos.

Os "comentários" afirmam que "a questão da política, de
qualquer política, será propor uma articulação" de "três termos
heterogêneos", quais sejam, "povo, organizações e Estado"2.
Contudo, tal equação está longe de exprimir a complexidade do
processo político. As expressões "vida popular" ou simplesmente
"povo" não abarcam o conjunto dos indivíduos e classes. Sem
considerar os poderosos, a classe dominante com suas pessoas e
frações, os sujeitos são amputados em sua diversidade. A política
perde o elemento estratégico, que pressupõe o caldeamento, a ten-
são e a luta entre projetos e interesses distintos e até antagônicos.

Da mesma forma, ao tratarem das "organizações", os "co-
mentários" excluem algumas estruturas produtivas com ampla
repercussão na vida social, especialmente as que operam no ámbi-
toda ideologia, como as indústrias culturais, com destaque para o
ensino e a comunicação de massas. Hoje, sobretudo, a presença
das instituições privadas de hegemonia na política é indescartável.
O mais adequado seria englobar o "povo" e as "organizações"
no conceitojá consagrado de sociedade civil, aprofundando a se-
guir os seus elementos constitutivos com as conexões recíprocas.

Também o Estado sofre, nos "comentários", uma redução
conceitual drástica: limita-se aos "órgãos do pode?'.' A esfera
estatal é muito mais abrangente do que seus órgãos estruturais e
aparatos materiais. O direito, por exemplo, como parâmetro legal
da coerção,joga um papel fundamental nas disputas políticas. Não
é possível desmistificar o sistemajurídico da desigualdade, para
construir a contra-hegemonia nas sociedades capitalistas moder-
nas, sem agir conscientemente no sentido de retirar o conteúdo
ético do Estado burguês, esta dimensão hegeliana que Gramsci
identificou como "atividade educadora e moral".4

2 Idem, p.62.

3 Idem, p.61

GRAMSCI, Antônio.
Quademi de! camere.
Torino: Einaudi, 1977,
ti. p.603-604-
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A definição dos "comentários" apenas estabelece o terreno
da política E ofaz de maneininsatisfatória. Minimizao elemento
conteudístico, vale dizer, a substância e os conflitos que perpas-
sam a práxis dos homens reais. A História, portanto. Semelhante
démarche, do tipo estrutural-formal, eclipsa o núcleo essencial da
questão: a disputa entre sujeitos por fins sociais, global ou parcial-
mente.
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Os "comentários" sistematizam o que chamaram de "con-
cepção clássica" sobre a política, calcada na existência de
"tendências ideológicas" e "práticas (...) mais ou menos ligadas
ao status social, à classe, à pratica profissional e concreta ( ... ) re-
presentadas por organizações e partidos ( ... ) em conflito para
ocupar o poder do Estado  utilizá-lo em função de seus objeti-
vos", como se tal fosse uma posição "normal", unânime. As
diferenças ficariam por conta da "natureza do conflito político":
se "forçosamente violento" ou se restrito às "regras constitucio-
nais".5 Porém, não há registro de consenso, nem de conteúdo nem
de ordem formal, quanto ao conceito de política.

Na verdade, o jusnaturalismo é a concepção clássica. Para
Hobbes, o contrato dispõe sobre a ruptura com o estágio natural
para se entrar na realidade social. Para Rousseau, indica uma dis-
solução do indivíduo na comunidade como condição para que
todos e cada um possam ficar tão livres quanto anteriormente.
Para Kant, tal passagem é perpassada pela tensão entre uma natu-
reza humana anti-social e o necessário dever ser moral. Todos,
entretanto, valoram o ato individual de cessão positiva que legali-
za uma vontade geral tangida pela moralidade: "O maior
problema da espécie humana, a cuja solução a natureza força o
homem, é o estabelecimento duma sociedade civil, que administre
universalmente o direito"6

Segundo tal visão, calcada no universalismo abstrato, já
presente napolis grega, o fazer político seria o ato votivo de cons-
tituir moralmente a sociedade civil e o Estado. A representação
será o instrumento para mediar os conflitos na comunidade sobre a
melhor forma de alcançar o bem comum, embutidos priorita-
riamente, no caso moderno, dentro do Parlamento. A luta de clas-
ses irrompe na vida, mas não conceitualmente. Semelhante
compreensão foi primeiramente questionada pela burguesia revo-
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lucionária européia, que introduziu a noção de classe no combate à
nobreza feudal. Marx parte do primado de uma sociedade civil
marcada pela luta de classes e vê no propósito humano-universal o
único modo capaz de superar o processo de reprodução palinge-
nésica da política, que acaba sendo vista como instrumento revo-
lucionário e passageiro. Um meio. O reformismo transita no
terreno e nos limites do entendimento jusnaturalista. A concepção
clássica rejeita os conflitos pelo controle do Estado porque os en-
xerga como expressões particularistas no interior da verdade
moral comunitária. No máximo, assimila um conflito pela direção
do Estado.

Dizer que "a forma conservadora, a reformista, a revoluci-
onária e a fascista (...) estão, na realidade, de acordo"` com a
mesma concepção, que seria clássica, é fazer tabula rasa das dife- 7 BADIOu,Aiajn.op. ciL,

renças óbvias. O stalinismo, que não é propriamente	p.62.

revolucionário, instituiu sua viiigata própria: viu na política uma
imanência de classe, instaurando um mecanicismo metodológico
que transforma os sujeitos e a moral em um epifenômeno. Já  fas-
cismo pratica uma imanência em relação à comunidade nacional,
que pretende representar a priori. Os "comentários" só registram
diferenças entre as várias correntes políticas no método de resol-
ver os conflitos. Novamente obscurecem os conteúdos sociais e as
concepções que os expressam.

A camisa de força da classificação é bem menor que a rique-
za do corpo do real que a deveria vestir. Quantas vezes as
correntes políticas conservadoras adotaram soluções reformistas
para deter a irrupção de forças revolucionárias? Seria correto se-
parar o conservadorismo do fascismo, que foi a sua manifestação
mais reacionária e brutal? Quantas vezes o conservadorismo lan-
çou mão da violência em defesa da ordem, mesmo em nome da
democracia? E o reformismo? Não pode usar métodos violentos
no choque contra resistências conservadoras? Como opor "radi-
cal" e "regulamentada",8 se a violência pode ser tanto um ato 81dem, p62
apologético, portanto amoral e sem limites, quanto um comporta-
mento de homens reais em conflito com sua consciência, portanto
sujeito a normas procedimentais eticamentejustiflcáveis? As for-
ças conservadoras e reformistas não defendem um Estado por
definição detentor do monopólio da coerção, logo da violência
institucionalizada e não raro efetiva? E o que seriam as guerras, in-
clusive as atuais, quando partidos liberais se transformam em
fanáticos adoradores de Marte?
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III
De fato, nas diversas correntes, "a articulação entre o povo,

as organizações, e o Estado" passa "pela idéia de representa-
9 Ide,n. p. 62. ção".9 Mas o faz de modo extremamente diferenciado na forma

orgânica e no conteúdo ideológico-social. A identidade acaba sen-
do sinônimo de pasticho, apenas justificável enquanto mediação
absoluta. Assim, o parlamentarismo, tal como é conhecido e prati-
cado contemporaneamente, não é denominador comum, mas
forma hegemônica de representação. A dissolução da extrema di-
versidade dos tipos de representação e mesmo de práticas
políticas no parlamentarismo liberal induz a uma visão plana e ho-
rizontal, com alto grau de formalismo.

Os "direitos à representação pública', que os "comentá-
rios" apresentam como "a primeira grande característica do
parlamentarismo", ficam subordinados aos partidos políticos,
cuja "particularidade" acaba se convertendo no privilégio de se-

Idem, p.63. rem "representados diretamente no nível do Estado". 10 Haveria,
portanto, um desfalecimento em cascata dos sujeitos políticos.
Inicialmente, "as idéias, as reivindicações, a vontade, incluindo
ações públicas", só podem ser representadas "diretamente no ní-
vel do Estado" através dos partidos políticos, que possuem o

11 Idem, p. 63. monopólio do "laço representativo entre o povo e o Estado."11
Depois, os partidos políticos, aprisionados por sua particularidade
representativa, têm sua função absolutamente determinada pela
estruturado Estado. Mas a lógica formal não  a lógica da vida.

Atualmente, as representações dos grupos monopolistas fi-
nanceiros interferem diretamente no Estado através do sistema
único de dominação, que opera em uma esfera muito mais ampla
que a dos partidos. Recentemente, os escândalos do "Esquema
PC" e do Orçamento Federal demonstram como as grandes
corporações capitalistas agem na esfera pública, o que se desen-
volveu plenamente durante o regime militar. Mesmo que uma
reforma moral diminua os comportamentos corruptos, sempre ha-
verá, sob o capitalismo, espaços legais de ação para os lobbies e
para a intimidade da cúpula dos oligopólios com os órgãos de po-
der, como nos Estados Unidos, no Japão e nos principais países da
Europa, sem falar na influência das instituições privadas de
hegemonia na formação do consenso e de políticas.

A idéia de que "os partidos", considerados genericamente,
operam o laço representativo entre "o povo e o Estado" é discu-
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tível. Trata-se de um laço formal. Os interesses dos trabalhadores,
pela via eleitoral-parlamentas, podem no máximo se constituir em
posições nos governos e nos órgãos legislativos, jamais impregnar
realmente, com sua vontade soberana, o Estado burguês, fazendo-
se representar no aparato coercitivo e nas grandes linhas
estratégicas. Não por urna determinação abstrata, mas pelo curso
concreto da luta de classes, na qual os momentos estruturais e fun-
cionais do Estado estão fortemente presentes.

IV

Para os "comentários", no parlamentarismo, "a política
estará subordinada ao Estado". 12 Será verdade? Visto pelo princí- 12 Idem, P. 63.
pio liberal, isto é, como doutrina, sim, porque o Parlamento é o
locus onde as contradições confluem para um termo de resolução
dentro da ordem. Também o Estado seria fruto da soberania po-
pular. Tal é a formalidade. Porém o real é muito mais complexo.

Como o Estado poderia subordinar o processo político, se o
integra? Ora, o conteúdo e a forma, os órgãos e as funções, os pla-
nos e os processos estatais, enfim, não devem ser vistos como
poder maligno exterior, metafísico. Retire-se o Estado da política
e o que sobraria? O Estado é um órgão político par exceilence.
Não considerá-lo como tal transparece um preconceito em relação
à disputa em nível do poder. Trata-se da idéia de um fazer político
não independente do Estado, mas indiferente à sua realidade.

É verdade que o processo civilizatório gera um ser estranho
à sociedade civil. Marx notara que "os limites da emancipação
política aparecem imediatamente no fato de o Estado poder se li-
bertas de um constrangimento sem que o homem se encontre
realmente liberto". 13 Engels denunciara que. "no Estado,
corporifica-se diante de nós o primeiro poder ideológico sobre os
homens"." O Estado é de fato um limite da emancipação política,
mas um limite político e não suprapolítico. É um "poder ideológi-
co sobre os homens", mas não sobre a política, que jamais pode
desvincular-se da ideologia. O exercício do poder é sempre uma
práxis política e deste "sortilégio" não há fuga possível, a não ser
no abstencionismo.

AQueslão
Juda ice. In:
Manuscritos Econó-
mico-Filosóficos.
Lisboa: Edições 70,
1989- P.42-46.

ENGELS, F. Ludwig
Feuerbach y ei fim de
Ia filosofia ciassica
alemana. in: Obras
Escogidas. Mascou:
Progresso, 1980.t. III,
p390.

A idéia de que, no parlamentarismo, a "subordinação da
política ao Estado é uma subordinação de princípio" 15 ignora que 15BADlOU,AJain,op.
a política, incluindo a esfera estatal, só pode ser compreendida	P 63.
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como práxis de homens e mulheres reais. Não é por outro motivo
que os sujeitos políticos, inclusive aqueles cristalizados no Estado,
carecem de liberdade infinita. Compreender o Estado moderno
como produto da humanidade real, que vivencia suas próprias re-
lações sociais, é fundamental para ver sua dimensão estrutural e
funcional de classe como expressão da primazia burguesa e não
como ente que se explica de modo autônomo. Assim, à ilusão de
que, "no parlamentarismo, apolítica estivesse estará subordinada
ao Estado", como "princípio", sucede-se o real onde a prática
estritamente parlamentar, ou seja, uma concepção política especí-
fica, estará contida nos limites da primazia da classe dominante,
que conforma no Estado sua hegemonia e seu poder.

Tal distinção pode parecer uma filigrana teórico-acadêmi-
ca, mas tem importantes repercussões práticas. Se, "no parlamen-
tarismo, a política estivesse "subordinada ao Estado" como
"princípio" irrecorrível, a participação em partidos e nas eleições
burguesas representaria sempre uma forma de inevitável adapta-
ção à ordem dominante, o que fundamenta o combate à pârtidari-
zação da militância socialista e o elogio ao abstencionismo nos
processos eleitorais como dogmas. Se, de um modo diferente, a
prática estritamente parlamentar, ou institucionalista, conduz à re-
produção da hegemonia burguesa, trata-se de organizar partidos
socialistas e ver na participação parlamentar um elemento pólítico
subordinado à estratégia revolucionária global.

O "parlamentarismo" como doutrina, sim, "exclui a ruptu-
16 Idem p 64. ra" e portanto é "conservador". 16 Mas é possível participar do

Parlamento sem cair no parlamentarismo. O abstencionismo, em
certas condições, gera o isolamento e por extensão elimina, nas
sociedades modernas, qualquer ruptura, pois as tentativas de mi-
noria, de corte blanquista, estão condenadas ao fracasso. Hoje,
frente a estados e sociedades civis maduros e complexos, a ruptu-
ra, condição para ultrapassar os limites da comunidade alienada,
pressupõe o desenvolvimento da disputa contra-hegemônica nos
vários níveis, inclusive na vidaparlamentar. Jmplicaenfimaconsti-
tuição de uma nova correlação de forças onde haja uma
concentração inaudita de hegemonia socialista por meio da dispu-
ta política, ideológica e cultural, resultando na ocupação de
trincheiras e casamatas na sociedade civil e no Estado para debili-
tara dominação burguesa e assediar a fortaleza estatal.
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Aestratégia socialista deve articular a guerra de posição e a
guerra de movimento em um todo único, sem o qual toda tentativa
de ruptura estaria constrangida fortemente ao fracasso. A experi-
ência do movimento socialista no Brasil já demonstrou que tão
indispensável como foi defender o voto nulo em certa conjuntura
sob o regime militar tem sido participar das eleições no atual perío-
do da luta de classes. As opções pela participação ou abstenção
nos processos eletivos burgueses não podem ser vistas como prin-
cípios, mas como decisões políticas concretas. Em quaisquer
casos, "o Estado" não "permanece o mestre e senhor do
jogo",` como pensa Badiou, mas o parâmetro nada neutro do
jogo entre os sujeitos políticos, especialmente as classes sociais.

v

É incontestável: "O parlamentarismo é hoje considerado
como a melhor forma política." 18 Mas dizer que tal fenômeno se
explica "porque as políticas de ruptura fracassaram" 1 ' não passa
de um mero truísmo. Com a mesma obviedade se poderia sugerir
que as políticas de rupturas fracassaram porque "o parlamentaris-
mo é hoje considerado como a melhor forma política". Em maio
de 1920, quando criticava os "comunistas de gauche' alemães",
que se negavam por princípio a participar "nos parlamentos bur-
gueses", Lenin fez a seguinte observação: "O parlamentarismo
'historicamentejá teve o seu tempo' (...) mas todos sabem que daí
ao seu desaparecimento, na prática, há uma grande distância. Há
dezenas de anos se podia dizer que o capitalismo 'historicamente
havia tido seu tempo'; mas isto não nos dispensa da necessidade
de sustentar uma luta muito longa e perseverante no terreno doca-
pitalismo ( ... ) E evidente que os 'gauches' da Alemanha tomaram
seu desejo, seu ponto de vista ideológico e político, por uma reali-
dade objetiva".'

Semelhante afirmativa se mostrou irrefutável há 74 anos.
Que dirá hoje, depois que o capitalismo, o Estado burguês e a de-
mocracia parlamentar demonstraram uma capacidade insuspeita
de resistência e regeneração? E mais, quando a derrota da transi-
ção na URSS, a crise do marxismo e os dilemas do movimento
pelo comunismo suscitam novas reflexões quanto às formas repre-
sentativas sob o socialismo? O "parlamentarismo exclui a política
de niptura",21 mas se for visto como doutrina. Como prática de
um partido revolucionário pode ser, a depender da conjuntura po-
lítica, uma tática importante na disputa de hegemonia. Logo,

17 Idem, p.ss.

'8 Idem, p. 65.
19 Idem, p. 65.

2 LÉNINE,V. Lagd!e
infantile ou com-
munismo	(Lo
gauchisme).	In:
Oeuv,'es. Paris/
Moscou: Editions
Soclales/Edjtjons du
Progrès, 1973, t. 31 ,p.
51-53.

21 BADIOU, Ajam. Op.
citp.65.

89



indispensável até mesmo para constituir as condições objetivas e
subjetivas da ruptura e para consolidar novas formas democráticas
de participação popular nas condições do socialismo.

Os "comentários" repreendem o parlamentarismo por as-
Iden,,p.65. segurar "a continuidade da idéia de reprewntação". 22 Mas não é

possível, no mundo moderno, construir novas formas de participa-
ção democrática sem o conceito de representação. A não ser que
se pense ingenuamente no assembleísmo direto em plena era das
megalópoles ou no desenvolvimento paroxísmico das técnicas de
computação substituindo as formas específicas de relações huma-
nas no poder público. Não é por outro motivo que as tentativas de

1dem,p.65. ruptura "mantinham a idéia de representação"? Hoje, mais do
que nunca, devem colocá-la no centro de suas reflexões, inclusive
de modo autocrítico, como condição para solucionar os dilemas
contemporâneos embutidos na democracia socialista enquanto
propósito transitório. Um dos maiores desafios para os pioneiros
sociais é propor novas e mais democráticas formas de representa-
ção no interior de um Estado de direito socialista na passagem ao
que Marx chamou de "associação dos indivíduos livres."

VI

O parlamentarismo teria sido, como propõem os "comen-
tários", a melhor forma de organizar as "três condições", isto é, a
"representação", "os partidos" e a "continuidade do Estado"?4

Idem, p.e. A formulação é, mais uma vez, antes estrutural do que de fluido. O
parlamentarismo triunfou porque representou a instituciona-
lização das mediações representativas necessárias nas sociedades
modernas, de modo a expressar mais eficazmente o mito da uni-
versalidade abstrata do Estado burguês no imaginário popular e a
permitir que as particularidades fluíssem para uma forma de con-
senso no interior da ordem, sob ahegemonia do capital. Os abalos
e mesmo as rupturas revolucionárias foram fugazes ou se toma-
ram o emblema de uma realidade ausente. O discurso do fim da
História e da ultrapassagem das ideologias procura consagrar o
parlamentarismo burguês como teto do processo civilizatório.

Na URSS, atentativa originária de instituir mecanismos no-
vos e mais democráticos fracassou no momento em que a reação
burocrática impôs um regime político tirânico sob o álibi de que o
Estado possuía uma imanência de classe ou de comunidade popu-
lar indiferenciada: primeiro, ainda seria um Estado proletário,

1
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depois seria o "Estado de Todo o Povo". Não se trata de cone-
xões estruturais "mal organizadas", mas de formulações 2'Idem,p.m
ideologicamente úteis à brutal exclusão das massas populares no
processo de construção e cristalização do capitalismo burocrático
de Estado, que afinal entrou em crise.

A falência do stalinismo resultou de uma incapacidade cres-
cente do Estado em atender as demandas legítimas por formas
representativas que pudessem permitir a participação realmente li-
vre dos trabalhadores, dar livre curso às diferenças e ter um
mínimo de universalidade. Foi um caso clássico em que a "limita-
ção do conflito", ao invés de "alargar o consenso" 12' como 'Im,p.66,

propõem os "comentários", estimulou o descenso fundamental e
a deslegitimidade das instituições políticas.

VII

Badiou anunciou que apresentaria os dois últimos "comen-
tázios" na forma de perguntas. Uma: "Teremos nós que pensar a
política no enquadramento dessas três condições de que falei?"" 27 Idem, p66.
Mas não se contém. Sua resposta vem de pronto: "Então, temos
que imaginar uma outra figura possível da articulação dos três ter-
mos - o povo, as organizações e o Estado".' Como de hábito, 2'Im, p67.
uma nova estrutura. Porém, para utilizar um termo de Badiou,
com uma "novidade": os partidos são excluídos.

Por quê? Os "comentários" supõem que a participação do
partido nas eleições burguesas é incompatível com a necessária ta-
refa de "animar e mobilizar as associações populares" para
construir a "expressão coletiva da vontade popular"?9 De outra 29 Idem, p66.
maneira: "o segundo nível de representação esmagou completa-
mente, inteiramente, o primeiro ( ... ) o Estado ~uma exigência
certamente mais poderosa do que aquela outra do primeiro nível
de representação". 30	 30Idem,p.67.

A seguir, desfiam o rosário da miséria das lutas populares e
dos partidos socialistas na França, rosário que, de resto, pode ser
generalizado. São apenas dados empíricos que indicam a existên-
cia de um grave problema, mas não comprovam uma tese. O
próprio Badiou reconhece que a situação política do Brasil é dife-
rente. Ademais seria necessário colocar no debate outras
hipóteses causais como as particularidades do capitalismo con-
temporâneo, o questionamento de vários conceitos e valores caros
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à modernidade, a crise do movimento pelo comunismo, as correla-
ções de forças estabelecidas e as intervenções dos múltiplos
sujeitos políticos, incluindo as políticas da esquerda Como supor
que tudo se resume à forma de articulação das "três condições"?

De fato, os "comentários" têm razão quando apontam o
fracasso do movimento socialista em articular os elementos da
prática parlamentar com a organização "coletiva da vontade po-
pula?'. Os partidos que participaram da vida parlamentar se
transformaram, via de regra, em meros partidos eletivos. Consti-
tuíram uma vasta burocracia com interesses próprios e contrários
à práxis libertária. Abandonaram as políticas revolucionárias. Tal
processo também é visível e muito inquietante no Brasil. Mas é
preciso enfrentá-lo com uma política, incluindo uma concepção de
partido que defina os contornos de uma prática parlamentar revo-
lucionária

O caminho do abandono ,da política partidária e do
abstencionismo eleitoral por princípio também fracassou
emblematicamente. Quantos partidos se destruíram em aventuras
militaristas? Quantas vezes a recusa por princípio à disputa na
institucionalidade conduziu ao isolamento? Existe alguma experi-
ência, uma só, em que o abandono da disputa em nível do poder de
Estado tenha cgnduzido à vitória do movimento socialista? Não é
necessário fazer o inventário da miséria do autonomismo. Sim, "o

31 )dam, psi. parlamentarismo vingou-se". 11 Os partidos que se adentraram no
seu terreno movediço se afundaram. Aos que se recusaram a fazê-
lo, resta o desdém dos impotentes.

'lv

A outra pergunta de Badiou enseja o esboço de uma estra-
tégia. Seu ponto de partida é um compromisso com a
transitoriedade: "somos obrigados a fazer assim, mas teríamos

32 1dem.p.68.	 que fazer de outra maneira". 32 Somos "obrigados a fazer assim":
já é alguma coisa. Mas não porque o caminho diferente "não está

33 1dem,p.68. ainda verdadeiramente fonnulado",31 como se a origem do pro-
blema estivesse na mera deficiência intelectual de um sujeito
infinito. Somos "obrigados a fazer assim" porque vivemos e atu-
amos no interior da comunidade classista e não podemos
simplesmente ignorar suas necessidades.

Trata-se de um conflito para quem, como Marx, tem um
enfoque negativo de política e a vê na condição de meio. Mas nin-
guém pode ser verdadeiramente livre sem considerar o real. "Que

(
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pioneiro- por muito radical que possa ser - de uma sociedade não-
alienada não vende a sua força de trabalho nos marcos das
condições da alienada sociedade de classes? Que intelectual não
utiliza seus produtos espirituais nos marcos das estruturas de mer-
cado dadas? Como poderia, caso não o fizesse, difundir suas idéias
que se dirigem contra a degradação do espírito sob uma forma
mercantil? Quem pode se fintar à eleição entre tipos de violência, à
luta contra um e à defesa de outro, ainda que seu caráter biófito
prefira uma sociedade em que não haja violência?' De outro
modo, quem pode se furtar à escolha entre políticas distintas na
disputa em tomo do poder, inclusive táticas parlamentares, ainda
que, na sua opção emancipatória, prefira uma sociedade sem Esta-
do?

"As três questões principais"-"' acabam sintetizando a pro-
posta final dos "comentários". Primeiro, sugerem corretamente
conservar "o ideal de emancipação e mesmo, se quiséssemos, a
idéia comunista a partir da qual é anunciado que o Estado viria a
desaparecer", mas "organizando-a diretamente, sem passar pela
figura do próprio Estado." É o "cerco ao Estado".-" Segundo,
sugerem conservar o que chamam de "organizações políticas",
mas desconsiderar quaisquer regras exteriores ao "movimento
popular", inclusive uma "etapa de eleições", bem como abando-
nar os processos "no nível de representações".37 Terceiro, "as
organizações e associações populares e finalmente todo o mundo
( ... ) trabalhariarh buscando rupturas com relação a tudo que o Es-
tado organiza visando ao consenso"."

Os amigos de Badiou não exorbitaram quando sugeriram o
corte "anarquista' 19 de suas teses: entender a independência das
organizações populares como a própria vivência do não-Estado
prefigurado, ignorar o calendário das disputas institucionais e
desconstituir o consenso dominante apenas por fora da coisa pú-
blica. Afirmar que não pode ser conceituada como "anarquista"
uma política que deixa o "Estado nas mãos de seus responsáveis
normais" e renuncia explicitamente à "dissolução brusca do Esta-
do, por meio do movimento espontâneo", 4° não passa de uma
tentativa de sublinhar uma diferença metodológica. Certamente,
não se trata daquele anarquismo incendiário do século passado,
que desejava tomar "o céu de assalto" a partir do simples apelo
ao instinto revolucionário das massas. Porém, as concepções de
fundo são as mesmas: o autonomismo.

34HELLER, Ágnes. ins-
tinto, agressividad y
cajcWr.BwceIcna Ed.
Peninsula, 1980. p. 38.

35BADIOU,Ain,op.dt.
P.68.

361dem,p.69.

37 Idem, p.69-70.

Idem,p.70.

39 Idem,p.70.

40Idemp7o
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A idéia do "cerco ao Estado" sem participar das disputas
políticas globais e nacionais está condenada inapelavelmente ao
fracasso. O capital moderno e seu poder possuem meios pode-
tesos para formular consensos e implementar políticas. A socie-
dade civil se tomou muito mais complexa. As estratégias fundadas
no abstencionismo levariam à marginalidade política e ao isola-
mento. Por mais avançadas e moralmente justificáveis que fossem
as idéias dos socialistas, não teriam ressonância Habitariam os
guetos intelectuais. E os generosos propósitos emancipatórios
feneceriam no confronto mais que desigual, inconseqüente, com
as forças do mundo burguês.	-
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ta e professor da UFMG.

I J)
odernos pensar a Política?", esse é o título de
um livro de AIS Badiou. Podemos pensar a
prática política, a prática psicanalítica, ouse-
riam elas unicamente uma questão de agir,
ato evidenciado por ocasião da intervenção
do analista, do acontecimento político, do
ato falho susceptível de apreciação somente
a posteriori? Seria o acontecimento
pensável, ou a ele teríamos que nos subme-
ter, servindo-lhe de suporte "sem pensar"?
O cogito cartesiano fundado na reflexão, a
instância egóica dotada de poder de síntese,

ou o ego transcendental capaz de dirimir questões a partir da ra-
zão, todas eles instâncias fundadas em ccnsonância com um
sujeito do pensamento liberal, não resolveram a contento esta
questão; assim deverão ceder lugar a outro tipo de figura. Por seu
turno, um "processo sem sujeito" parece encaminhar a questão
em termos não comprometidos com as figi iras clássicas há pouco
citadas. Formulada por Althusser, essa alternativa terá que ser
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examinada, seja na vertente onde temos uma figura pensada nade-
pendência da Ciência, seja na versão de uma figura pensada na
dependência da Política.

Qual seria essa nova figura pensada em contraposição ao
pensamento liberal, pensada na seqüência do que se chama "crise
do marxismo"?

A teoria construída a partir da cisão do sujeito e da crítica da
noção de objeto pode ser a fonte de uma reformulação da teoria
sobre o sujeito político, seu agir, seu pensar. Estaria em vias de ela-
boração e conseqüente desdobramento uma doutrina do sujeito a
qual pôde ser resumida por Badiou nas seguintes teses:

1. O sujeito contemporâneo é vazio, cindido, a-substancial e
ineflexivo.

2. A verdade é da ordem do acontecimento, jamais ela se deixa in-
ferir a partir de estruturas da situação. A verdade se infere a partir
de um corte na situação, corte esse em correspondência com um
signíficante excedentáriojá que não encontrado na linguagem dis-
ponível na situação.

3. Não há representação do social passível de transposição para o
registro do político. O termo representação, herdado por Freud e
Marx, é objeto de uma avaliação crítica severa.

Examinadas essas teses, a questão vem a ser: será possível
ainda se pensar uma política? Ou estamos submetidos à lei de ferro
que decide sobre nossa espécie e que diz: "Tudo que se tem a fa-
zer será feito". A questão política frente a essa lei vem a ser: nem
todos os exercícios de uma mesma necessidade se equivalem. A
questão política institucional é da ordem da dom (opinião), ela
não pode ser exposta a partir de axiomas, materna. O regime em
que serão vazadas as frases, em se tratando de dom, não exige
consistência como no caso da linguagem axiomática.

Não é estranho à Psicanálise esse tipo de regime, de
fraseado. Pelo contrário, Freud nos ensinou a considerar casos
onde o sujeito falante se permite levar em conta duas sentenças
"A" e "não A". Lembremos o caso onde o paciente, ao contar
um sonho, diz: "Não pense que se trate de minha mãe...", para
logo ficar claro que ele vai levar em consideração as duas senten-
ças: "E minha mãe..." e "Não é minha mãe...", pois ele já havia
atribuído a segunda, "E minha mãe...", ao analista, como uma
possibilidade ainda que por ele mesmo negada.
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Pensar a Psicanálise seria reexaminar a questão do famoso
"trauma" (fato datado? acontecimento a ser renomeado?). A
celeuma levantada em tomo do "trauma" menciona tão somente
o abandono de uma hipótese inicial, por parte de Freud. A contro-
vérsia parece limitar o interesse da questão: afinal teria tido Freud
razões pessoais, não confessadas, para abandonar sua primeira hi-
pótese? Episódios de abuso sexual de que foram vítimas crianças
em relações familiares próximasaFreud o teriamdemovido de in-
sistir na hipótese de um "trauma" como fato histórico datado,
preferindo dizer tratar-se de uma fàntasia do interessado. Vamos
buscar um outro horizonte para discutir a questão.

De fato, Freud, no seu afã de construir uma disciplina psica-
nalítica que dispusesse dos mesmos instrumentos que as outras no
cortejo da comunidade científica, cuidou de dotar a Psicanálise de
uma teoria da causalidade, de fato uma "teoria da dupla causali-
dade". O objeto de estudo eleito por Freud não permitia que ele
simplesmente aplicasse o que era conhecido como teoria da causa-
lidade, para a qual, "cessada a causa, cessa o efeito". Aqui, em se
tratando do Inconsciente, havia, de imediato, uma particularidade:
a causa "permanecia" na memória, agindo algum tempo depois.
O "trauma" como episódio número um, seguido de um episódio
número dois capaz de dar significação ao primeiro, o todo forman-
do o "processo neurótico", parece apontar para solução que
deixa o acontecimento na dependência de uma nomeação. É bem
verdade que Freud se refere, por vezes, ao "trauma" em termos
de "excesso de sexualidade" não susceptível de ser absorvido em
imagens verbais, algo irredutível, por conseguinte marca, lesão.

Qualquer tentativa de dar à Psicanálise uma versão his-
toricista encaminha a questão em termos de sentido a ser atribuído
ao que terá acontecido anteriormente. Quanto à História com h
maiúsculo, poderíamos aventar a hipótese de que um mesmo
acontecimento tenha conhecido mais de urna leitura, cada época
preferindo considerar um ângulo diferente. (A história contada pe-
los vencidos não é a mesma que aquela contada pelos vencedores!,
já fomos advertidos pelos próprios historiadores.) Vamos retomar
a questão no nível da Política, logo adiante voitamos ao enfoque
da Psicanálise.

A "práxis inventiva" que renova o pensamento dos que se
formaram a partir do texto de Marx aponta para urna solução que
não se pode identificar com a leitura esterectipada fornecida pelas
"leis da história". A "práxis inventiva", no entanto, terá que ser
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reelaboradajuntamente com outros conceitos, sem o que ela corre
o risco de ser mais um devaneio poético. Essa mesma "pitis in-
ventiva" terá tido formulação radical quando E adiou, dialogando
com militantes, lhes terá proposto uma militância sem partido.
Sem partido e sem trégua, penso que o leitor há de me entender.
Sem partido não quer dizer desistência de uma organização; o que
dispensamos de bom grado são "les chainons intermédiaires", fa-
cilmente burocratizáveis, dotados de alta propensão para servir
como filtro por onde teriam que passar as iniciativas das equipes
autônomas (para não usar otermo "base", já desgastado!).

Recentemente, foi objeto de debate entre nós uma eventual
"recomposição" do Outro como marca de alteridade inarredável,
por ocasião de um final de processo (analítico, institucional, mas
também político, com certeza); ora, o que se recompõe na maioria
das vezes, são os tais "chainons intermédiaires", que passam a
contribuir, mesmo inadvertidamente, pano fechamento da insti-
tuição, organização política e outras formas de viver coletivo.

Uma política determinada pelo acontecimento abandona a
idéia de programa; a categoria acontecimento rompe com uma
certa estruturação, assim como com a perspectiva de que existe
um futuro previsível.

Um acontecimento não é um fato, pois este último é da or-
dem da constatação e do reconhecimento. A imprensa transforma
de bom grado o acontecimento em fato, neutralizando-o. A Políti-
ca, tal como a entendemos, estabelece a singularidade frente ao
esforço que tenta dar consistência a uma inexistente relação social,
ou, por vezes, ao que é chamado vínculo comunitário.

A invenção política, essa determinada pelo acontecimento,
é produtora de verdade. Aqui, o sujeito político faz parte, sem dú-
vida, de um movimento de pensamento ensejado pela crise do
marxismo. Será nesse regime de singularidade que será possível
enunciar a irrupção do sujeito. Se um acontecimento pertence ou
não a uma situação, trata-se de um dilema, ou melhor, como nos
propomos dizer, isso é indecidível a partir tão-somente da situa-
ção; somente uma intervenção (ato, interpretação) poderá decidir
a esse respeito. Aqui temos umajustaposição de três termos: "in-
tervenção", "interpretação" e "ato"; só o terceiro nos interessa,
pois ele permite uma apropriação do segundo, dispensando qual-
quer tentação hermenêutica, providencialista, profética, ou
cientificista. O ato não é o resultado de um saber, nem de uma ins-
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piração, nem de uma missão que faria de um povo, segmento so-
cial ou família os representantes & uma instância outra

Em resumo, a multiplicidade (por oposição ao Um, à situa-
ção unificada, ao partido único, ao comando único), certamente,
não se deixa esgotar por ocasião e obra de uma nomeação baseada
no nome próprio. Em que medida a "falta-a-ser" (Freud e Lacan)
seria sanada por uma nomeação? - indagamos.

É certo que nem a autonomia, nem a liberdade simplesmen-
te contestatória saberão acudir o militante sequioso de solução
para a "falta-a-ser". Há um saber político, porém, a ser
explicitado, o qual não cabe no vocabulário das democracias re-
presentativas e/ou parlamentaristas munidas ou não de uma
nomeação.

Um corte na situação é início de um novo saber, e o nome
dado ao acontecimento é um termo novo, sabendo-se que o voca-
bulário já dado não é capaz de nomeá-lo. O saber conhecido
tenderia a considerar que nada há de novo. O acontecimento é o
resto, se nos ativermos ao regime do Um; para este último, sabe-
mos que não há resto.

Estarão as instituições, as entidades políticas, mais ou me-
nos abertas, abertas em moriientos determinados, fechadas logo
em seguida, tal como o Inconsciente de que fala Freud; só a escuta
sensível ao acontecimento, não nossos ideais, não nossa traição de
fundo deprimido ou melancólico, será antena para detectar a ale-
gre e descontraída abertura.

UM CASO ÀPARTE: O HOMEM, SEUS DIREITOS

Escolhemos um tema conhecido pela abordagem consagra-
da. Vamos dar em seguida um resumo de uma conferência de
Badiou onde ele examina a teoria dos direitos do homem na medi-
da em que esta teoria vem a ser uma certa filosofia do sujeito e,
seguramente, uma teoria da ação; de alguma maneira, vamos tes-
taras idéias de Badiou, discutidas na primeira parte.

Em que consiste essa filosofia encontrada na teoria dos di-
reitos do homem?

Essa filosofia supõe um sujeito humano geral, de tal sorte
que, sobrevindo-lhe o mal, fosse esse mal passível de identificação
universalmente. O sujeito dos direitos do homem é assim alguém
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que do mal padece. Vamos aqui trazer elementos de contestação
dessa doutrina ao propor uma idéia bem diferente do sujeito hu-
mano.

A ideologia dos direitos do homem subordina a identifica-
ção do sujeito ao reconhecimento do mal que lhe é feito. Essa
ideologia define o homem como vítima: é justamente essa defini-
ção que consideramos inaceitável. O estado de vítima, de animal
que sofre, de um simples mortal já em vias de privação da própria
vida, reduz o homem a seu elemento animal.

Certamente que a humanidade é uma espécie animal, mortal
e cruel poderíamos dizer, mas nem a mortalidade, nem a crueldade
conseguem definir a singularidade humana. Enquanto carrasco o
homem é uma abjeção animal; é necessário coragem para dizer
que enquanto vítima ele não vale mais que o carrasco. Todos os
relatos de tortura, ou testemunhos de alguém que escapou de um
desastre, o mostram: se o carrasco pode tratar a vítima como ani-
mal, é que a vítima de alguma maneira tomou-se um animal.
Alguns, bem o sabemos, conseguem ser ainda homens e por força
de esforço considerável conseguem dar testemunho do que lhes
sucedeu. Dão estes prova de resistência, justamente ao se afasta-
rem dessa identidade de vítimas. Esse testemunho faz deles outra
coisa que não uma vítima, outra coisa que um ser para a morte, ou-
tra coisa que não um mortal. Faz de cada um deles um imortal.

Se existem os direitos do homem, esses não seriam os direi-
tos da vida contra a morte, não seriam os direitos da simples
sobrevivência contra a miséria, teriam que ser os direitos da resis-
tência humana. Direitos do imortal, direi, afirmam-se por si
mesmos; direitos do imortal contra a contingência do sofrimento e
da morte, são esses os autênticos direitos da resistência humana.

Partamos da idéia de que não existe um sujeito humano abs-
trato; de início, há um animal chamado, em certas circunstâncias, a
ser sujeito, quer dizer, todo seu corpo e suas capacidades aceitam
que uma exigência se cumpra para que uma verdade surja.

Quais são as circunstâncias onde encontraríamos tal coisa?
São as circunstâncias de uma verdade. E assim o animal humano é
chamado a ser o imortal que ele não era. Mas não dissemos tudo.

Necessário se faz supor o que seria capaz de solicitar esse
homem a vir a ser esse sujeito: necessário que alguma coisa acon-
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teça, necessário que alguma coisa lhe aconteça, alguma coisa dis-
tinta de simplesmente dizer que ele existe. Esse suplemento,
chamemo-lo "acontecimento". O acontecimento nos obriga a
uma nova maneira de ser.

De que decisão provém o processo de uma verdade? Como
opera a subjetividade imortal?

Vamos chamar fidelidade a decisão de nos referirmos ao
acontecimento, não mais viver como antes na rotina regulamenta-
da do que há desde sempre. Por exemplo, após um encontro
amoroso, após uma assembléia que tenha importância política,
após uma aula onde eu vislumbre uma teoria e suas conseqüências,
se eu quem ser fiel realmente, devo transformar a maneira ordiná-
ria de habitar a minha situação. A fidelidade a um acontecimento é,
assim, uma ruptura real, pensada e praticada no lugar mesmo onde
o acontecimento operou, seja esse acontecimento político, amo-
roso, artístico ou científico. Vamos chamar verdade, uma
verdade, o preço real de uma fidelidade a um acontecimento. Cha-
maremos sujeito o suporte de uma fidelidade; assim, sujeito é o
ator de um processo de verdade. O sujeito não preexiste ao pro-
cesso, nem ele pode ser contemplado graças a elaborações
teóricas. O processo de verdade induz o sujeito; só, nada mais.

O sujeito de uma política revolucionária não é o militante in-
dividual, nem tampouco uma classe; trata-se de uma produção
singular que na história levou nomes diferentes. O militante certa-
mente entra na composição desse sujeito. Sem dúvida, no entanto,
ainda aqui o sujeito político o excede; o sujeito de um processo ar-
tístico não é o artista, o gênio, o artista entra na composição desse
sujeito, ,as as obras são irredutíveis a uma pessoa e aultrapassam
de muito. A existência local de um processo de verdade faz com
que chamemos os sujeitos de "pontos de verdade"; vamos opor
esta tese à ética abstrata dos direitos humanos.

Chamemos consistência subjetiva o laço entre o animal que
busca o seu interesse e o sujeito imortal que ele pode vir a ser. Já
que uma verdade é uma fidelidade a um acontecimento, podemos
dizer: há consistência subjetiva quando alguém é fiel a uni aconte-
cimento, não podendo o sujeito fazer dessa escolha argumento a
serviço do princípio da sua continuidade. A manutenção de uma
causa, já por si problemática, não pode estar em paralelo com o
continuísmo do sujeito (seu interesse).
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À luz do "ser dois" do amor, que farei eu deste meu encon-
tro? Como vou permanecer o imortal em que eu me tomei? Como
vou tratar o paradoxo do desinteresse, do interesse desinteressa-
do?

Só resta continuar a fazer de tal sorte que uma verdade
advenha, pois o sujeito é o único suporte real do vir a ser de uma
verdade. Deste ponto de vista, a ética da verdade que estou suge-
rindo não é uma ética trágica; direi mesmo que a fidelidade se
apresenta, muitas vezes, como o contrário do trágico, isto é, ela
tem a ver com o trabalho.

Assim, acreditamos na transformação política, essa trans-
formação podendo estar ligada a acontecimentos coletivos. Não
acreditamos, no entanto, na idéia de unia prolongada e interminá-
vel educação antes que aconteça alguma coisa. Não acreditamos
tampouco em movimentos de avanço graças à ação de um grupo
de vanguarda; um acontecimento político, no entanto, é o
surgimento de capacidade que o simples saber não sabia identifi-
car. Finalmente, não é possível ter conhecimento do aconteci-
mento, pois, como vocês sabem, o acontecimento desaparece
logo depois que ele aconteceu. Nesse sentido, o acontecimento
permanece inacessível à verdade.

A INTERPELAÇÃO
Esse é um termo introduzido por Althusser para mencionar

a Ordem aque estamos submetidos; graças a essa abordagem, Po-
lítica e Psicanálise caminham na mesma direção. Sintoma social
(Man) e sintoma particular (Freud) apontariam na direção de uma
ilusão, ou seja, o desconhecimento que incide sobre o Ego, ou o
ponto de vista da consciência individual necessariamente mistifi-
cada. A tal ponto que ocorreu a Althusser propor um "processo
sem sujeito", ou seja, para um processo puramente simbólico,
onde valesse uma pura teoria da causa, teríamos uma estrutura
sem sujeito. Como disse Pierre Bruno, teríamos um sujeito reduzi-
do ao seu estatuto jurídico, sujeito obtido pela redução do ser ao
seu conceito. A análise da ideologia como operadora da Ordem
simbólica punha às claras o assujeitamento já detectado no nível
do sintoma, pois que a ideologia tem como função constituir os
indivíduos concretos em sujeitos.

Assujeitamento (Althusser) e Alienação (Lacan), duas no-
ções graças às quais ultrapassamos as instâncias egóicas citadas no
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início deste texto, e nos estabelecemos em condições de pensar o
"sujeito sem substância", longe do sentido, fora do alcance da
hermenêutica. Do lado da Psicanálise, aprendêramos a esvaziar o
Inconsciente; não mais a profundeza, mas a verdade nas palavras e
nos atos, sempre na superfície. O Inconsciente, objeto da Psicaná-
lise, não seria senão um dos efeitos do "tornar-se humano".

No entanto, as objeções vieram: a hipoteca em que era man-
tido o pensamento, ora atrelado à Ciência, ora à Política, fazia da
Ordem (simbólica) algo como um comando. Autodeterminação
da verdade?

Quanto à Psicanálise, se ela conhece a idéia de "destino"
(Freud foi alguém que sempre se deixou seduzir pela moira dos
gregos, pela anankê, a quem ele reverenciava), a mesma Psicanáli-
se não pensa o destino, meramente, como uma cadeia de
injunções; a emergência do sujeito resultaria de iniciativa de sua
parte frente às injunções que ele enfrenta, que ele dobra. Quanto a
Badiou, diria ele, de preferência, que o sujeito resultando de no-
meação de um acontecimento vem a ser raro.

Não estará Badiou isento de uma certa postura bem carac-
terizada pelo que foi por ele mesmo acima exposto em se tratando
dos direitos do homem; por isso, transcrevemos a conferência em
seus termos.

Encontramo-nos, atualmente, nessa fronteirajá freqüentada
por aqueles que aceitam correr o risco de retomar a questão:
pode-se pensar a política? Vamos nos dirigir mais uma vez a
Badiou, transcrevendo uma segunda conferência, destinada a in-
troduzir as noções de "subtração" e "disseminação". Acreditamos
que as noções ora nomeadas possam contribuir para dizer de um
pensamento da Política, pensamento da Psicanálise. Será no nível
do poema que Badiou vai encontrar material para trabalhar as
duas noçõesjá nomeadas.

DUAS OPERAÇÕES E O POEMA

O poema é exercício intransigente; sem mediação, ele nada
tem a comunicar. Ele é tão-somente uma declaração que encontra
sua autoridade nela mesma. Ao dizermos um poema, que mundo
estaria sendo objeto de comunicação? Com quem estamos nós
partilhando uma exclamação? O poema será a cada vez aconteci-
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mento na língua. Eis que o poema não comunica nem entra em cir-
culação geral. Ele é pureza que se consome a si mesma, ele é
manifestação em si encerrada, leque desenvolto que ao nosso
olhar se desdobra.. O poema não tem mercado assegurado, dizia
recentemente Décio Pignatari; mw*eting algum assegura venda-
gem de um livro de poesias. Quem hoje em dia lê os poetas? -
perguntava-se Badiou ao dar início à conferência! Quem sabe de
cor ainda os versos que por acaso leu?

Dobrado sobre si mesmo, posto em reserva, o poema mo-
demo é habitádo por uni silêncio central. Silêncio puro, ele
interrompe o ruído do mundo; ao colocar o silêncio no tecido da
língua, ele prepara o ser falante para uma afirmação sem prece-
dente. Para dizer em outras palavras: o poema é um pensamento
que é um ato, um ato mesmo.

O poema diz o contrário do que vaticinava Wittgenstein ao
final do seu livro, o Tratactus: "O que não sabemos dizer, deve-
mos manter calado". Diz o poema: essa coisa impossível de dizer
na linguado consenso, eu faço silêncio para dizê-la. Mallarmé, ar-
tífice do poema, o chamava "ação restrita" ; ele opunha sem
hesitar o poema a esse outro uso da língua, uso dominante em nos-
sos dias. Língua da comunicação, língua da realidade, língua
sempre mediada e mediatizada, Maflarmé a chamava "reporta-
gem universal".

O poema é o guardião da ética do dizer, precisamente, o que
Lacan chamava "ética do bem dize?'. O poema é, no fundo, a lín-
gua, a língua que se mostra solitária, que faz exceção frente ao
ruído e ao tumulto que rotulamos de compreensão.

Haveria um pensamento no poema? Um pensamento-poe-
ma? Eu disse um pensamento, não um conhecimento. Há
conhecimento quando a experiência do real se dá na forma de ob-
jeto. Ora, o poema não visa, nem supõe; já que não descreve um
objeto, o poema é sem relação com a objetividade. O poema não
tem objeto de referência, ele veio para declarar seu próprio univer-
so. Não somente o poema não tem objeto, mas a sua declaração
visa, precisamente, abolir o objeto ao constituir o pensamento que
não será mais uma relação com o objeto.

Para isso,o poema utiliza duas operações que são: a subtra-
ção e a disseminação.
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A subtração organiza o poema como objetivo de propiciar
a retirada (te reira ii) do objeto: o poema anuncia o ser exatamente
no lugar onde o objetojá não está. Eis porque opoené um pen-
samento que se obtém na retirada, na subtração de todo
conhecimento. Essa oposição entre o poema e o conhecer vem a
ser a origem do conflito entre poesia e filosofia. A filosofia faz
questão do conhecimento; a idéia do pensamento sem conheci-
mento, do pensamento sem objeto, a perturba. Aí está a operação
subtrativa do poema, a qual submete o objeto à prova da sua falta.

A outra operação será a disseminação. Onças a uma espé-
cie de multiplicação infinita, pretende ela, por seu lado, dissolver o
objeto, seja o objeto apenas nomeadojá emigrado para outros lu-
gares do sentido; assim desobjetiva-se ele ao tomar-se outra coisa.
que elejá não é. O objeto perde a sua objetividade, não como sub-
tração por aquilo que falta, mas por alguma coisa da ordem do
excesso, equivalência excessiva frente a outros objetos. Podería-
mos dizer que o poema perde o objeto, faz com que o objeto se
perca nos seus múltiplos.

Enfim, assim também aPolítica, assim tambémaPsicanálise,
ambas conhecem a subtração, ambas convivem com a dissemina-
ção. Só os entraves promovidos pelas instituições políticas,
psicanalíticas, se opõem à prática que incluísse essas duas opera-
ções, tão inspiradas. Somente elas conseguirão dar conta do "riso
do capitalista" (expressão de Man ao introduzir a discussão sobre
a mais-valia); só elas poderão constituir alternativa frente à inesgo-
tável capacidade de recuperação do sistema capitalista,
recuperação que faz crescer a produção, quando essa mesma pro-
dução havia provocado o destempero do consumo.

Quanto à Psicanálise, enfim, foi com esses dados que pensei
numa nova clínica, apoiado na idéia de invenção ("política a ser
inventada", "práxis inventiva") que encontrei em Badiou. Dou
meu resumo da situação tal como pude retratá-la, definindo três
modelos, a saber, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Saúde a Serin-
ventada.

Saúde Pública - o primeiro modelo enfatiza a Epidemiolo-
gia, organiza campanhas visando ao tratamento em massa, é pen-
sado em termos do modelo Pasteur quanto à Imunologia,
conseqüentemente quanto à imunização, patrocina medidas im-
postas a uma coletivização forçada, resultando numa prática
mecanizada de atendimento ao público;
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Saúde Coletiva - o segundo modelo conclama à participa-
ção, adota conceito de saúde oriundo da Vifi Conferência
Nacional de Saúde, pensa arelação médico/paciente em termos de
simetria, por vezes acreditando que "um aprende com o outro",
baseia-se no social a que reduz a determinação da saúde em sua
instância última, espera que os seus objetivos sejam seguramente
alcançáveis, pensa seu processo como sendo garantido pela arti-
culação rebelião/pensamento, rio nível das massas. Médicos e
psicólogos passaram a ocupar o lugar do revolucionário. De fato,
para esse personagem, desde sempre o processo revolucionário
conseqüente garantia o pensamento fecundo. Há, atualmente,
uma desarticulação entre pensamento fecundo e revolta por parte
do "público visado". A rebeldia poderá existir, mas ela não susci-
ta necessariamente criatividade; o pensamento terá que ser
articulado sem o impulso da revolução. Seria isso possível? E o
desafio que nos propomos enfrentar.

Saúde a Ser Inventada - para o exame do terceiro modelo
tomemos um caso concreto, a questão da saúde. Demos um nome
a este tipo de pensamento: "saúde a ser inventada". Conseqüen-
temente, há um sujeito que comparece e um pensamento da saúde.
Esse sujeito age a partir da singularidade e não de leis gerais, uni-
versais; esse pensamento se faz sem interferência de outros
campos, por exemplo, a adesão a um partido ou origem de classe
social.

Se a proposta aqui trazida for pertinente, voltamos à ques-
tão da política. Desta vez para nos apropriarmos do termo
'polftica', dando a ele novas conotações. De início, pensado
como equivalente a governo (na Grécia), posteriormente declara-
do comprometido com a idéia de Estado, finalmente vamos exigir
deste termo que ele traduza uma nova situação. Essencialmente,
política tem a ver com uma práxis, ou seja, procedimento que nos
transforma. No caso em pauta, a questão da saúde exige uma prá-
tica política a ser inventada com relação à saúde, ou seja, uma
prática política da saúde. Inventada quer dizer que ela não depen-
de de um consenso, não se exige uma norma única.

Saúde a Ser Inventada reconhece a dicotomia vidaimorte,
onde se funda qualquer reflexão sobre a vida; por conseguinte, a
suposição será "temos que vive?' por oposição a "temos que vi-
ver bem": a ética do "viver bem" partindo da doença, do mal
como dado inicial será recusada; diante do binômio necessidade/
demanda inscreve o desejo como resto não dialetizável; afirma a
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dissimetria entre médico e paciente, confirma a singularidade do
sujeito da saúde, conseqüentemente, a singularidade das situa-
ções. Para Saúde a Ser Inventada, o sujeito em questão não se
reduz a um estatuto de animal vivo, mas acede a uma subjetividade
singular imortal. A figura de vítima, .o "encostado" do INAMPS
como terrivelmente dizemos entre nós, o "jacaré", que é o paci-
ente para o médico do INSS, reduz esse homem a seu substrato
animal, a sua simples identidade de ser vivo. A contingência do so-
frimento e da morte terá que ser pensada a partir desse sujeito
imortal, e não a partir da sobrevivência contra a miséria: eis aclini-
ca em sua dimensão nova. A subjetividade é fonte de revolta já
mencionada quando tratamos da articulação revolução/pensa-
mento; no entanto, essa revolta não serve a um consenso para a
definição do que é mal ou doença Não há aqui lugar para trata-
mento em massa (Saúde Pública); nem "espírito comunitário" ou
"consciência de classe" substituem a "situação clínica", sua sin-
gularidade.
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MAQUIAVEL E A HISTÓRIA
Newton Bignotto Professor do Deparla-

mento de Filosofia da
uR.

Â modernidade nos acostumou de tal forma à histó-
ria e a certos modos de compreendê-la, que mal
nos damos conta de que essa atitude diante do de-
sen rolar dos acontecimentos é algo recente nas
sociedades ocidentais. Quando somos confronta-
dos com autores que não partilham nossas formas
de pensamento, ou nossas dúvidas, nossa primeira
tendência é rejeitá-los como anacrônicos ou até
mesmo anedóticos.

O século XX foi, a esse respeito, herdeiro de
uma grande idéia sobre o tempo dos eventos hu-

manos: a de que a história faz sentido e de que caminha em direção
a alguma coisa. Podemos, éterto, descobrir as raízes dessa crença
no conceito medieval de saeculurn, que descrevendo o tempo dos
homens na Terra como um tempo de pecado e perdição, aponta
para um momento final no qual todas as diferenças serão suprimi-
das pelo retorno do divino entre os homens. Mas a verdade é que
a modernidade alterou de maneira significativa essa concepção li-
near da temporalidade, introduzindo a idéia de progresso e
laicizando seu conteúdo. Teremos, assim, com Hegel, o pleno de-
senvolvimento de uma filosofia da história que, apontando para a
formação do espírito absoluto no desenrolar dos acontecimentos
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do mundo, marcou profundamente os tempos modernos com a
idéia de que estamos caminhando em direção a um zelos, que re-
presentará o pleno desabrochar de nossa humanidade.

O desenvolvimento das filosofias da história, que se fez soli-
dário da expansão da idéia de progresso, conheceu várias versões,
algumas das quais, como foi o caso do positivismo, de grande in-
fluência entre nós, e muitas críticas. Mais recentemente, a crítica
niilistaparece ter-se mostrado tão eficaz, que nos perguntamos se
efetivamente podemos atribuir um sentido geral à história, desilu-
didos não só com os rumos de nossa própria história, mas,
sobretudo, com a insistente irrrupção da barbárie em nossa época.

Nesse contexto, podemos nos perguntar por que ler
Maquiavel, ou melhor, porque lerjustamente os textos nos quais
afloram suas preocupações com a história? A primeira vista, ares-
posta não é simples. Se olharmos com atenção para o segundo
capítulo do primeiro livro dos Discursos sobre a Primeira Déca-
da de Tito Lívio, veremos que nosso autor expõe uma concepção
circular da história. Essa concepção vem de Platão, e foi retomada
pelo secretário florentino a partir das Histórias de Polibio, que, em
seu sexto livro, apresentam uma descrição detalhada das mudan-
ças que as diversas constituições sofrem ao longo do tempo. Mas
é duvidoso que uma concepção circular da história possa nos aju-
dar num momento em que nossas certezas se encontram tão
abaladas.

Devemos, portanto, deixar de lado a simples descrição dos
processos de transformação e prestar atenção ao processo de
construção dos diversos espaços públicos. Aqui reside provavel-
mente o grande interesse dos textos que se seguem. Maquiavel
não despreza a idéia de que as diversas constituições se modificam
de acordo com uma ordem estabelecida, mas observa que tal co-
nhecimento é de escassa valia para os que devem agir no presente
e que não podem simplesmente esperar pelo cumprimento da lei
circular que rege a história dos povos. Escapamos, assim, do risco
de um ceticismo feroz, que condena todas as ações ao nada da fal-
ta de sentido, e também de um determinismo que nos transforma
em meros executores de um processo que nos ultrapassa.

O que Maquiavel nos ensina é que o conceito de tempo não
é suficiente para guiar a ação dos homens no mundo, e isso pela
simples razão de que o que chamamos história é da ordem da ação
e do fazer, e não do mero acontecer. Empurrados para a ação, os
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homens podem contar com as lições do passado, com os conheci-
mentos da filosofia e das outras disciplinas, mas não podem deixar
de inventar as condições de sua existência enquanto seres que reti-
ram sua sobrevivência do convívio com os outros. A história se
faz, assim, entre a vontade dos homens de atingir sempre novos
objetivos, a repetitivídade do mundo e a indeterminação própria
aos negócios humanos. Se o agir parece ser a solução para nossos
desejos, é porque ele é a fonte da criação repetida das diversas for-
mas sociais, que sem essa renovação constante são simplesmente
devoradas pela ação impiedosa da fortuna.

É, portanto, na medida em que Maquiavel nos ensina a con-
ceber a história como uma disciplina diretamente vinculada a uma
filosofia da ação, que seus ensinamentos se tomam preciosos para
nossa época, na qual a descoberta do sentido de nosso agir político
se transformou numa tarefa tão difícil quanto essencial para a so-
brevivência de nossas instituições.
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DISCORSI
Nicolau Maquiavel

Lkvrof	 INTRODUÇÃO

N

ão ignoro que a natural inveja dos homens, que
criticam mais do que elogiam as ações alheias, tor-
na toda descoberta tão perigosa ao seu autor
quanto a procura do navegador por mares e terras
desconhecidos. Apesar disso, movido pelo meu
desejo natural de fazer aquilo que considero útil,
resolvi seguir por um caminho ainda não trilhado.
Se devido às dificuldades do percurso não obtiver
sucesso, ao menos poderei ser reconhecido pelo
esforço que empreguei nesta tarefa. E se os parcos
meios, a pouca experiência em relação ao presente
e o pequeno conhecimento do passado tornarem

minha tentativa infrutífera, poderei pelo menos ter aberto o cami-
nho para que outros, com mais talento e maior capacidade de
argumentação ejulgamento do que eu, possam realizar o meu de-
sejo. Portanto, se meus escritos não me trouxerem glória, ao
menos não darão motivos para me condenarem.

Muita honra se atribui à antigüidade - basta ver, entre inú-
meros exemplos possíveis, o valor que se paga por um pedaço de
estátua antiga para que sirva de enfeite em casa e revele a seme-
lhança do dono com aqueles que no passado a veneravam, ou para
que sirva de modelo a outros artistas. Por outro lado, é nítido
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como os empreendimentos virtuosos mostrados pela história, nos
quais remos e repúblicas inteiros, com seus reis, comandantes, ci-
dadãos, legisladores, lutaram até o fim por suas pátrias, são mais
admirados do que imitados. Aliás, os que tentam imitá-los são
desencorajados. Isso me leva a crer, não sem surpresa e dor, que
da antiga virtude não resta mais nada, ainda mais quando vejo que
é aos conselhos e remédios dos antigos que se recorre quando há
disputa entre os cidadãos ou quando estes contraem alguma doen-
ça. As leis civis não são mais do que sentenças dadas por
jurisconsultos antigos, as quais, transformadas emprincípios, ori-
entam osjuristas atuais. A medicina, por sua vez, não é outra coisa
senão a experiência dos antigos médicos, que serve de orientação
para os médicos do presente darem seus diagnósticos.

No entanto, para fundar uma república, para manter um Es-
tado, para governar um reino, para ordenar às milícias e conduzir a
guerra, para julgar os cidadãos e expandir o império, não se en-
contra sequer uma república ou princípe que recorra aos exemplos
dos antigos. A razão disso creio que não seja tanto a fraqueza à
qual a atual religião nos reduziu ou o mal de um ócio ambicioso
que reina em boa parte das províncias e cidades cristãs, mas sim a
falta de conhecimento sobre a -história, que, lida, não permite a
percepção do seu sentido nem a degustação do sabor que possui
em si mesma. Donde provém o fato de muitos, ao-lerem, terem
prazer em escutar a grande variedade de acontecimentos-que ela
contém, mas não tentarem imitá-la, por crerem ser não somente
difícil mas impossível a sua imitação. É como se o céu, o sol, os
elementos e os homens tivessem variado quanto aos seus atribu-
tos, movimento e potência de uns tempos para cá.

Como intuito, pois, de livrar os homens deste engano, jul-
guei necessário escrever aquilo que, de acordo com o conheci-
mento das coisas antigas e modernas, considero essencial para a
maior compreensão do passado e do presente - principalmente so-
bre os livros de Tito Lívio, que, não obstante a injúria dos tempos,
nos chegaram inteiros. Espero, com isso, que aqueles que lerem
estas minhas linhas possam mais facilmente tirar proveito do que é
necessário para o conhecimento da história. Mesmo sendo essa ta-
refa difícil, penso ser possível realizá-la, ajudado por aqueles que,
sob esse peso, me confortaram, Desse modo, suponho que restará
para alguém um pequeno caminho que levará a um lugar preciso.
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CapftuIo2. Livro I:DAS DIFERENTES FORMAS DE REPÚBLICAEDE
QUAL ESPÉCIE FOI A REPÚBLICA ROMANA

Quem deixar de lado a análise das cidades que foram sub-
metidas a uma potência estrangeira. Falarei, ao contrário, daquelas
cuja origem foi independente de qualquer servidão externa e que
foram, desde o seu início, governadas pela sua própria vontade,
sejacomo república, seja como monarquia. Refiro-me àquelas que
se diferenciam das demais pelas suas leis e constituições, assim
como por seus princípios.

Dessas, algumas tiveram, no início ou pouco tempo depois,
um legislador que lhes deu, de uma só vez, tal como Licurgojunto
aos Lacedemônios, todas as leis que elas deveriam ter. Outras,
como Roma, as receberam ou por acaso ou, na maioria das vezes,
por forçados acontecimentos.

Felizes são aquelas repúblicas que podem dispor de um ho-
mem prudente que crie leis que mantenham a ordem, sem
precisarem ser corrigidas. Esparta, por exemplo, viveu sob as
mesmas leis por mais de oitocentos anos sem corrompê-las e sem
experimentar nenhum tipo de convulsão perigosa. Infelizes, no en-
tanto, são aquelas que, por não estarem submetidas desde seu
início a um legislador prudente, contam somente consigo próprias
para reformar suas leis. E, dessas, são ainda mais infelizes aquelas
que estão, desde o princípio, privadas de uma boa constituição; e
mais distantes de uma boa constituição estão quanto mais viciosas
forem suas instituições, pois isso as afasta ainda mais do caminho
correto, tomando quase impossível a retomada de seus princípios
por intermédio de um acontecimento externo. Por outro lado, as
repúblicas que não têm uma constituição perfeita, mas cujos bons
princípios são passíveis de se tomarem melhores, podem, através
daqueles acontecimentos, atingir a perfeição.

É verdade que essas reformasjamais acontecem sem perigo,
pois os homens nunca se adaptam a uma nova lei que transforme a
constituição do Estado sem que sintam a necessidade de tal mu-
dança. E não podendo essa necessidade ser sentida senão à custa
de algum perigo, pode ocorrer de essa república sucumbir antes
mesmo de ser conduzida a uma constituição perfeita. A república
de Florença é prova cabal dessa possibilidade: a sua constituição,
criada após a revolta de Arezzo, em 1502, foi rasgada dez anos de-
pois, com a tomada de Prato.
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Disposto a discorrer sobre os tipos de governo estabeleci-
dos em Roma e sobre os acontecimentos que a conduziram à
perfeição, devo, de início, observar que, como à maioria dos que
escreveram sobre política, considero possíveis três formas de go-
verno em uma república: a monárquica, a aristocrática e a
democrática, cabendo aos seus legisladores escolher dentre essas
formas aquela que lhes pareça mais conveniente aos propósitos
em questão.

Outros autores, mais sábios segundo a opinião de muitos,
reconhecem a existência de seis tipos de governo. Desses, três são
péssimos e três são bons em si mesmos - ainda que esses últimos
possam ser facilmente degenerados, sendo, portanto, passíveis de
se tornarem tão ruins quanto os primeiros. Os três melhores são
aqueles aos quais me referi acima. Os outros três, piores - pois não
são mais que ramificações ou degradações dos primeiros -, asse-
melham-se de tal forma àqueles dos quais derivam, que se torna
fácil passar de um a outro. Dessa forma, a monarquia se transfor-
ma facilmente em tirania, a aristocracia se degenera com
tranqüilidade em oligarquia e o governo popular, sem dificulda-
des, dá lugar a um governo licencioso. Tanto que a constituição
criada pelo legisladorpara um Estado que se funde em uma dessas
três melhores formas de governo dura pouco. Nenhuma precau-
ção pode evitar que qualquer uma delas, consideradas boas em si
mesmas, se degenere no seu tipo correspondente, pois, nesse
caso, é enorme a semelhança entre o vício e a virtude.

O acaso fez nascer todas as espécies de governos entre os
homens. Os primeiros habitantes eram pouco numerosos e vive-
ram, durante certo tempo, dispersos como os animais. Depois,
com o ?mento da população, sentiram a necessidade de se reunir
para se defenderem. Em conseqüência disso, passaram a escolher
dentre eles o mais fone e de maior coração, ao qual, como líder,
deveriam prestar obediência. Foi, portanto, no início da vida em
sociedade que os homens começaram a conhecer as coisas hones-
tas e boas e a distingui-Ias daquelas ruins e viciosas. Quando
alguém prejudicava o benfeitor, surgiam nos homens dois senti-
mentos: o de amor ao homemjusto e ode ódio àquele ingrato. Ao
desprezarem aqueles que consideravam ingratos e honrarem os
que eram gratos, tornaram-se conscientes de que todos ali poderi-
am ser vítimas de semelhante injúria. E, para se protegerem de
tamanho mal, puseram-se a criar leis e determinar punições para
quem as transgredisse. Assim surgiu ajustiça.
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Este surgimento influiu sobre a escolha do chefe, que, desde
então, passou a ser escolhido não mais pela sua força ou valentia,
mas pela sabedoria e justiça. Mas como logo depois começaram a
adotar o princípio da hereditariedade e não o da eleição para no-
mear o príncipe, viu-se iniciar um processo de degeneração, de pai
para filho. Em vez de tentar imitar as virtudes do seu antecessor, o
herdeiro acreditava poder distinguir-se dos demais pela suntuosi-
dade, ócio e lascívia. Odiado pela população por seu comporta-
mento, o príncipe passava a temer o povo e, depois, a injuriá-lo, de
forma que em pouco tempo se instauraria a tirania. Daí nasciam
mais tarde as desordens, as conspirações e os complôs contra os
soberanos. E tais feitos não eram provocados pelos mais tímidos
ou fracos, mas pelos cidadãos que, superiores aos demais pela sua
grandeza de alma, riqueza e coragem, eram mais profundamente
tocados pelos ultrajes e excessos dos príncipes.

O povo, sob o comando destes poderosos líderes, armava-
se contra o príncipe, que, enfim derrotado, se submetia aos seus
libertadores. Estes, odiando até mesmo o título de príncipe, consti-
tuíam por si mesmos um novo governo. Mantendo sempre
presente a lembrança da antiga tirania, no início se submetiam às
leis que haviam criado, as quais valorizavam o bem público em de-
trimento do interesse privado, protegendo a república e a comuni-
dade. Depois, porém, vinha o governo dos descendentes daqueles
que promoveram a revolta. Como desconheciam os percalços da
fortuna, não tendojamais experimentado o mal e sendo avessos à
igualdade que deve reinar entre os homens, tomavam-se ambicio-
sos e avarentos, empregando até mesmo a violência para
satisfazer seus apetites. Assim, rapidamente faziam com que o go-
verno aristocrático se tomasse um governo de poucos, uma tirania
oligárquica. E, em pouco tempo, os novos tiranos se defrontavam
com o destino reservado ao primeiro. O povo, mais uma vez
desgostoso de seu governo, submeter-se-ia a qualquer um que se
propusesse a atacar aqueles governantes. E logo depois aparecia
um vingador, a quem sejuntava a multidão, para derrubá-los.

A memória do príncipe e do mal que ele havia acarretado
era ainda muito recente para quem quisesse restabelecer a monar-
quia. Temendo pois a volta do governo de um só, criavam o
governo popular, sob o qual poderiam impedir que a autoridade se
concentrasse nas mãos de um príncipe, ou de um outro poderoso
qualquer. Como todo governo no seu início conta com certa mo-
deração, esse Estado popular se mantinha durante algum tempo,
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mas não mais do que a geração que o haviaestabelecido. Logo de-
pois vinha, novamente, a licenciosidade, que, agora, não poupava
mais nenhum homem, seja público ou privado. Com  cada homem
vivendo à sua maneira, de acordo com seus apetites, a cada dia mil
injustiças eram cometidas. Assim, diante da necessidade, ou gra-
ças aos conselhos de um homem bom, o povo, para fugir desta
licenciosidade, clamava pela volta da monarquia. E mais uma vez,
da monarquia retornava-se à licença, passando por todas aquelas
etapas, da mesma fonnae pelas mesmas razões que descrevi antes.

Este é o círculo segundo o qual todos os Estados governam
e são governados. É verdade que raramente se vê o retorno às
mesmas formas de governo. Mas isso advém do fato de a duração
de um Estado às vezes não ser longa o suficiente para que possa
sofrer várias vezes as transformações antes de sucumbir. Ainda
bem que, para se aperfeiçoar nos seus esforços, urna república à
qual faltem a força e a prudência sujeita-se a um Estado vizinho,
onde a constituição é melhor. Se, no entanto, isso não ocorresse,
tal república giraria infinitamente sob o mesmo círculo de
revoluções.

Digo, portanto, que todos os tipos de governo são imperfei-
tos. Aqueles que qualifiquei de bons duram muito pouco. Os
outros são, por natureza, ruins. Por isso, os legisladores pruden-
tes, tendo conhecido os vícios de cada uma dessas formas de
governo, tomadas separadamente, escolheram uma que contives-
se todas as outras, porjulgarem-na mais sólida e estável. De fato,
quando se reúnem, na mesma constituição, um príncipe forte e o
poder do povo, observa-se ao mesmo tempo a monarquia, a aris-
tocracia e a democracia.

Entre os homens célebres que merecem elogios por terem
estabelecido uma constituição como essa, o que mais se destaca é,
seguramente, Licurgo. Foi ele quem criou as leis em Esparta que
deram ao rei, aos aristocratas e ao povo a parcela de poder que
lhes cabia. Com isso, constituiu um Estado que durou mais de oi-
tocentos anos e que valeu ao seu criador uma imensa glória.
Sólon, ao contrário, não teve a mesma sorte quando criou as leis
em Atenas: estabeleceu um governo popular que durou pouco
tempo, dando lugar, antes mesmo da morte do legislador, à tirania
de Pisístrato. E não obstante os herdeiros do tirano terem sido cas-
sados quarenta anos depois e Atenas ter reconquistado a
liberdade, instituindo novamente a democracia com base nos
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ordenamentos de Sólon, o novo governo não se manteve por mais
de cem anos. Mesmo tendo-se esforçado para mantê-lo através de
várias constituições, as quais, indo além daquela de Sólon, conde-
navam a insolência dos poderosos e a licensiosidade entre os
homens comuns, tal governo sucumbiu por não ter acrescentado
ao poder do povo aquele dos príncipes e dos aristocratas. Foi por
isso que Atenas durou tão pouco em comparação com Esparta.

Mas retornemos a Roma Esta embora não tivesse um
Licurgo que criasse desde o seu início uma constituição que lhe ga-
rantisse liberdade por longo tempo, pôde contar, graças à desunião
entre o povo e o Senado, com os acontecimentos produzidos pelo
acaso. Se Roma não gozou da primeira fortuna, pôde ao menos
fazê-lo por uma segunda via. Suas primeiras instituições tinham
defeitos, sem dúvida, mas não chegavam a ponto de comprometer
os princípios que poderiam conduzi-la à perfeição. Rômulo e to-
dos os outros reis fizeram várias e boas leis em conformidade com
a vida livre. Só que pretendiam fundar uma monarquia e não uma
república, e, por isso, quando Roma se tornou livre, faltavam-lhe
instituições necessárias à liberdade, as quais aqueles reis, à sua épo-
ca, não teriam podido criar. Ocorreu, então, que, quando esses reis
foram depostos pelos motivos e da maneira como descrevi antes,
sendo substituídos prontamente por dois cônsules, foi banida a fi-
gura do monarca, mas não a autoridade real de Roma. Desta for-
ma, o governo que surgiu, composto pelos cônsules e pelo
Senado, manteve duas das três formas das quais falei, ou seja, a
monarquia e a aristocracia. Faltava-lhe ainda, porém, a democra-
cia, a qual começou a surgir quando a nobreza romana, pelas cau-
sas que descreverei mais tarde, tomou-se insolente, fazendo com
o que o povo se rebelasse. Para não perder todo o poder, a nobreza
foi obrigada a conceder ao povo a parte que lhe cabia. Os cônsules
e  Senado, por sua vez, fizeram tudo o que estava ao seu alcance
para conservar sua autoridade no Estado.

Foi então que surgiram os tribunais, que consolidaram are-
pública, acrescentando-lhe, finalmente, o último dos três tipos de
govemojá mencionados. A fortuna lhe foi de tal forma favorável
que, mesmo passando do governo dos reis e dos aristocratas àque-
le do povo, pelos motivos que descrevi, jamais a autoridade do
monarca foi de todo banida em detrimento da autoridade dos aris-
tocratas. Da mesma forma, não foi necessário diminuir o poder
desses para aumentar o do povo. Mantendo-se mista, a República
Romana atingiu, enfim, a perfeição. Perfeição que, como se sabe,
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brotou da desunião entre o povo e o Senado, como veremos nos
dois próximos capítulos.

AQUELE QUE DESEJA TRANSFORMARA Cft*25,uvrol
CONSTITUIÇÃO DE UM ESTADO LIVRE DEVE

ORIENTAR-SE PELOS AN11QOS COSTUMES

Para que um homem que deseje reformar um Estado seja
aceito no seu propósito e consiga o aval de todos os cidadãos, é
necessário que se oriente pelos antigos costumes. Agindo assim,
parecerá ao povo não ter havido transformação, mesmo que a
nova ordem instaurada não tenha absolutamente nada em comum
com aantiga.

Todos os homens se contentam tanto com a aparência
como com a essência das coisas. Aliás, normalmente acreditam
mais no que parece ser do que naquilo que efetivamente é. Foi por
isso que os romanos, no início de sua vida independente, tendo
consciência dessa necessidade, trataram de manter os doze
Iitores* que serviam ao antigo rei antes da sua substituição por
dois cônsules.

Celebrava-se anualmente em Roma um sacrifício comanda-
do pessoalmente pelo rei. Diante da ausência de Sua Alteza Real,
e sob o temor de que o povo, por esse motivo, reivindicasse a volta
aos tempos antigos, nomearam os romanos um encarregado ofi-
cial para a execução da cerimônia, o qual chamaram de Rei dos
Sacrifícios, subordinado ao Sumo Sacerdote. Tudo para que o po-
vo se satisfizesse com o ritual e não desejasse o retorno do rei.

Esse princípio deve ser observado por aqueles que queiram
transformar uma antiga forma de governo, instaurando urna nova
ordem. Como as coisas novas transtornam a mente dos homens, é
preciso manter traços dos antigos costumes. Os magistrados, por
exemplo, podem perder o antigo poder e ser reduzidos a um
pequeno número na nova sociedade, desde que mantenham ao
menos o mesmo título. E tudo isso, como já disse, deve ser
observado por todos que desejem transformar a vida política em
uma república ou em uma monarquia. Já aqueles que queiram
instaurar um poder absoluto - uma tirania, como chamam os

• Nota de tradutor: litor
Ou lictor era o ofiojaJ ro-
mano que aconçanha-
Va os magistrados com
um molho de varas e
uma machadinha para
as execuções da justi-
ça
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historiadores - devem renovar todas as coisas, como explicarei no
próximo capítulo.

CapftuIo26, LKTo 1:	UM NOVO PRÍNCIPE, EM UMA CIDADE OU
REQIAO CONQUISTADA, DEVE RENOVAR TODAS
AS COISAS

Quem quer que se tome príncipe em uma cidade ou em um
Estado, ainda mais aquele que não tenha raízes fortes e não seja
dado à vida política, deve renovar todas as coisas para manter o
seu poder. Deve estabelecer uni novo governo com novos nomes
e novos poderes, bem como fazer ricos os pobres à pobres os ri-
cos, tal como fez Davi, "qui esurientes implevit bonis, et divites
dimisit inanes" ("que encheu de bens os miseráveis e reduziu os
ricos à pobreza"), quando se tornou rei. Além disso, deve cons-
truir novas cidades e destruir as antigas, promover migrações, em
suma: não deixar nada intacto, de forma que não reste nada - cons-
tituição, riquezas e honras - semelhante ao antigo Estado. Que lhe
sirva de exemplo Felipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno,
que, agindo assim, passou de rei sem importância a príncipe da
Grécia. E os historiadores afirmam que deslocava populações in-
teiras de cidade, tal como os pastores conduzem seus rebanhos de
um lugar a outro.

Não se pode negar que esses atos sejam cruéis e contrários a
toda forma de vida, não somente cristã mas humana. Por isso,
todo homem deve fugir desse regime e viver, se for o caso, isolado.
Esta é, no entanto, a única forma de se manter o poder para aque-
les que não consigam fazê-lo pela via do bem, tal como foi
aconselhado no capítulo anterior. Alguns homens, todavia, esco-
lhem certos caminhos intermediários, perigosíssimos, diante da
impossibilidade de serem absolutamente bons ou maus.

Livro II	 INTRODUÇÃO

Os homens tendem sempre a louvar o passado, ainda que
sem razão, e a lamentar o presente. Devotos do que existiu outro-
ra, celebram eventos passados, que conhecem somente por
intermédio da memória dos historiadores, e tecem elogios ao que
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se recordam de ter visto na sua juventude, o que toma
freqüentemente falsa a sua opinião. Eis algumas das razões do seu
engano. A primeira delas, creio eu, é que não é dado ao homem
conhecer verdadeiramente o passado, pois na maioria das vezes
lhe é omitido aquilo que à época possa ter sido motivo de desonra.
Além disso, para glorificá-lo, exageram-se em termos pomposos e
enfáticos os seus eventos. A maioria dos escritores, ao ressaltar a
sorte dos vencedores para tomar ainda mais gloriosas suas vitóri-
as, acresce-lhes não somente o que foi virtuosamente
conquistado, mas também a reação do inimigo, de tal forma que
quem quer que nasça em uma das províncias, seja na vitoriosa, seja
na vencida, tem motivos de sobra para admirar e exaltar aqueles
homens e aquele tempo e, mesmo que não queira, é forçado a
louvá-lose amá-los.

Os homens odeiam as coisas ou por medo ou por inveja. No
entanto, confrontados com o passado, estes dois sentimentos per-
dem a força, pois em relação a elé, já não há mais motivo para o
temor nem para a cobiça. No presente, ao contrário, os homens
participam ativamente dos eventos como atores, o que lhes pro-
porciona um conhecimento mais amplo tanto do que admiram
como do que lhes desagrada, não lhes sendo omitido nada. Só as-
sim podem julgar inferiores os eventos passados e reconhecer a
glória do presente. Não me refiro, aqui, às obras de arte, cuja pró-
pria clareza exclui a possibilidade dos tempos de aumentarem ou
diminuírem o valor que possuem por si próprias. Refiro-me às coi-
sas pertinentes à vida e aos costumes dos homens, que, ao
contrário, não trazem consigo senão testemunhos parciais e pouco
evidentes.

Reahmo, portanto, ser verdadeiro o costume de se louvar
o passado e condenar o presente. Porém, nem sempre há engano.
De fato, é necessário que, em alguns casos, os nossosjulgamentos
sejam verdadeiros, pois, estando as coisas humanas sempre em
movimento, tendem ora à ascensão ora à queda.

Vejamos, por exemplo, uma cidade, um Estado que tenham
obtido sua constituição das mãos de um legislador hábil, cuja vir-
tude os conduz sempre à perfeição. Engana-se quem nasceu em tal
lugar e admira mais o passado do que o presente. E o seu erro se dá
pelas razões que descrevi acima. Mas se viveu nessa mesma repú-
blica ou Estado à época em que ocorreu o seu declínio, estará
correto em admirar o passado.
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Pensando nisso, julgo que o mundo não se tenha modifica-
do tanto e que nele tenha havido desde sempre a mesma
quantidade de bem e de mal, embora esta varie de lugar para lugar.
Os antigos remos, como se sabe, transformavam-se pouco a pou-
co em relação aos costumes, embora o mundo continuasse o
mesmo. A única diferença é que as grandes qualidades, as grandes
virtudes, alocadas de início na Assíria, foram para os medas, em
seguida para a Pérsia e de lá para a Itália e Roma. E se ocorreu que
após o Império Romano não tenha existido outro império que te-
nha durado e onde se tenha concentrado toda a massa de bens
existente no mundo, é porque essas virtudes se espalharam por vá-
rias nações. Foi esse o caso do império dos francos, dos turnos e
do sultão do Egito; e, mais recentemente, dos povos da Alemanha;
e, antes, dos famosos árabes, que realizaram grandes obras e con-
quistaram tantos lugares, havendo destruído até mesmo o Império
Romano do Oriente.

Os povos desses diferentes países, que tomaram o lugar dos
romanos após destruí-los, possuíram e ainda possuem as qualida-
des de que somos saudosos e que merecem nossos elogios.
Aqueles que nasceram nesses lugares e louvam o passado mais do
que o presente podem muito bem estar enganados. Mas quem nas-
ceu na Itália e não se tenha tomado estrangeiro e, se nascido na
Grécia, não se tenha tornado turno, tem razão em lastimar o tempo
presente e elogiar o passado. Afinal de contas, os séculos anterio-
res lhe oferecem motivos de admiração, enquanto o atual nada lhe
apresenta, senão a tristeza de sua extrema miséria e a infâmia de
urna época na qual não se vê religião, leis, disciplina militar e impe-
rani os vícios de toda espécie. Mais execráveis ainda, estes vícios,
quando se mostram naqueles que trabalham nos tribunais, que co-
mandam, que têm a autoridade nas mãos e se impõem à adoração
pública.

Voltando ao nosso assunto, digo que os homens se enga-
nam quando resolvemjulgar o passado ou o presente, já que não
têm um conhecimento perfeito nem de um nem de outro. O julga-
mento dos mais velhos sobre o que viram na suajuventude e que
foi, portanto, bem observado e conhecido, pode parecer isento de
erros. Isso seria possível se os homens, durante toda a vida, con-
servassem o mesmo julgamento, ou ainda, se fossem afetados
pelos mesmos apetites. Osjulgamentos de um homem, no entanto,
mudam ao longo do tempo - embora o tempo mesmo não mude-,
já que mudam os seus desejos, os seus gostos e a sua maneira de
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ver o mundo. Se na velhice se perde o vigor físico, ganha-se, por
outro lado, juízo e prudência. Aquilo, pois, que aos olhos do jo-
vem parecia suportável e bom, pode transformar-se para o idoso
em insuportável e ruim. Em vez de culpar o seu julgamento, que
foi o que realmente se modificou, acusa o tempo.

Os desejos dos homens são insaciáveis, por ser da sua natu-
reza poder e querer desejar todas as coisas, ainda que a fortuna
lhes permita conquistar poucas. Disso resulta um eterno descon-
tentamento e um enfado em relação ao que se possui, que induzem
o homem a condenar o presente, louvar o passado e ansiar pelo fu-
turo, mesmo que não o faça racionalmente.

Não sei, no entanto, se eu mereceria ser colocado entre
aqueles que se enganam, por causa da apologia que faço do tempo
dos antigos romanos e pelo desprezo que sinto pelos tempos atu-
ais. Talvez, se a virtude que àquela época reinava e os vícios que
hoje imperam não fossem tão claros como o sol que nos ilumina,
eu me contivesse mais nas palavras para não incorrer no erro do
qual acuso tantos outros. Mas, sendo tão explícita a coisa a ponto
de qualquer um poder vê-Ia, digo a quem queira ouvir o que penso
destes e daqueles tempos, e espero que osjovens que lerem estes
meus escritos possam negar a sua época e imitar os antigos, assim
que a fortuna lhes der uma oportunidade. Porque creio ser dever
do homem honesto, mesmo daquele que pela impropriedade dos
tempos e da sorte nada pôde transformar, ensinar a outros, entre
os quais haverá, seguramente, muitos capazes, para que dentre es-
tes surja um - o eleito dos céus - que possa modificar o mundo

DE COMO AS NOVAS LÍNQ%JASERELIQIÕES, CapituIo5, Livro li:
ASSIM COMO OS DESASTRES CAUSADOS POR

PESTES E INUNDAÇÕES, APAQAM A MEMÓRIA
DOS ACONTECIMENTOS

A todos os filósofos que crêem que o mundo tenha existido
desde sempre, digo que se tal pressuposto fosse verdadeiro, seria
razoável que houvesse hoje uma memória de tempos mais remo-
tos que cinco mil anos. Há de se considerar, todavia, que a
memória dos homens se apaga por vários motivos, alguns ligados
ao próprio ser humano, outros proveniente-- do céu. Os que se re-
lacionam aos homens são o surgimento de novas seitas religiosas e
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as transformações lingüísticas. Isso porque, quando surge uma
nova seita, isto é, uma nova religião, a sua primeira tarefa é aniqui-
lar a antiga para que sua influência aumente. A memória do antigo
credo se apaga ainda mais rapidamente quando os novos fundado-
res são estrangeiros e rezam na própria língua. A estratégia do
cristianismo, por exemplo, foi aniquilar todas as instituições e ce-
rimônias do paganismo, para apagar assim toda A memória da sua
teologia. Se os cristãos não conseguiram destruir toda a lembran-
ça dos feitos dos melhores pagãos, foi por terem mantido como
idioma o latim, no qual foi escrita a nova lei. Mas se, ao contrário,
pudessem tê-la escrito em outra língua, e tendo em vista tudo o
que destruíram, seguramente teriam apagado todo resquício de
memória do passado.

Quem lê a respeito dos meios utilizados por São Gregório e
outros expoentes da religião cristã percebe a enorme obstinação
com que perseguiram e desirufram a memória dos tempos anti-
gos: queimaram as obras dos poetas e historiadores, aniquilaram
as instituições e as cerimônias e acabaram com todo tipo de ima-
gem. Enfim, apagaram todo sinal que trouxesse a lembrança do
passado. Se tivessem feito o mesmo com a língua, seguramente
em pouquíssimo tempo não haveria mais nenhum resquício do
passado.

É verdade, portanto, que tudo o que o cristianismo tentou
fazer com o paganismo, estejá havia feito com as religiões que lhe
antecederam. Como as seitas se sucedem duas ou três vezes a cada
cinco ou seis mil anos, é natural que não haja registro do que ocor-
reu antes. Se por acaso resta algum vestígio daqueles tempos, é
visto mais como uma lenda, como algo que não merece crédito.
Prova disso é a história de Deodoro da Sicília, na qual, por tratar
de coisas ocorridas supostamente há quarenta ou cinqüenta mil
anos atrás, ninguém acredita - inclusive eu mesmo.

Quanto aos acidentes que provêm do céu, estes quase sem-
pre aniquilam toda uma população, reduzindo a poucos os
habitantes de determinada região. A causa é sempre a fome, uma
peste ou uma enchente. Esta, aliás, é a principal delas, por ser uni-
versal e poupar somente os homens simples das montanhas - mal
informados a respeito do passado e incapazes de transmitir a histó-
ria a seus descendentes. E mesmo que entre eles houvesse alguém
que pudesse transmiti-la, seguramente a esconderia ou modifica-
ria de acordo com a sua vontade, para obter prestígio e reputação.
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Aos seus sucessores, portanto, não restaria nada além do que ele
quis escrever.

De fato, enchente, peste e fome sempre existiram. Basta
perceber como as histórias estão cheias delas, e também, por sua
causa, quanto esquecimento se vê por toda parte. Além do mais, é
normal que elas existam, pois a natureza, como os corpos simples,
quando acumula humores inúteis, faz, por si mesma, uma purga-
ção para recobrar a saúde. O mesmo ocorre com os corpos
mistos. Quando um lugar está superpovoado e se torna impossível
sobreviver, e quando a esperteza e a maldade humanas atingem
seu limite, é necessária uma purgação, seja através da enchente, da
peste ou da fome. Aliás, cito que os homens, quando se tornam
poucos e, finalmente, depois das adversidades, experientes, vivam
mais comodamente e sejam melhores. Esse foi o caso da poderosa
Toscana em relação a seus costumes, sua língua, sua religião e
suas virtudes, antes de ser dizimada pelo Império Romano. Como
já disse, dela só restou a memória do nome.

PARA QUE UMA RELIQJÃO OU REPÚBLICA Capwl üvro III:TENHAM LONQA EXISTÊNCIA É NECESSÁRIO QUE
RETORNEM COM FREQÜÊNCIA AOS SEUS

PRINCÍPIOS

Eis a mais constante das verdades: todas as coisas do mim-
do têm o seu fim. Somente existem indefinidamente as coisas que
se mantêm no curso geralmente determinado pelos céus, as que
não se desordenin ou aquelas cuja constituição não se modifica,
ou, quando se modifica, é para o seu bemjamais para o seu mal.
Como falo de corpos mistos, como as repúblicas e as religiões,
afirmo que as alterações saudáveis são aquelas que os remetem
aos seus princípios. Os corpos mais bem constituídos e com maior
longevidade, por sua vez, são aqueles que contêm em sua própria
constituição os meios para que se renovem com freqüência ou en-
tão os que sofrem esta renovação por causa de algum acidente
externo. É claro como a luz que, se não se renovarem, perecerão.

A melhor forma, no entanto, de se renovar é, como já disse,
voltar a seus princípios. Isso porque convém que os princípios das
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religiões, das repúblicas e das monarquias tenham sempre em si
algo de bom, uma força que os faça resgatar a sua reputação origi-
nal e o seu vigor primordial. Como esses princípios se deterioram
como passar dos tempos, é necessário que sejam constantemente
reafirmados para que não pereçam. Não é à toa, pois, que os médi-
cos dizem a respeito dos corpos humanos: "quod quotidie
aggregatur aliquid, quod quandogue indiget curatione" ("aquilo
que cresce pelo acréscimo diário de alguma coisa precisa detem-
pos em tempos de uma cura").

Essa volta aos princípios, no caso das repúblicas, se dá ou
por acidente externo ou em função de uma prudência que lhe é ine-
rente. Quanto ao primeiro, por exemplo, vemos como foi
necessário que Roma fosse tomada pelos gauleses para que renas-
cesse e, dessa forma, pudesse adquirir uma nova vida e uma nova
virtude. Foi assim que ela recuperou o sentido da religião e dajus-
tiça, que começava, àquele tempo, a ser corrompido. A propósito,
percebe-se esta corrupção ao analisar-se a história de Tito Lívio,
quando ele nos mostra como as cerimônias religiosas foram negli-
genciadas na ocasião em que mandaram o exército atacar os
gauleses e naquela em que criaram os tribunais consulares. Da
mesma forma, a corrupção está presente no fato de os três Fábios
não terem sofrido punição por combaterem os mesmos gauleses
"contra ius gentium" e, como se não bastasse, terem sido nomea-
dos tribunos. Daí se presume facilmente que os romanos já não
respeitavam tanto as instituições criadas por Rômulo e por outros
reis prudentes, indispensáveis à manutenção de um Estado que se
queria livre.

Eis que ocorreu, então, aquele desastre vindo do exterior,
que fez com que todas as instituições do Estado se renovassem.
Foi, assim, demonstrada ao povo não somente a necessidade da
manutenção da religião e dajustiça, mas também a importância de
se valorizar a honra de seus cidadãos, a sua sabedoria e a sua cora-
gem, ao invés das vantagens de uma falsa glória.

De fato, foi isso o que ocorreu. Assim que Roma foi toma-
da, renovaram-se todas as instituições da sua antiga religião e
puniram-se os Fábios, que haviam combatido "contra ius
gentium". Além disso, o povo apreciou de tal forma a superiorida-
de e o caráter de Camilo, que o Senado e as demais entidades civis,
a despeito de toda inveja, confiaram-lhe todos os interesses do Es-
tado. E necessário, como já foi dito, que os homens que vivam em
sociedade, sob qualquer governo que seja, freqüentemente se vol-
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tem para si mesmos ou para os princ4ios de suas instituições, seja
através desses acidentes externos, seja através daqueles internos.
Quanto a estes últimos, convém que provenham ou de uma lei que
obrigue todos os cidadãos a prestarem contas constantemente de
suas condutas, ou de um homem bom, nascido entre eles, que, pela
excelência de seu caráter epela superioridade de suas virtudes, su-
pra, com seu exemplo, o que a lei não conseguiu realizar.

O retomo ao bem nas repúblicas, portanto, depende ou de
um homem ou de uma lei. As leis que fizeram com que os romanos
retomassem os seus princípios foram, por exemplo, aquelas que
criaram os tribunais do povo, as que nomearam os censores e to-
das as demais que proibiam a ambição e a insolência.

Por outro lado, para que as instituições tenham vida e vigor,
é necessário um homem virtuoso, que, com sua coragem, possa se
opor aos transgressores.

Os exemplos mais marcantes da força da autoridade, antes
da tomada de Roma pelos gauleses, foram a morte dos filhos de
Brutas, a dos decênviros e ade Spúrio Moélio. E após aquela to-
mada, a morte de Mânlio Capitolino, a condenação do filho de
Mânlio Torquato, a punição imposta pelo cônsul Papírio Cursor a
Fábio, mestre de cavalaria, e a acusação contra os Cipiões. Esses
acontecimentos, ao mesmo tempo terríveis e notáveis, fizeram
com que os cidadãos relembrassem os princípios da república.
Quando, no entanto, se tomaram mais raros, passando a ocorrer
sob condições mais perigosas e em meio a tumultos, permitiram
que a corrupção se alastrasse. Era de se esperar, portanto, que tais
execuções ocorressem pelo menos de dez em dez anos, tempo em
que os hcmens começam a mudar os costumes e a transgredir as
leis. Se não surge um evento que renove nesses homens alembran-
ça da punição e reconstitua no seu espírito o medo, acumulam-se
os criminosos, tomando-se perigosa a condenação de todos.

Os magistrados que governaram Florença de 1434 a 1494
diziam, a propósito, que se deve reassumir  governo a cada cinco
anos. Caso contrário, torna-se difícil mantê-lo. Nesse sentido,
reassumir o governo significaria, segundo eles, renovar nos
homens o sentimento de terror e a crença nas instituições - tal
como eram quando se tomou o poder -, através da punição
rigorosa àqueles que se desviaram dos princípios. Mas como a
memória desses acontecimentos tende a se apagar, há sempre
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alguém que ousa transgredir ou maldizer a ordem estabelecida,
razão pela qual se faz necessário que o governo retome por si
mesmo seus princípios.

Muitas vezes esse retorno ao princípio ocorre em uma repú-
blica graças ao cidadão virtuoso, que não depende de leis para agir
dessa forma. Sua virtude e seu exemplo exercem tanta influência,
que os homens bons desejam imitá-lo e os homens maus têm ver-
gonha de não o fazer. Em Roma, o exemplo de homens de rara
virtude como Horácio Cocles, Scevola, Fabrício, os dois Décios e
Régulo Atílio surtiu o mesmo efeito que as instituições e as leis. E
se a cada dez anos tivesse ocorrido pelo menos uma execução ou
surgido alguns homens exemplares, a comipçãojamais teria atin-
gido Roma. Prova disso é que ela só se alastrou à medida que
ambas as coisas se tornaram raras. De fato, vê-se que após Régulo
não houve mais um exemplo sequer & virtude. E ainda que te-
nham surgido os dois Calões, o intervalo de tempo de Régulo até
eles e de um Catão a outro foi tão grande, que os seus solitários
exemplos não puderam surtir muito efeito. O último dos dois
Catões encontrou Romajátão corrompida, que sua virtude, isola-
da, não foi capaz de tornar os cidadãos melhores. Mas creio que
isso seja o suficiente em relação às repúblicas.

No que diz respeito às religiões, essas mudanças não são
menos necessárias. Nossa própria religião é prova disso: se não ti-
vesse sido reconduzida aos seus princípios por São Francisco e
São Domingos, já teria desaparecido por inteira. Estes, pelo voto
de pobreza e pela pregação do exemplo de Cristo, fizeram-na re-
nascer no coração dos homens, onde já estava morta. E os seus
novos ordenamentos foram tão potentes, que impediram que a
desonestidade dos padres e dos chefes da Igreja arruinasse a reli-
gião. Vivendo na pobreza e obtendo a confiança do povo através
das confissões e da pregação, convenceram a todos de que é peca-
do falar mal daqueles que governam mal, que é bom devotar-lhes
obediência e que, caso cometam algum desvio, cabe somente a
Deus castigá-los. Assim, por não temerem uma punição que não
vêem e na qual não acreditam, os governantes fazem o pior que
podem. Foi dessa forma que a renovação conservou e continua
conservando a religião cristã.

As monarquias, por sua vez, também têm a necessidade de
se renovarem e de resgatarem os princípios de suas leis. O reinoda
França, que vive sob a lei e à ordem mais do quequalquér outro
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reino, nos oferece um ótimo exemplo disso. Os parlamentos, e
principalmente ode Paris, são os guardiães das suas instituições e
das suas leis e, por isso, têm o cuidado de renová-las de tempos em
tempos através de grandes exemplos. A propósito, às vezes con-
denam um príncipe ou até mesmo emitem unia sentença contra a
vontade do rei. E o Parlamento se mantémjustamente porque re-
prime incessantemente a ambição da nobreza. Se, no entanto, tal
reino fosse atingido pela impunidade, seguramente a desordem
grassaria, tomando perigosa a punição dos culpados e iminente a
dissolução da monarquia

Daí conclui-se que nada é mais necessário para qualquer re-
ligião, reino ou república do que resgatar o vigor que tinham no
seu princípio, e que este resgate ocorra graças ao efeito de uma
boa lei ou por intermédio de um grande homem, e não devido a
uma causa externa. Embora esta seja também um ótimo remédio -
como o foi, no caso de Roma -,em alguns casos a sua prescrição
pode ser muito perigosa, a ponto de matar o paciente. No entanto,
para provar o quanto a ação de alguns homens aumentaram are-
putação de Roma, acarretando ótimos resultados para esta
república, pretendo discorrer sobre o assunto neste terceiro livro,
com o qual finalizo minhas reflexões sobre a primeira década de
Tito Lívio. E ainda que as ações dos reis tenham sido grandiosas e
notáveis, como nos mostra fartamente a história, eu as deixarei
passar em branco. Não falarei de príncipes, a não ser de algo que
fizeram para além dos seus interesses particulares. Começarei por
Brutus, pai da liberdade romana.

PARA SE TER BOA FORTUNA É PRECISO SE
ADEQUAR AOS TEMPOS

Diversas vezes afirmei que a boa e a má fortuna dependem
da capacidade dos homens de adequarem sua conduta ao seu tem-
po. Normalmente, agem ou com ímpeto ou com respeitá e
precaução. Nenhuma das duas condutas são convenientes, no en-
tanto, se não se observa o verdadeiro caminho. A razão do acerto
e da boa sorte, como já disse, está na capacidade de se acompanhar
o seu tempo. Aquele, por sua vez, que se deixa arrebatar pela pró-
pria naturezajamais avança.
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Todos sabem, por exemplo. como Fábio Máximo e seu
exército procediam respeitosa e prudentemente, a despeito de
toda a impetuosidade e audácia dos romanos. E a boa fortuna fez
com esta sua conduta estivesse adequada a seu tempo. Tanto que,
quando AnIbal, jovem e ainda gozando dos primeiros benefícios
da fortuna, invadiu a Itália -já duas vezes amimada por ele mesmo
e por isso abalada com tais derrotas -,foi graças à cautela e precau-
ção do seu general que Fábio Máximo teve a sorte, mesmo sem
contar com seus melhores soldados, de poder entreter o inimigo.
Não poderia ter encontrado circunstâncias mais propícias para a
sua ação. Daí a sua glória.

E Fábio fez tudo isso pelo seu caráter e não por escolha.
Tanto que quando Cipião quis ir até a África com os seus exércitos
para pôr fim à guerra, ele foi radicalmente contra: aquilo não
correspondia ao seu modo de agir nem ao seu jeito de ser. Não foi
capaz de perceber que os tempos eram outros e quejá era necessá-
rio mudar a forma de fazer a guerra. Se dependesse dele, AnÍbal
estaria até hoje na Itália, pois se antes soube contê-lo, agora não
saberia vencê-lo. E isso justamente por não ter percebido que o
modo de guerrear havia mudado com o tempo. Se fosse rei de
Roma naquele momento, Fábio provavelmente teria perdido aque-
la guerra, pois não teria sabido mudar a sua forma de agir de
acordo com a época. Mas como nasceu em uma república na qual
havia cidadãos diferentes e com caracteres variados, ele pôde ser
útil a seu modo quando sustentou a guerra, entretendo o inimigo,
assim como Cipião, que com a sua forma de agir pôde, no momen-
to certo, vencê-la

Disso decorre o fato de urna república ter mais vida e tam-
bém fortuna mais duradoura do que a de uma monarquia: um
príncipe, por não poder permitir a diversidade de habitantes que há
em uma república, não pode adequar, da mesma forma, o seu prin-
cipado às transformações dos tempos-E um homem habituado a
agir somente de uma forma não muda nunca, como já observei.
Não sendo capaz de acompanhar as mudanças no tempo em que
ocorrem, e sendo estas mudanças contrárias ao seu modo de ser, é
de se esperar que mais cedo ou mais tarde ele seja arruinado.

Piero Soderini, sobre o qual falei em outra ocasião, agia
sempre com humanismo e paciência. Enquanto os tempos estive-
ram de acordo com a sua moderação, ele e sua pátria prospe-
raram. Quando, no entanto, veio a época na qual era necessário
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romper com a humildade e a paciência, não soube fazê-lo. Daí re-
sultou a sua ruína e a de seu país.

Durante todo o período de seu pontificado, o Papa Júlio II
foi impetuoso, agindo com furor. Teve sucesso na sua empreitada
porque o seu modo de agir sempre coincidiu com aquele exigido
pelo seu tempo. Se viessem, entretanto, outros tempos, que exi-
gissem outro caráter, seguramente teria sucumbido por não poder
adequar-se.

São duas as razões pelas quais não podemos mudar a nossa
forma de ser: a primeira delas é que não podemos nos opor àquilo
que somos por natureza, a outra é que é díficil nos convencermos,
após o sucesso de uma ação, de que é necessário variar a nossa
forma de agir. A fortuna não acolhe sempre da mesma forma um
homem. Afinal de contas, ela muda as circunstâncias, enquanto o
homem não muda o seu modo de ser.

Daí provém a ruína dos Estados que não adaptam suas
constituições ao seu tempo, como já demonstrei longamente. De
fato, as transformações são mais lentas nas repúblicas, pois são
mais difíceis de serem realizadas. Além disso,é necessário que se-
jam profundas a ponto de abalar todo o Estado. E a mudança de
conduta de um homem só, como se sabe, não é suficiente para pro-
duzir tais transformações.

OS HOMENS QUE NASCEM NO MESMO LUCAR CapiIuI043. Livro III:CONSERVAM QUASE SEMPRE O MESMO CARÁTER

Não é por acaso nem sem razão que os homens prudentes
dizem que para prever o futuro é necessário considerar o passado.
Isto porque todos os acontecimentos do mundo, em qualquer
tempo, sempre se relacionam com aqueles que os precederam.
Afinal de contas, tudo o que é produzido pelos homens, que têm 
sempre tiveram as mesmas paixões, acarreta necessariamente as
mesmas conseqüências. E verdade que os feitos humanos são por
vezes mais virtuosos em alguns locais do que em outros, pois pode
variar o modo como o povo foi educado para a vida. Mesmo as-
sim, é mais fácil conhecer as coisas futuras pelas passadas. Basta
observar, por exemplo, como uma nação mantém por tanto tempo

131



CADERNOS DA ESCOLA DO LEQISLATIVO

os mesmos costumes, sendo sempre mesquinha, ou fraudulenta,
ou tendo qualquer outro vício ou virtude. Quem ler sobre as coisas
ocorridas na nossa cidade de Florença, e sobretudo aquelas que se
passaram há pouco tempo, verá como os povos alemães e france-
ses se mostram cheios de avareza, orgulho, crueldade e
infidelidade. Não é à toa, pois, que estas foram as quatro coisas
que mais afetaram a nossa cidade em várias épocas. Quanto à má
fé todos sabem quantas vezes se deu dinheiro ao rei Carlos VIII,
que prometia erguer a fortaleza de Pisa mas nunca cumpriu tal
promessa. Agindo desta forma, ele mostrou toda a sua mesqui-
nhez. Mas deixemos para trás estes fatos recentes.

Todos se recordam do que aconteceu na guerra que o povo
florentino empreendeu contra os Visconti, duques de Milão.
Como não havia outra saída, Florença pensou que pudesse atrair o
imperador para a Itália e, dessa forma, conseguir, graças à sua re-
putação e força, tomar a Lombardia O imperador prometeu,
então, vir com muitas tropas e fazer a guerra contra os duques
milaneses, defendendo Florença da potência lombarda. Para tanto,
exigiu que os florentinos lhe dessem cem mil ducados para pôr-se
em marcha e mais cem mil assim que chegasse à Itália, condições
com as quais eles concordaram- Pagaram então a primeira parcela
combinada e depois a segunda, quando o imperador chegou a
Verona. Este, no entanto, assim que recebeu o dinheiro, deu meia
volta e retomou sem realizar coisa alguma do que havia sido trata-
do, alegando que os florentinos não haviam respeitado o contrato.

Se os florentinos não tivessem sido constrangidos pela ne-
cessidade ou vencidos pela paixão, e tivessem estudado e
conhecido os antigos costumes dos bárbaros, não teriam sido en-
ganados nem desta nem de tantas outras vezes por eles, como o
foram. Afmal de contas, os bárbaros sempre foram assim: em to-
dos os lugares e com quem quer que fosse utilizavam os mesmos
métodos.

No mesmo erro incorreram também os antigos toscanos.
Oprimidos pelos romanos, que por várias vezes os expulsaram de
suas terras e os arruinaram, decidiram juntar forças corri os
gauleses - que à época ocupavam, do lado de cá dos Alpes, uma
parte da Itália - para, em troca de dinheiro, contra-atacarem. Es-
tes, no entanto, assim que receberam a quantia combinada, se
negaram a entrar em guerra, alegando que haviam recebido para
resguardar o território toscano e não para atacar os romanos. O
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povo toscano, graças à esperteza e má fé dos gauleses, foi privado
de uma só vez da ajuda e do dinheiro que investiram para tê-la.

Pelos exemplos dos florentinos e dos antigos toscanos se
percebe o quanto um princípe txxle confiar nos franceses é nos
galeses.

Título original: Discorsi sopra la prima deca di Tito Lívio
Tradução: Manoel de Almeida Neto

Revisão: Giovane Azevedo França
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ANODE 1840
PROVÍNCIA DE MINAS QERAIS

IMPÉRIO DO BRASIL

Luiz Feniandes de Assis

stávamos em 1840. A Assembléia Legislativa Pro-
vincial de Minas Gerais se reunia em Terceira
Legislatura naquele início de ano. De uma fazen-
da, do norte de Minas, ou do longínquo Triângulo,
uma viagem até a capital mineira era quase sempre
uma aventura espinhosa por caminhos tortuosos.
A sensação de participar da aristocracia política
mineira, no entanto, compensava o esforço.

J

A cidade de Ouro Preto, por seu lado, não mais
exercia o fascínio dos tempos áureos do século
XVIII. Entre os últimos acontecimentos

marcantes, registram-se a fria recepção a D.Pedro 1, antes de sua
abdicação, em 1831, e a tentativa f?acassada de deposição do pre-
sidente da Província em 1834. A cidade adentrou a nova década
atenta às mudanças significativas que a Assembléia Geral, no Rio
de Janeiro, discutia.

O período regencial (de 1831 a. 1840)- um interregno repu-
blicano, para alguns autores - revelava à elite brasileira a separação
emblemática do "corpo do Rei 11.2 Essa elite tinha diante de si o
desafio de reorganizar, sozinha, ajovem Nação e impor uma nova
direção aos negócios.públícos.

Cad. Esc. Legisi., Belo Horizonte, 1(1): 135-I59,jan.4un. 1994.	 135

r

Coordenador de Ensino
da Escolado Legislativo.

2 . corpo do Rei reves-
te-se de um duphcará-
ter, ao comportar um
elemento transitório,
que nasce e morre, e
outro, que permanece
atavésdoternpo, man-
tendo-se como funda-
mento a um só tempo
físico e intangível do
reino' Cl. Kantarowilz.
lhe King's Twa
Sadias. Apud Michet
Foucault. Vigiara Pu-
ni,. Rio de Janeiro,
1977, p 30- Apd
MATTOS, limar R. O
Tempo Saquarema.
São Paulo: Hucitec/
1NL1987p.81.



3ispuiassaai-	Para além das fronteiras de suas fazend&, os parlamentares
notavam o título de mineiros viam a administração provincial como um enigma a ser
médicos, advogados, enfrentado: educação, rendas públicas, força policial e economia
examicio da alias dos municípios eram alguns dos temas que os aguardavam na ca-
aopeaúk	pital ouro-pretana.

Desde a edição do Ato Adicional à Constituição de 1824
(Lei n°16, de 12.8.1834), as Províncias brasileiras detinham pode-
res inéditos: podiam legislar, através da Assembléia Provincial,
sobre:

1)divisão civil,judiciária e eclesiástica da Província, e mesmo so-
bit a mudança de sua capital;
2) instrução püblica elementar;
3) desapropriação por utilidade pública provincial ou municipal;
4) polícia e economia dos Municípios (por proposta das respecti-
vas Câmâras);
5) finanças e impostos provinciais e municipais;
6) repartição (repasse) da contribuição direta pelos Municípios
7) fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e muni-
cipais;
8) criação e supressão de empregos provinciais e municipais
(exceto os classificados na Fazenda Nacional, Ministérios da
Guerra e da Marinha. Correio-Geral, cargos do presidente de Pro-
víncia, bispo, comandante superior da Guarda Nacional, membros
das Relações e Tribunais Superiores e empregados em estabeleci-
mentos de ensino superior);
9) obras públicas, estradas e navegação no interior da Província
(desde que não pertencentes à administração-geral do hnpério);
10)sistema penitenciário;
11) instituições de beneficência, conventos e demais associações
políticas ou religiosas;
12)forma de nomeação, suspensão ou demissão dos empregados
provinciais pelo presidente.

Competia também àAssembléiaPuvincial:
a)organizar seus regimentos internos;
b) fixar, sob informação doPresidenteprovincial, a força policial;
c) autorizarempiústinios provinciais emunicipais;
d) regular a administração dos bens provinciais;
e) promover. juntamente coma Assembléia Legislativa Geral e o
governo da Corte, as estatísticas da Província, a catequese e civili-
zação dos índios e o estabelecimento de colônias;
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O providenciar nos processos & magistrados e do presidente;
g) declarar estado de sítio, cumulativamente como governo-geral
(central);
h) velar pela guarda da Constituição e leis provinciais.

No entanto, longe de satisfazer seus interesses de forma ho-
mogênea e coesa, a classe dirigente - dividida entre liberais e
conservadores - se digladiava politicamente em busca de definir
melhor suas próprias normas de convivência, e essa nem sempre
era pacífica. Os ecos de rebeliões e sedições4 que explodiam por
todo o Império do Brasil tomavam insones os grandes proprietári-
os, que viam nestas desordens uma ameaça aos seus monopólios
cuidadosamente herdados desde a Colônia e, para eles, tão caros:
da terra (que ganharia uma legislação somente a partir de 1850) e
da mão-de-obra escrava (sempre ameaçado pelo império britâni-
co, que exigia o cumprimento da Lei FeijÓ 5, que abolia o tráfico
negreiro - literalmente uma lei para inglês ver).

O ano de 1840 é ainda o do Golpe da Maioridade, que
reconduz ao Trono um imberbe Bragança, e da Lei de Interpreta-
ção do Ato Adicional, que redefine a direção conservadora e
centralizadora do Império, e reduz substancialmente as prerroga-
tivas das Assembléias Legislativas Provinciais.

Os debates que leremos a seguir se situam no limiar desses
fatos, em momentos imediatamente anteriores ao que ocorrerá.
Os 36 parlamentares da Assembléia Provincial deMinas acompa-
nhavam atentos a movimentação política no Rio de Janeiro (onde
era discutido o projeto que viria a ser a Lei de Interpretação), e dali
aguardavam as novidades. Em várias ocasiões, reclamam em face
das evidErcias de que mudanças significativas estariam por vir,
impedindo-os de saber com segurança os limites e prerrogativas
daquela Assembléia. Uma curiosidade da época: não se admitiam
no debate discursos escritos6, sendo todos obrigados a se pronun-
ciar no que hoje chamamos de "improviso".

Antes de falarmos dos deputados, deixemos que eles falem
de si. O documento histórico, por si só, tem a força de revelar vá-
rias dimensões que nem sempre ao historiador cabe perceber. E
em se tratando dos documentos da Assembléia Legislativa Provin-
cial de Minas Gerais estamos diante de uma massa documental
fantasticamente inédita. Depositário dos mais ricos do País, o Ar-
quivo Público Mineiro abriga todos os documentos produzidos

4Cabanagem, no Pará
(1835-37); Sabinada,
na Bahia (1837-38);
Baiaiada, no Maranhão
(1841); Fwmupiuia,
nosul(1835-45).

Lei de 7.11.1831, que
declarava livres todos
os escravos vindos de
fora do Império e impu-
nha penalidades aos

$ Art. 173, do Regimen-
to Interno da Assem-
bléia Provincial de
MinasGerss(iBac).
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Esta relação foi retira-
dadosAnnaesdaAs-
sembléia Pmvinclaide
Mb,asGerS, pdmefru
ano da Terceira
Legislatura, sessão de
1940. Ouro Prato, 77-
pografle do bloco de
Mines, 1873. Em 1896
a Revista do Arquivo
Público Mineiro publi-
cou uniaouta relação.
onde há diferenças de
alguns nomes.

pelo Poder Legislativo Provincial de 1835 a 1889, numa existência
contínua de mais de meio século. Agora, um detalhe que pode ge-
rar inquietação nos mais aficionados
não há cópia de segurança desse riquíssimo acervo. Somente ago-
ra, em fins do século XX, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e o Arquivo Público Mineiro iniciam negociações
para definir a melhor maneira de reproduzir digitalmente essa do-
cumentação.

Inicialmente a relação dos Deputados da Assembléia Pro-
vincial que serviram na Sessão Ordinária de 18401:

1.Gabriel Mendes dos Santos - presidente
2.Belquior Pinheiro de Oliveira - vice-presidente
3. Manoel Soares do Couto - 1° secretário
4. Antônio José da Silva - 20 secretário
S. Antônio da Rocha Franco
6. Antônio Ribeiro d'Andrade
7. Antônio Rodrigues Affonso
8.Antônio Gomes Cândido
9. Antônio José Monteiro de Barros
10.Antônio Marques Sampaio
11.Antônio da Costa Pinto
12.Antônio Francisco Teixeira Coelho
13.Bispo eleito
14.Francisco de Paula Santos
15.Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos
16.Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca
17.Francisco Coelho Duarte Badaró
18.Gomes Freire de Andrade
19.Joaquim Dias Bicalho
20. Gerônimo Máximo de Oliveira e Castro
21. José Inácio Gomes Barbosa
22. João Antunes Correia
23. João Femandes de Oliveira Pena
24. João Paulo Barbosa
25. Gerônirno Máximo Nogueira Penido
26. José Agostinho Vieira de Matos
27. José Ferreira Carneiro
28. Joaquim Gomes de Carvalho
29. José Lopes da Silva Viana
30. Joaquim Pimentel Barbosa
31.Luiz Antônio Barbosa
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32.Manuel Júlio de Miranda
33. Manuel José Monteiro de Barros
34.Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama
35. Roque de Souza Dias
36.Tristão Antônio de Alvarenga

Selecionamos alguns trechos dos anais que não seguem ne-
cessariamente uma ordem cronológica. Destacamos os debates
em torno do trabalho escravo, da educação na Província, do subsí-
dio parlamentar, de denúncias envolvendo deputado e da
conjuntura da época.
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10' Sessão, dia 13 de SOBRE O TRABALHO ESCRAVO:'fevereiro, p. 19. Re-
presentação à As-
sembléia Geral (Rio
dejaneiro).

Â Assembléia Legislativa da Província de Minas
Gerais representou-vos em data de 11 de março
de 1839 a necessidade que na mesma Província é
geralmente sentida de ser modificada a lei de 7

9 Lei Feijó, vide nota	 de novembro de 183 1. Trouxe à vossa presença
os justos clamores que o povo mineiro levanta
contra o rigor daquela lei e o perigo com que ela
ameaça as fortunas particulares. Expôs-vos fiel-
mente a progressiva decadência da agricultura e
mineração, pela falta de braços africanos, e com
franqueza vos fez ver que nesta Província nem tal
lei se executa, nem pode ser executada, porque,

encontrando decidida resistência dos costumes e dos interesses de
todas as classes da população, a força da autoridade é pouca para
fazê-la respeitar. Não sendo até agora dada providência alguma
para cessar tanta desordem, esta Assembléia faltaria ao mais sa-
grado de seus deveres se não viesse de novo à vossa augusta
presença instar pela modificação da referida lei. Esta Assembléia
observa com pesar que a agricultura, a mineração e todos os ou-
tros ramos de indústrias nesta Província cada vez mais padecem e
vão-se definhando. Ela observa que a crescente necessidade dos
braços africanos cada vez convida mais os cidadãos a um tráfico,
que é criminoso, porque uma lei o proíbe, e cada vez a experiência
lhes faz melhor conhecer a impossibilidade de murar-se a torrente
do mal e o perigo de ser executada a lei que o causa, se fosse possí-
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vel a sua execução. Esses males, esses perigos e, sobretudo, a
imoralidade que resulta de acostumarem-se os cidadãos a violaras
leis, em vista mesmo de seus ministros, o desrespeito que daí lhes
vem e o escárnio a que se sujeitam se tentam vãos esforços para
cumprir o seu dever, tudo isso, augustos e digníssimos senhores
representantes da Nação, vos é bem conhecido, mas a Assembléia
Legislativa Provincial de Minas Gerais cuidaria não cumprira mis-
são honrosa que lhe foi confiada se, conhecendo os males que
pesam sobre a Província e as causas destes, não buscasse remediá-
los pelo emprego dos meios a seu alcance. É por isso, senhores, e
porque se persuade de que não deixareis de escutar a sua voz,
quando se eleva em prol dos interesses reais da Província quere-
presenta, que esta Assembléia, de novo, mui respeitosamente,
vem pedir-vos que vos digneis modificar a lei de 7 de novembro de
1831, de uma forma que segure as fortunas dos cidadãos e não sir-
va mais de estorvo ao desenvolvimento da grandeza de que é
capaz a rica • Província de Minas Gerais. Deus vos guarde,
augustos e digníssimos senhores representantes da Nação. Paço
da Assembléia Legislativa Provincial, 13 de fevereiro de 1840. Se-
nhores Tristão Antônio de Alvarenga, L. A. Barbosa, Gerônimo
N. M. Penido.

1 discussão do Projeto n°63, que cria uma Escola Normal
no Jardim Botânico desta cidade (Ouro Preto)°.	 as&

Discute-se o disposto no art. 6°: "O governo, logo que o es-
tado dos cofres provinciais o permita, irá comprando para o
estabelecimento alguns escravos, segundo as exigências do servi-
ço, mas nunca excederão o número de vinte".

Senhor Vieira de Matos: "Impugna a idéia de compra de es-
cravos p. --a o estabelecimento, por ela ser oposta ao pensamento
dos homens mais ilustrados, que se pronunciam conta o emprego
de braços escravos, como menos produtivo do que o dos brancos
livres, além do que, tendo acabado o comércio livre da escravatu-
ra, parece que o legislador não deve, por uma disposição
legislativa, dar incremento ao contrabando e, bem ao contrário,
deve ser ele o primeiro a dar o exemplo de respeitador da lei, e isso
faz quando promoveu o emprego de braços livres nos estabeleci-
mentos públicos. Fundado nestes motivos, oferece a seguinte
emenda. Em lugar de 'irá comprando' diga 'irá engajando traba-
lhadores livres e idôneos, o mais como está no artigo".

Senhor Barbosa": "Observa que na sessão anterior um no- 11 381 Sessão, dia 17de
bit Deputado combateu o artigo, dizendo que pela doutrina dele	março, p. 307.
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se queria proteger o tráfico ilícito dos escravos, cujo comércio é
proibido. O orador adverte ao nobre autor da emenda que a trans-
ferência dos escravos de uns para outros possuidores não está
proibida, o que é proibido é que pessoas que não são escravas so-
fram cativeiro. Se, porventura, no artigo, houvesse a disposição
de que se comprassem escravos africanos para introduzi-los con-
tra a disposição da lei, então decerto o artigo era absurdo. Porém,
não é esta a disposição do artigo. Ele se refere a escravos cuja
transferência é permitida pela lei e por isso não pode ser conside-
rada absurda urna tal disposição. Outro argumento de que se
serviu o nobre Deputado foi que a Assembléia devia ser a primeira
a dar exemplo de moralidade e que autorizar o governo à compra
de escravos para serem empregados em estabelecimentos públi-
cos é renunciar a um princípio de moralidade, ao que responderá o
orador que a Assembléia Provincial não é a causadora da imorali-
dade, por isso que ela procede em conformidade com as
disposições das leis em vigor, e, enquanto não se considerar ser
imoralidade a existência de escravos no Brasil, também não se
pode serjulgado imoralidade o autorizar-se a sua compra para um
estabelecimento público. Disse também que os braços livres são
mais proveitosos que os dos escravos. O orador deseja que se esta-
beleça antes o sistema de se empregarem nos diferentes serviços
braços livres, porque reconhece que a inteligência tem maior parte
no trabalho. Porém, é preciso atender às circunstâncias do País e
ver se se pode isso realizar. Se o nobre Deputado resolve este pro-
blema, votará pela sua emenda. A experiência, porém, demonstra
a impossibilidade de se conseguir este último fim, porque isso se
acha comprovado pelo fato de se pedir revogação da lei que proi-
biu o tráfico da escravatura Está persuadido de que, passando o
artigo com emenda, a disposição do projeto se tomará improfícua
e o que inspirou ao nobre autor do projeto a lembrança deste arti-
go foi a experiência do serviço do Jardim Botânico, o qual
atualmente é feito por jornaleiros, que são escravos particulares
que o alugam mediante umjornal oneroso. Apesar disso, a muitos
senhores não faz conta terem ali os seus escravos, senão quando
não têm outros serviços em que os empreguem, razão pela qual os
serviços do Jardim Botânico, às vezes, param e com dificuldade se
obtêm trabalhadores. Quando se chega a obtê-los, há desvanta-
gem de não terem conhecimentos daqueles trabalhos, donde
resulta desvantagem ao estabelecimento e à fazenda provincial, o
que se evitaria tendo o estabelecimento trabalhadores próprios
que, com facilidade, se ajeitariam a um serviço regular e sistemáti-
co. O orador conclui suas observações mandando à Mesa o
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seguinte aditamento ao artigo 60: "Isto, porém, só terá lugar
quando o serviço não possa ser convenientemente feito por ho-
mens livres".

SOBRE A EDUCAÇÃO & novtNcL4

Em primeira discussão o Projeto n° 5, criando na Vila de '276~.d1.10d.Itabira de Mato Dentro uma aula de Gramática Latina Poética 12.	feiro, p. 45.

Senhor Penido: 'Parece-me, senhor Presidente, que é prin-
cípio invariável que sem luzes não há moral, e sem moral não
progride a sociedade. Quando Roma legislava para o mundo.
quando Grécia e Atenas ocupavam o lugar mais distinto no catá-
logo das nações, sem dúvida os individuos que as compunham
eram pela sua maior parte instruídos. Desde que haja a instrução,
facilitam-se os canais que conduzem o homem ao seu fim, a felici-
dade, proporcionando-lhe os meios e a vontade de os pôr em
prática, porque, por nossa mesma natureza, tendemos a nossa
conservação e perfeição. Se, algumas vezes, entes degenerados
compram a custa de tanto sacrifício a inquietação e desventuras de
seus dias, é porque, sendo almas embrutecidas, não atendem ao
que lhes convém, e por isso obram não como homens dotados de
razão, de quem só conservam a figura, mas como os mesmos bru-
tos. Quando uma reunião qualquer se compõe de entes tais, não é
propriamente uma sociedade, é uma tribo de selvagens guiados
não pela razão, mas pelo impulso de êxito, execrando as paixões.
É ali que impera a ebriedade, é ali que se cometem roubos, assassí-
nios e toda sorte de horrendos crimes. Lancemos as nossas vistas
para o antigo Japão e para os nossos sertões nesses remotos tem-
pos e observaremos que aí é que se perpetraram os mais
desastrosos delitos. Combinemos os lugares menos polidos com
as vilas mais civilizadas e ver-se-á a diferença que medeia entre
aqueles e estas. É por isso que, convencido destes princípios, en-
tendo que devemos empregar todos às esforços para generalizar,
ainda que com sacrifícios, a instrução, para podermos evitar as ca-
lamidades públicas e termos homens instruídos, homens
moralizados, homens que não abusem de seus direitos, homens
que cumpram - rire etdiligenter - as suas obrigações, homens que,
finalmente, busquem tocar o alvo da sua criação, sem ofensa dos
direitos de seus semelhantes. Por isso, proponho que se crie uma
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aula de Gramática Latina e Poética na Vila de Itabin, para começo
da instrução secundária. Declaro, porém, que, se a generalidade
dos nobres itabiranos não possui uma erudição mais elevada, pelo
menos a maior parte tem bom senso e a necessária inteligência
para os usos da vida humana. Não se creia, pois, que lhes quadra o
painel da ignorância que venho de descrever com negras cores,
porquanto só falo em abstrato, a ninguém me refiro, só tenho em
vista mostrar a necessidade da instrução ( ... )".

Senhor Miranda "Declara, que é da opinião do senhor
Deputado que disse que os mineiros eram principalmente talhados
para a agricultura e longe de julgar que com isso se rogue alguma
injúria aos mineiros. Estápersuadido de que isso lhes é da maior honra
(apoiados). Tal emprego na sociedade é muito honroso e oxalá a
maiorparte dos mineiros se deixassem da maniade entrar nos estudos,
para depois andarem mendigando os empregos públicos, e se
dedicassem ao estudo da agricultura e ao desenvolvimento das artes,
porque então aProvíncia seriarnais feliz. Os agricultores são cidadãos
respeitáveis, são uma das melhores garantias da ordem pública, que
tem o País, e principalmente ProvfriciadeMinas Gerais (apoiados)".

'a141 Sessão, dia lede	SenhorGomes Cândido'a: ( ... ) "Vota contra o projeto porque,
tevereiro,P. las, além do que ele tem ponderado, nota que em nossas aulas gasta-se

oano inteiro em ensinar fritilidades. Trata-se, por exemplo, da origem
das idéias, e aí vem o grosso tropel de opiniões contrárias de Platão,
Leibnitz, Mailebranche e outros. "A alma está posta na glândula
pineal, no terceiro ventrículo do cérebro, todaelaestáem todo corpo,
e toda, em qualquer parte do corpo", - daturvacuwz iii reruni natura;
non datur - do que nada entende mestres, nem discípulos. Tudo se
reduz a uma ostentação pedantesca. O nobre orador declara que
ouviu em São Paulo aum lente de filosofia, lecionando em uma aula,
ensinar. '°I'empo é uma lei de minha sensibilidade interna, espaço é
urnaleideminha sensibilidade extema". Eaexplicação deste mistério
era - Kant o disse - a doutrina transcendente. Seria mais útil que os
nossos mestres se limitassem abem explicar a teoria das sensações,
a ordem de um método de raciocínio, princípios de aritmética e
geometria, seria isto mais útil à Província e, em geral, ao País. Assim
deu os motivos pelos quais vota contra o projeto".

Senhor Penido: "Diz que, como todos os senhores Deputados
têm declarado quais são as suas manias, também se vê na necessidade
de declarar que a sua é franquear a instrução, ainda que com grande
sacrifício. Admira-se bastante de que haja quem, desejando tanto a
prosperidade da Província, negue a facilitação da instrução, pois é
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dela que resulta o desenvolvimento de todos os ramos de indústria,
e sem inteligência não pode haver nem o mais pequeno desenvolvi-
mento material. Talvez labore em engano, mas terá muito prazer que
seus colegas disso o convençam. Está persuadido de que nem a
agricultura, nem a mineração, nem qualquer outro ramo de indústria
pode erdesenvolvimento sem que se dê desenvolvimento à inteligên-
cia E aprova disso é que, no tempo em que eram raras as escolas de
primeiras letraseraIosospaisquemandavamsen.jflflosainstrm_
se nas universidades, no tempo em que havia poucos homens
instruídos, no tempo em que todos eles se dedicavam à agricultura,
mineração e criação, nesse tempo não se obtiveram vantagens
algumas de melhoramentos em tais ramos. Os processos que se
empiegavamnaagricultura, mineração ecriação eram rotineiroseos
mais morosos e, por isso, esses ramos da indústria se tomaram menos
lucrativos e de mui difícil desenvolvimento. Hoje, porém, as coisas
têmmudadodeface.Jáseaplicammáquinasàmineraçãoeoprocesso
de agricultura é mui diverso daqueles que outrora se empregavam.
Hoje, já a Província de Minas conta em seu seio fazendas que se
podem considerar normais. Já os mineiros têm conhecido que de
todos os torrões se tomam vantagens, uma vez que se conheçam as
plantações que para eles são apropriadas, o que bem se prova com a
fazenda existente no município a que o nobre orador pertence, a qual
bem se pode chamar fazenda normal, fazenda que esteve quase
abandonadapelaignorânciadeseuspossuidores. Depois, poxm, que
entrou para ela um homem sábio, que soube aproveitar-se dos
recursos que seus conhecimentos lhe ministravam, dela se têm tirado
grandes vantagens. Ele reconheceu que a terra não era própria para
milho, feijãoetc.Nãoexigiu isso dela. Procurou ver se ela dava outros
produtos. Conheceu que o terreno era próprio para plantar batatas.
Tratou de as plantar. Com elas, passou a alimentara suaciiação, que,
hoje, é uina melhores. O fazendeiro de que o nobre orador fala é bem
conhecido. E o Monsieur de Monlevad ( ... )

SOBRE O SUBSÍDIO PARLAMENTAR

Em discussão o Projeto n°7, suprimindo o subsídio e a ajuda
de custo que vencem os Deputados da atual Legislatura.

Senhor Penido14 : "Diz que não há quem não saiba o estado 14 2. So, dia 5 de
em que se acha o cofre provincial. Não há compatriota cujo cora-	fevereiro,pg. 14.
ção sensível não se contriste bastante, refletindo no deplorável
estado cm que se acham as rendas públicas. Não há míope que não
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veja as fimestas conseqüências que nos aguardam, se porventura
medidas adequadas não prevenirem os males que nos são iminen-
tes. Não há quem não se convença de que nós, mais do que
ninguém, somos obrigados a sanar, se não de todo, ao menos a es-
tancar a causa progressiva de tantos males, que com isso todos
estamos de acordo. E supor o contrário seria fazer uma grave in-
justiça aos nobres sentimentos dos meus ilustres colegas, uma
injúria aos seus patrióticos sentimentos. E fundado nesta esperan-
ça ou, para melhor dizer, confiado em seu patriotismo, que o
nobre orador vem propor um projeto para que os Deputados da
atual Legislatura não percebam subsídio e indenização que ora
percebem. Esta medida é muito conveniente. Primeiro porque,
com ela, se economizam nada menos que 8 a 9 contos de réis, en-
tretanto que ela não agrava àqueles que a ela fazemjus, porque os
atuais Deputados, graças à Providência Divina, têm meios sufici-
entes para viverem, não parta, mas comodamente, deixando por
isso de lhes ser necessário o pequeno subsídio. Uma tal quantia
bem pode ser aplicada em pagamentos de maior transcendência ou
distribuída à classe de empregados públicos, que, não tendo ou-
tros recursos mais que seus ordenados, se acham reduzidos a
tristes circunstâncias. Desta medida resulta ainda uma segunda
vantagem, que é que havendo um queixume quase geral em toda
classe de empregados de não serem seus vencimentos pagos a
tempo, queixume razoável, por isso que eles não têm outros recur-
sos para sua subsistência, vendo eles que os Deputados
Provinciais dão este exemplo, por reconhecer o estado em que se
acha o cofie provincial, sofrerão com mais resignação a demora
do pagamento de seus ordenados. Além disso, ainda o projeto
contém uma terceira utilidade, que é a de fazer com que os agricul-
tores, criadores e comerciantes que (fale-se com franqueza) tanto
se têm esquivado de contribuir com os impostos a que por lei são
obrigados se convençam de que o emprego dos dinheiros provin-
ciais não é feito sem utilidade e que os Deputados Provinciais
disso convencidos deixam de perceber seus vencimentos para com
eles se fazer face às despesas mais urgentes. Com estes exemplos,
os fazendeiros e comerciantes procurarão pagar mais em prol dos
impostos a que por lei estão obrigados.

Deus queira (observa o nobre orador) que a medida que
vou propor mereça as simpatias gerais de toda a Casa (apoiados),
mas eu antevejojá soar aos ouvidos o argumento de que, não ven-
cendo os Deputados seus subsídios, a Assembléia Provincial
nunca mais se reunirá (sinal geral negativo), mas tal procedimento
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não se deve esperar aos Deputados mineiros (apoiados gerais),
por isso que seu patriotismo tem sido bem pronunciado nas cala-
midades públicas. Eu estou que, ainda que passe à medida que
proponho, todos eles hão de comparecer (apoiados), salvo haven-
do causa muitojustificável que disso os iniba, pois que tendo com
que passar não se pode supor que seja um nada vencerem o moti-
vo de tal falta. Deve contar a Província que os seus escolhidos hão
de satisfazer a confiança que ela neles depositou, e o contrário su-
por é irrogar uma grave pecha aos Deputados Provinciais, pois
não se deve supor que, por não terem vencimento, deixem de
cumprir a missão que seus constituintes lhes encarregaram. De-
mais, não são só os Deputados Provinciais que se prestam a servir
à Província sem vencimento algum. Outras muitas classes decida-
dãos a isto se prestam, sem que da Província percebam coisa
alguma, como Camariças Municipais, Juizes de Paz, eleitores eju-
rados, e, em outro tempo, os membros dos Conselhos Provinciais,
os quais trabalhavam pelo mesmo espaço de tempo dos Deputa-
dos Provinciais e entretanto nada percebiam. Se pois aqueles
empregados se prestavam gratuitamente ao serviço público, como
a ele não se prestarão os Deputados Provinciais, colocados em um
cargo da maior honra? Em vista destas razões, julgo aqui que o
projeto que tenho a honra de apresentar merecerá simpatias da
Assembléia, a cujojuízo o entrego.

"A Assembléia Legislativa Provincial resolve:
Mi. 1° - Enquanto a Tesouraria Provincial não tiver renda

suficiente com que possa fazer face às despesas da Província, os
Deputados Provinciais não vencerão o subsídio e indenização que
ora percebem.

Art. 2° - Os Deputados que faltarem às Sessões Ordinárias,
ou Extraordinárias, ou as de prorrogação, ou que, tendo compare-
cido, se ausentarem antes delas se findarem, serão multados
segundo o juízo dos Deputado presentes por maioria absoluta de
votos, em 200 a 400 mil réis, exceto se tiveremjusta causa aprova-
da na mesma sessão perante a Assembléia que impusera multa.

Art. 3°- Logo no ato da imposição da multa, o 1°-Secretário
a lançará por termo em um livro para isto destinado.

Mi. 4 - Da imposição da multa não haverá recurso algum.
Mi. 50 - Estas multas pertencerão à renda provincial.
Art. 6° - Ficam revogadas as disposições em contrário."

Senhor Antunes 15: "Diz que o projeto não deve passar para 1519. sessão, dia24de
a segunda discussão, porque é injusto, anticonstitucional, vago e	'i'0. P. 182,
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ocioso. É injusto quando seu nobre autor pretende governar as
bolsas dos outros Deputados. Anticonstitucional, quando, pela le-
tra do projeto, se quer que ele tenha efeito retroativo, o que é
proibido pela Constituição. É vago quando não estabelece um
tempo fixo em que deve terminar a sua disposição, o que é contrá-
rio ao que está determinado no Ato Adicional, onde se acha
estabelecido que os Deputados terão subsídio marcado pela
Legislatura anterior, disposição que, devendo ter efeito enquanto
a Tesouraria não melhorar de fortuna, pode ir muito longe. Talvez
que o nobre autor do projeto se ache disposto e com muita resig-
nação a fazer este sacrifício, mas isto que o nobre Deputadojulga
de si talvez o não possa aplicar a todos os senhores Deputados. E
ocioso porque os membros da Assembléia, tendo atenção ao esta-
do do cofie provincial, talvez cedam de seus subsídios indenização
de viagem, e assim desnecessária se toma a disposição da lei. Para
que o façam, não é necessário lei: está na vontade de cada um ce-
der não só de seus vencimentos, como mesmo oferecerem corno
socorro ao cofre provincial alguma fortuna mais que tenham.
Além disso,julgo que o projeto contém uma disposição não muito
regular, quando estabelece uma multa rigorosa sobre aquele De-
putado que não comparecer, ao mesmo tempo que designa para
juízes de aplicação da multa os mesmos Deputados, vindo assim a
tomar-se juízes em causa própria. Em vista, pois, destas razões,
entende que o projeto não pode passar avante, pois, se ele progre-
dir em discussão, irá pôr os membros da Casa em sérios
embaraços. Está persuadido de que, para cada membro da Assem-
bléia abrir mão de seus mesquinhos subsídio e indenização, não é
necessário urna lei, porque, se um deles praticar este ato de patrio-
tismo, do nobre orador quando tal ato vir a praticar for um fiel
imitador, não irá adiante mas sim no encalço de seus colegas, pois
também gosta de praticar atos generosos. Mas como tais atos per-
dem todo mérito e deixam de ser generosos quando uma lei os
obriga a praticar, vota contra o projeto".

Senhor Penido: "Senhor Presidente, repulsa natura que um
pai desampare um filho desvalido, salvo se está leso nas suas facul-
dades intelectuais, salvo se a sua consciência já não se remorde
pelos grandes crimes que tem perpetrado, salvo enfim se a Divin-
dade, num acesso de sua cólera, não quer eliminar a um monstro
tal para exemplarmente descarregar sobre seu colo a inflexível es-
pada da justiça: mas aquele, porém, a quem não depravam
horrendos delitos, aquele a quem não faltam os sentimentos da na-
tureza, aquele a quem não enlouquecida a inteligência (sic),
socorre certamente o filho desvalido e, quando o vê enfermo e de-
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senganado por algum discípulo de Hipócrates e Galleno e quase
que pressente a Parca elevar a fouce para cortar os fios de seus
dias, não deixa, ainda que embalde, de procurar os recursos que
julga poderem livrá-lo da pálida morte, que, já hodiernamente,
pulsa em seu leito. Assim também, senhor Presidente, eu não con-
sentirei que o projeto que se discute e que é meu querido filho
morra sem eu lhe prestar socorros, que estão ao meu alcance, em-
bora eu veja que o diagnóstico de sua enfermidade prova que ele é
incurável. E também é isto verdade, senhores, que, não estando
este desventurado projeto em discussão, foi, contudo, tão comba-
tido na sessão de l2do corrente que meé bem fácil conhecer aboa
vontade que se lhe têm e pressagiar qual será o seu funesto desfe-
cho. Coitado do meu querido filho, que, com tanta sem cerimônia,
tem sido batizado por inconstitucional, injusto, ocioso, vago, con-
traditório e retroativo. Verei porém se ele não sofre tais pechas.
Sei que sou eu só quem sustenta a unidade, quem dizer, que nin-
guém partilha comigo as idéias consagradas no projeto. Sou eu o
único que o defendo e porque na natureza nada se singularizar
neste mundo, nem a mesma ave Fênix, como erradamente crêem
alguns, por isso serei mal olhado, assim como é sempre mal enca-
rada a singularidade. Porém que digo, os nobres Deputados que
compõem a Casa não me olhem com indignação por ser autor do
projeto em discussão. Eles apenas não adotam a sua doutrina, e
julgam-me singular, mas não me aborrecem. E eu lhes direi que se-
rei singular nesta Casa, mas fora daqui são muitos os que
compartem as minhas idéias. Já segundo me informam, na Assem-
bléia Provincial de São Paulo e na Assembléia Geral, apareceram
projetos iguais ao que se discute e, quer em uma, como em outra
Assembléia, foram rejeitados, porque entenderam que os Deputa-
dos deveriam ser pagos pela pátria a que serviam. Também os
sábios em França julgaram que os representantes dos povos não
deverão ter outra recompensa mais do que honra e isenções. Se-
nhor Presidente, se eu fora Deputado em São Paulo ou no Rio de
Janeiro, quisera ser bem pago, porque os cofres daquelas Provín-
cias, mais fornidos de rendas do que o nosso, podem pagar aos
seus representantes. Antes, porém, de desenvolver os princípios
em que me baseio, direi que não julgo airoso que as forças com-
pactas e decisivas combatam a fraqueza isolada. Quero dizer,
nenhuma glória adquirem esses consumados oradores que
enristam a sua lança contra um peito enfraquecido como o meu.
Muito mais nobre me parece aquele poderoso que dá seu valente
braço ao fraco para o erguer. Urna láurea, mais digna de um reno-
me eterno, ganharia aquele que se unisse a mim, isolado, para me
ajudar a sustentar o projeto. Nessa discussão, senhor Presidente,
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se eu ocupasse a posição dos nobres oradores, contentar-me-ia,
ceifado, em dar silenciosamente o meu voto, não gastaria decerto
a força e a beleza dos meus raciocínios contra o fraco.

Vamos ao primeiro argumento. Dizem os nobres oradores
oponentes que o projeto é inconstitucional, porque o artigo 22 das
Reformas à Constituição mandar que os Deputados vençam uma
diária durante o tempo das sessões e uma indenização anual para
as despesas de ida e volta, mas este artigo só nos dá um direito, que
nos garante um benefício e eu não vejo na Constituição um artigo
que proíba ao beneficiário servir do benefício, e, antes pelo contrá-
rio, exige o princípio geral. invito beneficiam non datar.
Principalmente sendo para um fim tão justo como o de que se tra-
ta, logo o desventurado projeto não é inconstitucional. Para que
os Deputados vençam o subsídio e indenização, é necessário que a
Assembléia faça uma lei que a marque. Esta é a prática que se tem
observado e isto mesmo o que prescreve o artigo 22 das Reformas
à Constituição. Ora, as leis confeccionadas por esta Assembléia
podem por ela ser revogadas e já não são poucas as revogações
que tem feito sem ninguém lhe contestar este direito, logo não se
pode negar que ela não esteja autorizada para revogar a lei do sub-
sídio e indenização. Logo, o desventurado projeto não é
inconstitucional.

( ... ) A questão que se ventila é muito útil e digna de ser ado-
tada, porque, sendo o interesse a mola real das ações humanas,
aqueles que servem à pátria com a mira de serem recompensados
pelos seus serviços estudarão muito mais para descobrir os meios
de melhorar o cofre provincial a fim de cumprir a sua missão e ha-
ver dinheiro com que se possa pagar os seus serviços. Quando não
possam descobrir tais meios, trabalharão para não serem reeleitos
e então sairão representantes do povo aqueles que estão prontos a
servir à pátria sem outra recompensa mais que a glória e a satisfa-
ção de a terem servido. Ora, esta vantagem é sem dúvida muito
interessante à Província, e conforme ao artigo 81 da Constituição,
logo o desventurado projeto não é inconstitucional.

Dizem, em segundo lugar, os nobres oradores oponentes,
que o projeto é injusto. Mas onde, senhor Presidente? Onde está
esta injustiça? Será porventura em deixarmos de receber migalhas
que para a Província podem ser úteis? Ora, senhores, certamente -
que nisto não há injustiça, nem para nós, porque somos nós mes-
mos que desistimos do benefício, nem para os nossos sucessores,
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Porque, se no seu tempo o coflt provincial não tiver melhorado e
eles não quiserem servir gratuitamente à pátria, não quiserem su-
jeitar-se a esta lei, revoguem-na e restabelecerão a do subsídio e
indenização. Em sua mão, terão a faca e o queijo e legislarão como
melhor lhes parecer. Nestes termos, eu entendo que o desventura-
do projeto não é injusto.

Em terceiro lugar, diz um dos nobres oradores oponentes (o
senhor Antunes) que o projeto é ocioso, porque, para os Deputa-
dos não receberem o subsídio e a indenização, não é preciso que se
faça urna lei: basta que eles declarem na Tesouraria que renunciam
a eles, ao que responderei que o nobre orador abusa do sentido da
palavra 'ocioso', quando a emprega para exprimir idéias que não
podem ser representadas senão pela palavra 'supérfluo', ou pelos
seus sinônimos, e que nenhuma nova me dá quando me indica are-
núncia no Tesouro como o meio mais eficaz para não se receber o
subsídio e a indenização. Mas responder-lhe-ei que deste modo
não se conseguem os fins que o projeto tem em vista, como dar
exemplo de resignação aos empregados públicos, dar impulso mo-
ral aos contribuintes e devedores da Fazenda Pública, porque,
vendo estes que nós, que melhor do que ninguém conhecemos o
estado do cofre e das rendas da Província, deixamos com prejuízo
logo de perceber o subsídio e indenização, que nos são marcados,
se penetrarão do apuro do Tesouro e pagarão de pronto as contri-
buições e dívidas a que estão obrigados. Demais, a renúncia
indicada pelo nobre orador é perigosa, porque, exceção feita por
um Deputado, coagirá os mais a imitá-lo. Nenhum quererá ser tido
por menos generoso ou patriota, e eu hão quero coações, quem
franqueza. Por isso, não hesitarei em apresentar o projeto que se
discute, porque, se ele passar, provado fica que os nobres Deputa-
dos mui voluntariamente não quiseram receber o subsídio e a
indenização. Direi mais, que a renúncia indicada pelo ilustre ora-
dor oponente faz reverter a glória só para o renunciante, quando
eu quisera que revertesse para todos os membros da Casa. Eu qui-
sera que não fossem só os jurados, eleitores de paróquia,
Vereadores e os membros do extinto Conselho da Província que
tivessem a glória de servir gratuitamente ao seu País. Eu quisera
que nós, filhos do mesmo País, tivéssemos também igual glória,
até para taparmos a boca dos maledicentes, que sustentam que nós
nos reunimos aqui não por patriotismo, mas, sim, pelo interesse do
subsídio e da indenização, pois muitos há que se persuadem de que
estes vencimentos são extraordinários. Miseráveis houve que as-
sim mo disseram quando eu vinha tomar assento nesta Casa. Não
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chegando tais vencimentos para reparar os prejuízos que sofre-
mos, quando deixamos as nossas residências e negócios para nos
reunirmos aqui, é melhor que não os recebamos, porque em pouco
nos utilizam e podem utilizar muito à Província, a quem, no apuro
em que se acha, é louvável e mesmo somos obrigados a servir gra-
tuitamente.

Em quarto lugar, sustenta um dos nobres oradores oponen-
tes que o projeto é vago, porque não fixa o tempo em que há de
findar a suspensão do subsídio e indenização, mas este argumento
não pode vigorar, porque o artigo 1* do projeto diz que os Depu-
tados não perceberão os seus vencimentos, enquanto o cofre
provincial não melhorar, e, assim, quando o cofie tiver melhorado,
o que é bem fácil conhece, será revogada, ipso facto, a lei da sus-
pensão do subsídio e da indenização. Desta sorte, está fixado
tempo, logo o desventurado projeto não é vago.

Em quinto lugar, se argüiu o projeto de contraditório, por-
que, supondo-se os Deputados tão cheios de patriotismo a ponto
de querer-se que eles sirvam à Província sem interesse, entretanto
se lhes impõe uma multa quando não comparecerem para cumpri-
rem os seus deveres. Eu entendo que este argumento não
procede, porque não posso taxar de contraditória a Assembléia
Geral (onde existem capacidades mais transcendentes do que nes-
ta Casa), que decretou uma multa para o eleitor e jurado faltoso,
apesar de ser aquele um emprego de eleição popular, que, por
isso, deve recair sobre cidadãos assinalados pelas suas virtudes cí-
vicas e isto não obstante exercer um cargo honroso, como se
declara no artigo 321 do Código de Processo Criminal. Entretan-
to, quando não comparece, é multado, em virtude do artigo 313
do citado código, e até deixa de exercer cargos públicos se é mul-
tado três vezes na mesma Legislatura. Nestes termos, a multa
imposta aos Deputados faltosos não envolve contradição e é ne-
cessária para que eles apareçam sempre, ou movidos pelo
patriotismo ou para não serem prejudicados pela multa. Logo, o
desventurado projeto não é contraditório.

Em sexto e último lugar se disse que a matéria em discussão
tem efeito retroativo. Eu entendo, como os melhores
dicionaristas, que 'retroativo' é o que obra para trás. Ora, o proje-
to de que se trata só há de ter execução depois que for sancionado
como lei. Só daí em diante é que os Deputados hão de deixar de re-
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ceber o subsídio e a indenização, e, com isso, em nada se ohm pan
trás, em nada se quebrarão direitos adquiridos. Logo, o desventu-
rado projeto não é retroativo. Eu quisera, senhor Presidente, que
ninguém se abalasse a invectivar um projeto qualquer, senão de-
pois de madura reflexão e escolha das palavras com que o
invectiva, porque, sendo as palavras valores de idéiai, podem re-
presentar idéias impróprias das questões de que se trata. Eu
quisera que ninguém agredisse uma obra, pois, qualquer que ela
seja, como diz o sábio Jussieu, tem custado muito trabalho ao seu
autor, que terá, sem dúvida, razões fortes para defendê-la. Faço
esta reflexão para mostrar que, se o nobre orador oponente tivesse
pensado bem, não abusaria do sentido da palavra 'retroativo', não
a traria a esmo para esta questão e tão afoitamente não combateria
o projeto. Houve, senhor Presidente, quem dissesse na Casa que o
cofre tem as rendas necessárias para fazer face a todas as despesas
provinciais. Se isto é certo, se os empregados públicos já não se
queixam da falta dos seus ordenados e se as mais urgentes necessi-
dades da Província são socorridas de pronto, eiliüo não passe o
projeto a segunda discussão. Mas não se tendo demonstrado isso
de uma maneira conveniente, ele deve ser adotado, porém eu es-
tou bem certo, senhor Presidente, que hei de ver morrer esse meu
querido filho sem lhe poder valer, mas resta-me a consolação de
ter feito o que entendi a bem da minha Província, resta-me a con-
solação de ver quejá um sábiá francês antes de mim era de opinião
que os membros do corpo deliberativo nada deverão vencer além
de honras e isenções. Resta-me a consolação de saber que um De-
putado em São Paulo e outro no Rio de Janeiro viram primeiro do
que eu morrer do mesmo modo os seus filhos, sem lhes poderem
valer. E, finalmente, resta-me a consolação de que em um certame
tão porfiado e apesar de ser só e odiado por tantos oradores, não
recuei passo, não cedi o terreno que ocupava e se a inteligência
não está obumbrada, e se a razão, pondo de parte a modéstia, me
não engana, eu entendo que meus argumentos foram fortemente
combatidos, mas não derrotados, embora a votação declare o con-
trário. Voto, portanto, pari o projeto passe à segunda
discussão".

Senhor Gomes de Carvalho: "Senhor Presidente, melhor
fora que tal projeto não tivesse sido apresentado na Casa, afim de
não se ir de algum modo excitar uma espécie de escândalo, com a
enumeração de discursos balofos, lugares comuns de desinteresse
e patriotismo. Eu estou também persuadido de que o projeto é
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anticonstitucional, como se tem provado, e, de mais a mais, aristo-
crático porque vai inibir aqueles que têm uma medíocre fortuna de
representarem a Província, quando para isso sejam eleitos. E sen-
do estes a quem o projeto inibe de virem tomar assento na
Assembléia homens talvez de grandes luzes, porém de pequenos
recursos, ou grande família, por uma tal disposição a Província fi-
cará privada de tirar deles grandes vantagens, que poderia esperar
dos seus conhecimentos. Equivaleria quase a dizer-se que a Pro-
víncia só fosse representada por homens abastados, com exclusão
dos talentos e virtudes, o que é anticonstitucional. Se o nobre au-
tordo projeto tivesse concebido algum artigo determinando que
os Deputados Provinciais viessem a pé e com seus alforjes ao pes-
coço, que apresentassem no seu traje um cinismo assim como o
dos Deputados da Holanda que marchavam para os Estados Ge-
rais em Haia no tempo de sua gloriosa luta contra o domínio do
"meio-dia", então talvez eu votasse pelo projeto, porque Deputa-
dos viajando a pé com sua mochila e hábitos fradescos poucas
despesas demandarão. Este mesquinho e insignificante subsídio,
cuja supressão em nada melhora o estado do Tesouro, se não é ne-
cessário aos atuais Deputados, se a eles não faz falta, outros
poderão haver que não estejam nas mesmas circunstâncias, fican-
do a representação da Província privada de homens de grandes
luzes. Reconheço que alguns sábios têm entendido que os repre-
sentantes do povo devem servir de graça, mas outros também tem
havido que entendem o contrário, e se o ilustre Deputado autor do
projeto apresenta a opinião de um sábio, eu apresentarei outra de
maior peso, como a opinião de João Batista de Say, o qual diz que
os representantes do povo devem ter subsídios, porque represen-
tantes gratuitos custam sempre caro ao povo que os nomeia.
Deputados sem subsídio são mais acessíveis à sedução do poder,
que dispõe do emprego e do tesouro, e mesmo hoje a Inglaterra
folga a opinião de dar-se-lhes um subsídio, apesar de tantas outras
vantagens que os acompanham. Disse mais o ilustre autor do pro-
jeto que o subsídio é um benefício que os Deputados podiam
ceder, porque não havia artigo algum no Ato Adicional em que
isso fosse proibido. A este argumento responderei que não posso
encarar o subsídio como benefício. Encaro-o, sim, como a diminu-
ta indenização dos trabalhos, despesas e fadigas que um homem
de letras tem de sofrer, deixando seus comandos e famílias,
jornalando por caminhos intransitáveis no espaço de quarenta,
cinqüenta e cem léguas para ocupar-se unicamente dos interesses
públicos. Qual será o homem pouco favorecido da fortuna que
quereria tais incômodos por especulação mercantil? É
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anticonstitucional o projeto, senhor Presidente, como provou o
nobre orador que me precedeu. Acrescentarei mais: acha-se ex-
pressamente determinado no Ato Adicional que nas primeiras
sessões da Legislatura se marque o subsídio para as seguintes..
Ora, se o projeto do ilustre Deputado diz respeito aos membros da
atual Legislatura, é evidente que ele tem efeito retroativo. E se,
porventura, ele diz respeito à seguinte Legislatura, então direi que
nãojulgo a Assembléia autorizada para isto, porque o Ato Adicio-
nal manda marcar subsídio, e não suprimi-lo. E como quer o nobre
Deputado julgar pela sua a posição e a circunstância da
Legislatura subseqüente? Dê ao seu desinteresse a expansão que
quiser: não aceite o subsídio, aplique-o lá para as obras de carida-
de que lhe parecerem, mas não tente constranger a outros, porque
sacrifícios forçados perdem o nome em caráter de sacrifícios. Se-
nhor Presidente, a sociedade tem a obrigação de garantir aos seus
membros a propriedade, a segurança e a liberdade. É por isso que
todo cidadão se interessa pela existência e pela conservação dela.
Quanto a esses lugares comuns, diz o citado Say que todo cidadão
se deve entregar todo e gratuitamente à pátria, mas isso éjá decla-
ração cediça, porque nem a sociedade o exige, nem o sacrifício
inteiro e gratuito é sempre praticável. Portanto, não desejo que o
projeto passe à segunda discussão, porque nesta mesma tenho já
tomado parte contra a minha vontade, porque tencionava votar
simbolicamente pela sua rejeição".

[Ao final, dá-se a matéria por discutida, e, posto a votos para pas-
sar à segunda discussão, o projeto é rejeitado].

SOBRE DENÚNCIA ENVOLVENDO DEPUTADO

Senhor Bicalho 16 : "Eu teria o maior prazer se ojornal que ' t le' Sessão, dia nde
publica as discussões da Assembléia Provincial chegasse às mãos	fevereiro, p. 169.
de todos os mineiros, até mesmo às daqueles que tanto me têm
censurado e caluniado, já que, pessoalmente, perante eles, não é
possível justificar-me. Desejo que me acusem quando eu merecer,
institua-se o mais rigoroso exame sobre os meus atos, pois estou
pronto a responder por todos, porque, enfim, quem não deve não
teme (apoiados), mas quem que se me façajustiça quando a tenho
(apoiados). Tem-se, senhor Presidente, censurado os melhores
empregados, os melhores servidores da Província (apoiados), ato
que só serve para desgostar e afugentar os homens de bem dos
empregos públicos (apoiados). O coletor da vila de Itabira, unidos
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melhores empregados, um homem tão honrado, como 6 conheci-
do por muitos senhores Deputados, é um dos mais censurados.
Diz-se dele que demoram os dinheiros em seu poder para negociar
por conivência comigo, entretanto que esse honrado empregado é
o que mais dinheiros recebe, mais avultadas quantias tem emitido
aos cofres públicos. Em dois anos ou pouco mais, entrou com oi-
tenta e tantos contos para a Tesouraria, talvez por isso mesmo seja
ele tido na opinião de muitos por um mau empregado. Tenho mui-
ta honra, senhor Presidente, em só contar entre meus detratores
aqueles que muito folgam quando ao governo falecem os meios
pecuniários (apoiados). O único motivo que descubro para que se
diga que os coletores são maus, são prevaricadores, é ode se com-
prometerem, mas enganam-se, os mineiros já não acreditam nos
falsos profetas (apoiados gerais). Enfim, o parecer que acabo de
trazer ao conhecimento da Assembléia, um oficio do inspetor inte-
rino da mesa das rendas provinciais, no qual a mesma mesa é
plenamentejustificada das injustas censuras que lhe têm sido fei-
tas, tem-me satisfeito e o que desejo é que o povo tenha
conhecimento disso a fim de ficar certo de que tais acusações não
têm sido outra coisa mais que o Mito da vingança, do despeito e da
calúnia (apoiados gerais)".

Senhor Antunes: "Senhor Presidente, não foi só na Assem-
bléia Provincial, mas também na Assembléia Geral que desse
negócio se tratou. Aqui e ali se censurou a administração provinci-
al e a mesa das rendas provinciais por haver arrecadado, segundo
diziam, uma mui pequena quantia das rendas provinciais. A oposi-
ção serviu-se da falta dos documentos que mostrassem a que ano
pertenciam os dinheiros entrados no cofre para censurar e agredir
esta Casa a quem ela deseje (apoiados). Não contente com isso,

tomou a reproduzir essa mesma idéia na Assembléia Geral, e,
como agora aparece esse solene desmentido, desejava eu que o
parecer da Comissão se imprimisse, bem como o discurso do no-
bre relator da comissão, porque estas duas peças são a resposta
categórica às censuras e às calúnias assacadas pela oposição, não
só nesta Casa como na Assembléia Geral..."

Senhor Paulo Santos: "Foi nesta esperança que eu falei
(apoiados)".

Senhor Antunes: "E eu isso exijo, tenho muita propensão
para oposicionista, mas não posso simpatizar com certas oposi-
ções que só têm por fim caluniar e intrigar (apoiados e
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hilaridades). Não posso assim ser oposicionista e, se isso é preciso
para ser oposicionista, então desde já renuncio à
votação.(apoiados). Faça-se oposição não a indivíduos, mas a
princípios, e ela será útil (apoiados gerais).

SOBRE A CONIJtJN1URA DA ÉPOCA

Senhor Soares do Couto17: "Senhor Presidente, tendo de 17 71 Sessão, dia 10 de
apresentar à Mesa uma indicação a fim de se dirigir aos poderes	fevoleilo, P. 42.

supremos do Estado, uma representação manifestando, primeiro,
que se acha instalada a 1 a Sessão da 31 Legislatura Provincial, de-
baixo dos mais felizes auspícios, por enquanto, devendo esta
Assembléia exprimir-se como legítimo representante da opinião
dos mineiros, ela tem a fortuna de poder assegurar que a Província
de Minas permanece em perfeita paz e tranqüilidade, o que é sem
dúvida resultado de sua adesão ao sistema monárquico, constitu-
cional, representativo e de sua completa confiança no governo. Na
segunda parte, indico que se faça menção da urgente necessidade
de se decidir quanto antes a interpretação do Ato Adicional, a
qual, tendojá passado na Câmara Eletiva, acha-se ora pendente na
Vitalícia. Pronta a primeira parte, pareceria talvez desnecessário
que a Assembléia desse semelhante passo, se porventura todo o
Império gozasse a paz e a tranqüilidade de que precisa para mar-
char com passos seguros aos altos destinos que o aguardam; se
porventura as instituições do País fossem religiosamente respeita-
das e seguidas em todas as Províncias. Acontece, porém, que as
facções e partidos armados, rebelando-se contra as instituições,
surgem aqui e ali, como um pernicioso contágio, que vai lavrando
de umas para outras Províncias. Não será indiferente que a Provín-
cia de Minas Gerais, contendo perto de um milhão de habitantes,
declare mui alto e solenemente que ela se conserva e se conservará
firme e inabalável em seus princípios de ordem (apoiados) e tran-
qüilidade (apoiados), assim como na sua devoção para com o
sistema monárquico representativo, espontaneamente abraçado e
sustentado pela grande família brasileira (apoiados gerais). Quan-
to à segunda parte da indicação em que se trata de pedir o
andamento da reforma do Ato Adicional, direi que é de todos co-
nhecido que as Assembléias Provinciais mal podem marchar no
desempenho de suas obrigações, achando-se a interpretação para-
lisada. Porquanto, constando já que uma das Câmaras tem dado
interpretação autêntica a alguns artigos do Ato Adicional, cons-
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tando mesmo que esta interpretação, sendo remetida ao Senado,
teve ali o apoio de grande maioria, menos prudente fora encetásse-
mos na Assembléia Provincial a discussão de medidas que, não
obstante serem de reconhecida utilidade pública, podem todavia
não estar nas atribuições destas Assembléias, o que certo acarreta-
ria mui graves inconvenientes. Este estado de dúvida, que julgo
pernicioso às Assembléias, não será menos para os delegados do
Poder Executivo, os quais, tendo de sancionar e executar as leis
das mesmas Assembléias, vacilarão entre a inteligência que lhes foi
dada pelos Poderes Legislativo Geral e Provinciais, o que ainda há
pouco acabamos de observar pela leitura de uma parte do relatório
do Excelentíssimo Presidente da Província, em que se trata da no-
meação dos juizes de direito. Vê-se a hipótese de ser necessária
uma legislação mui positiva sobre os mesmos juizes ou sobre a po-
licia municipal, que pode envolver a policia geral, etc. Não
teremos, é verdade, uma lei que no-lo coíba. Poderemos, talvez,
estatuir sobre estes objetos, sem que devamos ser argüidos de pre-
cipitação, mas a prudência, sem dúvida, aconselha que, à vista de
um voto tão pronunciado da Câmara Eletiva, seguido em parte
pela Vitalícia, aguardemos a decisão, ou acrescemo-la pela manei-
ra que estiver ao nosso alcance, sendo a representação a que julgo
mais óbvia. Temos, portanto, esses e outros embaraços na carreira
de nossos trabalhos. Para que esta Assembléia possa desempenhar
em toda a sua plenitude as atribuições que o Ato Adicional lhe
conferiu, convém que, quanto antes, se obtenha a sua interpreta-
ção, que se acha pendente da Câmara Vitalícia. Concebi, pois, a
minha indicação no sentido de que se dirija ao corpo legislativo
uma representação contendo os seguintes tópicos. Primeiro, que
se acha instalada a 1 sessão da? Legislatura Provincial, debaixo
dos mais felizes auspícios, por isso que reina entre os mineiros o
espírito de ordem e decidido amor ao sistema monárquico, consti-
tucional, representativo. Da concórdia que felizmente existe entre
a Assembléia e o Presidente da Província resultará sem dúvida a
consolidação da paz e o progresso de todos os melhoramentos so-
ciais altamente reclamados pelos seus habitantes. Segundo, que
esta Assembléia, intimamente persuadida das vantagens que de-
vem resultar às Províncias da exata observância do Ato Adicional,
não pode deixar de reclamar dos poderes políticos da União a de-
cisão da interpretação do mesmo Ato Adicional. Por isso que,
tendojá passada em uma das Câmaras a interpretação de alguns de
seus artigos, duvidosa deve ser a marcha das Assembléias, quan-
do, em suas reuniões, houverem de deliberar sobre objetos que
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tenham relações com os artigosjá entendidos de maneira diversa
por um dos ramos do Poder Legislativo".

O primeiro ano da Terceira Legislatura iniciou-se no dia 29 de
janeiro e encerrou-se no dia 31 de março de 1840.
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A INSTI1UIÇÃO IMAQINÁRIA DA SOCIEDADE

Odilon Vargas Toledo

p

ouco conhecido entre nós, Cornelius Castoriadis
é, no entanto, talvez o mais importante pensador
político vivo.

Combatente anti-nazista na sua terra natal, a
Grécia, emigrou no pós-guerra para a França,
onde editou, por quase vinte anos, a revista mar-
xista Socia/isme ou Barbarie, pioneira na crítica
ao totalitarismo soviético e à burocratização dos
partidos comunistas. No fim dos anos 60, rompeu
com o marxismo, publicando, em 1975, A Insti-
tuição Imaginária da Sociedade, texto seminal
do pensamento político moderno.

Para Castoriadis, leitor rigoroso de Freud, as sociedades,
como os indivíduos, são aquilo que imaginam ser, ou seja, criam
suas próprias instituições (e criam-se a si próprias, nesse proces-
so) de acordo com um imaginário que, ao fim e ao cabo, dá sentido
ao que fazem e pensam todos e cada um. Daí que acriação do soci-
al consiste, sempre, numa instituição imaginária da sociedade, de

cadE.Legisl., Belo Horizonte, 1(1): I61-165janijun. 1994.161
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homens e mulheres que se concebem livres ou escravos, iguais ou
dessemelhantes, herdeiros do Paraíso ou votados à eterna infelici-
dade, etc., e que assim se instituem historicamente.

Se é sempre assim na origem, assim não o percebem, contu-
do, sempre, os próprios homens. Com  o suceder-se das gerações,
dissipam-se na memória coletiva as origens histórico-sociais, ri-
gorosamente humanas, das suas instituições e esses homens
concebem-se, por isso, criatura de forças exteriores: existem como
existem devido à "vontade de Deus", às "leis da História", às vi-
cissitudes da "economia" etc. etc. A esse fenômeno - o alienar-se
do poder de instituir e a sacralização do instituído - Castoriadis de-
nomina heteronomia.

Para Castoriadis, o objeto da política não é a felicidade, mas
a liberdade. Livres, os homens podem vir a descobrir como ser feli-
zes. Por isso, a idéia central na sua teoria política é a de sociedade
autônoma: uma sociedade verdadeiramente democrática, onde o
povo faz, ele mesmo, suas instituições e suas leis e onde todos os
indivíduos são livres e iguais, ou seja, têm a mesma possibilidade
efetiva de participar do poder político. Não se trata, diga-se logo,
de mais uma utopia para pôr no lugar das que se perderam. A de-
mocracia grega; as jornadas populares da Revolução Francesa; a
autogestão operária e, depois, os sovietes; o maio de 1968, na
França - a História registra momentos em que os homens rompe-
ram com o instituído e ensaiaram tomar o destino nas próprias
mãos. Se o fizeram, no passado, podem voltar a fazê-lo: a autono-
mia é uma possibilidade. Contudo, é preciso que os homens
desejem esse possível, queiram para suas vidas muito mais que a
duvidosa felicidade de confinar-se na própria família, ir ao
shopping, anestesiar-se diante da televisão e trocar de carro uma
vez por ano.

Nem obra de um partido "verdadeiramente revolucioná-
rio", nem doação de um tirano modernizador, nem subproduto da
"livre economia de mercado", a autonomia será criação coletiva
ou não será. Porque, no entanto, alguém lutaria por isso? Que sen-
tido teria uma tal sociedade autônoma? Nas palavras de
Castoriadis, apenas este: "A criação de seres humanos que amem
a sabedoria, que amem a beleza e que amem o bem comum". De-
veria a política ocupar-se de outra coisa?

CASTORL.DIS. Comelius. A instituição Imaginária da Socie-
dade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.285 p.
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POLÍTICA AO ALCANCE DE TODOS
Jorge Pôssa

Quem conhece João Ubaldo Ribeiro através de suas obras
de ficção, como Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio e O
Sorriso do Lagarto, por certo estranhará ao retirar Política da es-
tatue. Apesar de manter o mesmo estilo coloquial de seus roman-
ces e crônicas, neste livro o autor é, antes de mais nada, o professor
universitário e mestre em Ciência Política pela Southern
University ofCalifornia.

Numa linguagem simples e acessível ele incita o leitor are-
fletir sobre alguns aspectos estruturais do fazer política. Sem apre-
ocupação de descer a detalhes, João Ubaldo discute os conceitos
de Estado, nação e soberania; o monopólio da força física pelo Es-
tado; as distinções entre democracia e ditadura; sistemas eleitorais
e partidos políticos, dentre outras questões. No capítulo dedicado a
explicar o que é ideologia, consegue o que poucos professores são
capazes de fazer: traduzir, para o universo de uni colegial, algumas
das idéias de Gramsci sobre ideologia.

Cada assunto é seguido de meia dúzia de indagações como
objetivo de provocar a reflexão sobre os conceitos emitidos e sobro
o fato social no Brasil real. Não é intuito do autor esconder sua vi-
são de mundo, sua Weltanschauung; nem é pretensão sua fazer
com que o leitor tenha uma compreensão mecânica e simplória da
realidade sócio-política em que se insere. Concebido como um
manual de política destinado sobretudo a trabalhadores e estudan-
tes - e daí seu traço de originalidade dentre autores conhecidos pe-
los públicos de outras searas - o livro proporciona uma leitura inte-
ressante mesmo para os não-iniciados na complexidade dos fenô-
menos d. política.

Analisada sob o prisma da atualidade - onde o
desnudamento do que acontece no submundo da política leva mui-
tos brasileiros a defenderem o absenteísmo e atacarem as institui-
ções como resposta ao estado de coisas vigente - a leitura de Políti-
ca toma-se oportuna por mostrar o erro desta opção. Talvez seja
essa, inclusive, a principal mensagem transmitida pelo autor: a in-
diferença frente à política, longe de ser uma atitude apolítica ou
contestadora, apenas transfere para as mãos de uns poucos as deci-
sões e direitos que podem e devem ser de todos. João Ubaldo
desrnistifica o argumento desses pseudocontestadores, que basei-
am sua indignação na ingênua premissa de que a política deva
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acontecer numa perfeição quase divina. "Existem várias democra-
cias, nenhuma delas perfeita", sentencia.

RIBEIRO, João Ubaldo. Política; quem manda, por que manda.
como manda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.221 p.

DICIONÁRIO DE HISTÓRIA
Rinaldo de Moura Faria

Com a colaboração de vários autores, principalmente fran-
ceses, o dicionário, segundo palavras do organizados no prefácio,
não tem a pretensão de ultrapassar obras como L'histoire et ses
mithodes ou La nouvelie histoire, ou ainda, Faire de l'histoire,
que apresentam novas tendências da disciplina, "mas englobá-las,
de propor um inventário bastante amplo e aprofundado dos recur-
sos intelectuais de uma disciplina que atingiu um estágio de
maturidade.., mas não de imobilidade".

Este inventário situa-se em diversos níveis: o dos métodos
(história quantitativa, oral, etc.), o dos conceitos (burguesia, crise,
decadência, etc.), o dos domínios da história (história da criança,
do livro, geografia histórica, etc.), o crédito historiográfico, os ob-
jetos (alimentação, educação, etc.), as questões que provocaram
importantes debates entre os historiadores (a cultura popular, os
etruscos, a Revolução Francesa, etc.), as escolas históricas e os
historiadores que mais contribuíram para o avanço da disciplina.

A estrutura da obra traz verbetes que tratam de temas, de pa-
íses ou de pessoas que forjaram a história. Ao final de cada verbete
há um bibliografia sugerida e interelações com outros verbetes tra-
tados no dicionário.

A linguagem, sem ser simplista, é compreensível mesmo
para os leigos, apesar de certas citações de obras serem, talvez, res-
tritas aos estudiosos da área.

O organizador é um professor da École de Hautes Études en
Sciences Sociales e membro da comissão editorial da revista
Annales, de França.

BURGUIÊRE, André, org. Dicionário das ciências históricas.
Rio de Janeiro: Jmago Editora. 1993.773 p.
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VIRILIO EÃDIMENSÂO PERDIDA
Francisco de Morais Mendes

A velocidade da transmissão de informações - que cresce a
cada dia, ou melhor, a cada instante - está aniquilando o espaço.
Percurso e distância são abolidos na passagem ultra-instantânea
de imagens geradas pelas teletecnologias contemporâneas. A téc-
nica, que durante muito tempo foi um instrumento com o qual se
tentava responder aos desafios da natureza, tomou-se hoje o pró-
prio desafio a ser superado. Técnica sobre técnica, perde-se o
espaço do reconhecimento do real, pela supremacia do virtual na
face (ou na interface) das telas (de TV, de computador, de cinema).

Essas observações de Paul Vinho, seus desdobramentos e
consequências estão expostos em O espaço crítico, texto comple-
xo onde o pensador francês analisa a crise das dimensões físicas
provocadas pelo domínio das imagens. Essa crise - consequência
dos processos éticos que ultrapassam os limites do macio e do
micro, afeta o conjunto das representações do mundo, o que nos le-
vará a uma revisão - dilaceranze, diz Vinho - dos nossos conceitos
figurativos. Crise onde o espaço se toma a dimensão perdida, ven-
cido pelo tempo-velocidade. Substitui-se o tempo "que passa' pelo
tempo "que se expõe".

Percorrendo os campos da física, da geometria, da arquite-
tura eurbanismo, dageopolítica, Virilio chega àecologia. Em tom
de manifesto, a última parte de O espaço crítico denuncia a redu-
ção das distâncias e a alteração do tempo (e Vinho vê nisso uma
forma preocupante de poluição) como elemento de degradação do
espaço em nosso habitat

A excessiva sofisticação tecnológica, toma, segundo
Vinho, a sociedade mais militarizada, pronta para batalhas invisí-
veis, e sob constante vigilância. A guerra, diz Vinho, não é mais
de destruição, mas de desrealização. E como nas outras guerras,
nós poderemos estar mortos (ou desrealizados) no final: "se estar
presente é estar próximo fisicamente falando, apostemos que a
proximidade microftsica das telecomunicações interativas fará
com que amanhã nos ausentemos, não estejamos presentes para
ninguém, encarcerados em um ambiente geofisico reduzido ame-
nos que nada", encerra Virilio.

VIRILIO, Paul, O Espaço Crítico. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
160p.
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