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Assembléia Legislativa de Minas Gerais
vem buscando integrar-se às necessidades
do novo paradigma constitucional do Es-
tado Democrático de Direito e, para tan-
to, vem ajustando-se às mudanças
impostas pela conjuntura desse atual Es-
tado.

A criação, em 1992, da Escola do
Legislativo evidencia uma ação parlamen-
tar empenhada em abrir um permanente
espaço acadêmico-institucional de pensar
sobre os fins e os propósitos do Poder
Legislativo e o de criar, sistematizar e di-

fundir o conhecimento especializado capaz de dar suporte à
atuação parlamentar. E um espaço de reflexão democrática
e de formação técnico-legislativa.

Os complexos e contraditórios interesses que envol-
vem as questões com que se defronta o Poder Legislativo
exigiram uma intensa mobilização institucional, no sentido
de desenvolver uma escola atípica, peculiar à própria dinâ-
mica dos trabalhos parlamentares, cujas atividades pedagó-
gicas dependem de uma estrutura ágil e flexível, pronta a
responder à diversidade de assuntos submetidos à Casa das
Leis.

Na persecução do constante aprimoramento, a Esco-
la vem assumindo cada vez mais sua aptidão acadêmica,

Cad. Esc. LcgisI., Belo Horizome, 2(4): 3-5, Jul/deL, 1995.
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desenvolvendo suas tarefas no âmbito das Coordenadorias
de Ensino e de Pesquisa e Extensão.

Os Cadernos da Escola do Legislativo integram a
Coordenadoria de Pesquisa e Extensão e constituem uma
publicação semestral que se propõe a ser um campo de
estudo aprofundado sobre a realidade sociopolítica e cultu-
ral, promovendo um diálogo entre o Parlamento e as insti-
tuições acadêmicas.

Estamos editando o volume número 4 dos Cadernos
do Legislativo, o qual, não apenas dá continuidade às publi-
cações anteriores, mas também traz novidades editoriais,
passando, a partir desta edição, a conter maior diversidade
temática. Assim, os conteúdos das seções abrangerão, além
de assuntos vinculados às Ciências Políticas e Sociais, Filo-
sofia e História, outros, como os da Ciência do Direito, da
Arte e da Literatura e uma seção específica para tratar de
assuntos peculiares ao processo legislativo.

As novas seções intituladas Pensamento Jurídico,
Arte e Política e Seção Legislativa são destaques deste
volume.

É nítida a grande influência de matéria jurídica nos
trabalhos legislativos, donde ser inevitável a preocupação
de trazer questões sob esse ponto de vista.

O artigo do Prof. Raffaele de Giorgi valoriza a insta-
lação da nova seção, pois a monografia, decomposta em
três subtemas, demonstra a capacidade de perspicácia do
autor em traçar um liame entre Democracia, Estado e Di-
reito na Sociedade Contemporânea, título da monografia.
Estas relações intrincadas perpassam pela atuação do Parla-
mento e pela opinião pública na democracia, pelos proble-
mas da governabilidade democrática e pelas perpectivas do
Estado e Direito no fim do século. O autor conduz a um
enfeixe de idéias bem representado pela seguinte parte de
seu texto: "Está na moda falar-se de globalização. Nós
preferimos falar de sistema compreensivo da sociedade
moderna. Este sistema vê a si mesmo em relação aofutu-
ro: umflsturo que se produz continuamente sempre de modo
distinto. Esta autopercepção coloca a sociedade na condi-
ção de uma contínua auto-irritação. O futuro parece ar-
riscado porque sempre pode ser diferente. O dire ito fornece
estabilidade e certeza artificiais e contingentes, assim como
ofaz o Estado, que organiza a comunicação entre a políti-
ca e o direito".

Dentro da metodologia proposta pelo jurista, esta
consolidação de idéia servirá, certamente, para gerar novas



EDITORIAL

alternativas num processo interminável de outras conclu-
sões. O que se constata em todo o texto é a necessidade da
política e da democracia manterem-se atentas para não per-
derem a capacidade de oferecer respostas aos interesses
dos ambientes sociais que surgem de forma constante den-
tro de uma sociedade complexa e contraditória.

Ainda em destaque as novidades editoriais, há de se
salientar a contribuição enriquecedora do artigo de Silviano
Santiago, homem de literatura, crítico, escritor e ensaísta
dos mais renomados, cujo texto, permeado de poesia, é
uma gratificante inovação em nossa linha editorial e nos
leva a refletir sobre os laços - nem sempre perceptíveis -
entre a política e a arte.

Não poderíamos deixar de enfatizar a inauguração
da Seção Legislativa que veio ao encontro do anseio do
conselho editorial em trazer para os Cadernos da Escola
relevantes questões diretamente vinculadas à atuação parla-
mentar. Neste passo, nada mais oportuno que o artigo do
constitucionalista espanhol Dr. Angel Luis Alonso de Antô-
nio, que trata de "As Relatorias no Procedimento Legislati-
vo", O articulista pretende aguçar o leitor para a importância
de bem compreender o processo legislativo. O estudo do
jter legislativo deve ultrapassar o interesse pelo aspecto
meramente formal para alcançar, em verdade, o significa-
do, a pretensão incutida em cada norma. Discorre sobre a
fundamental importância da relatoria, entendido como tal o
trabalho desenvolvido dentro das Comissões, em que se
destacam as fases do informe técnico e da discussão e vota-
ção do parecer pelos parlamentares. A preocupação primor-
dial do autor recai sobre o destino das relatorias, que abrange
a dita tarefa de cunho técnico-jurídico e a deliberação polí-
tica da matéria em discussão. Destaca-se que a inquietação
aduzida pelo mestre ibero encontra ressonância na Assem-
bléia de Minas, que, como instrumento das Análises Prévias
elaboradas pela Escola do Legislativo, coloca à disposição
dos Deputados pontos de atenção de natureza técnica que
envolvem o conteúdo das propostas legislativas, oferecen-
do, assim, instrumento processual de valia para os debates.

As considerações enfocadas nas novas seções tradu-
zem, enfim, que os Cadernos permanecem com a feição
acadêmica e a densidade científica que lhes são próprias,
contudo ganham maior precisão temática ao conquistar um
espaço mais abrangente e mais adequado à compreensão
do Poder Legislativo e do papel que lhe cabe dentro da
sociedade.
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APRESENTAÇÃO

HORIZONTES DA TEORIA DOS SISTEMAS
Juliana Neuenschwander Magalhães

Q

5 três textos de Raffaele De Giorgi aqui sele-
cionados são representativos do horizonte de
possibilidades descritivas delineado pela Te-
oria da Sociedade'. A Teoria da Sociedade,
fruto de uma profícua parceria de Raffaele
De Giorgi com seu mestre Niklas Luhmann,
tematiza, desde uma teoria geral dos siste-
mas autopoiéticos, o princípio da diferencia-
ção funcional dos sistemas sociais da
sociedade moderna. A partir de uma postura
construtivista, a Teoria da Sociedade descre-
ve como os sistemas sociais se constituem e,

portanto, como adquirem sua especificidade. O seu primei-
ro pressuposto, para a realização dessa tarefa, é a substitui-
ção da idéia de "objetos" pela noção de "distinções". Ao
assumir esse pressuposto construtivista radical, a Teoria da
Sociedade se distancia do pensamento clássico, oferecen-
do-nos novas possibilidades de observação da sociedade.
Essas possibilidades descritivas apresentam-se como com-
pletamente diferentes das tentativas anteriores, empreendi-
das pelo pensamento tradicional, de "conhecimento" da
sociedade.

.Juliana N. Maga-
lhães é doutoranda
em Direito pela
U.F.M.G.

Raffaele De Giorgi é
professor no Centro
di Studi Sul Rischio
da Universidade de
Lecce, Itália.

1 DEGIORGI, Raffae-
Ie&LUHMANN, Ni-
klas. Teoria de/Ia so-
SeM. 7. ed. Milano:
Franco Angeli, 1995.

Cad, Esc. Ltgisl., Belo Horizonte. 2(4): 747. julidez,. 1995.
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As diferenças entre o pensamento clássico e as ob-
servações feitas a partir da perspectiva da teoria dos siste-
mas tomam-se particularmente evidentes quando tratamos
de temas tao relevantes quanto os do direito e os do Estado.
As teorias clássicas cuidaram de descrever o direito e o Es-
tado como "objetos" distintos da sociedade. Assim, essas
teorias acabaram por deslocar as descrições acerca do direi-
to e do Estado para o piano dos fundamentos, das idéias, da
essência, dos princípios. A leitura dos textos aqui apresen-
tados traz a comprovação de que, ao contrário, apenas um
pensamento circular pode revelar potencial descritivo ou
explicativo. Não há sentido pensar-se o direito ou o Estado
como separados da sociedade, como fora da sociedade. Não
importam os fundamentos ou os princípios, mas sim as ope-
rações: direito e Estado são sociedade porque são produção
de sociedade. Este é o paradoxo constitutivo de todos os
sistemas sociais e, portanto, também constitutivo da socie-
dade.

Quando se procura descrever a sociedade a partir de
seus fundamentos, depara-se inevitavelmente com esta para-
doxalidade de sua fundação. Se observarmos as teorias clás-
sicas do direito, por exemplo, podemos verificar que essas
teorias apresentam-se como uma sucessão de tentativas de
se evitar um encontro com este paradoxo: à idéia de nature-
za sobrevém a idéia de razão, depois vem a moral, a políti-
ca ... O sistema do direito pode-se autodescrever como um
produto da política ou da morai, mas não consegue com-
preender, mediante esse tipo de autodescrição, aquilo que o
toma diverso do sistema da política ou das construções
morais. Se tudo se resolve na política, então não há direito.
Assim, aparadoxalidade dos fundamentos necessariamente
reaparece e, finalmente, a teoria se mostra insuficiente.

O grande desafio da lógica contemporânea é o de
descrever, de maneira não paradoxal, uma realidade que é
paradoxal. A Teoria da Sociedade procura enfrentar o pro-
blema dos paradoxos, assumindo-os como constitutivos da
própria realidade. A tarefa da Teoria da Sociedade consiste,
portanto, não em esconder o paradoxo, mas em desenvolvê-
lo, isto é, em tentar ver como a sociedade cria para si mes-
ma possibilidades com base em paradoxos.

Nesse sentido, diz Raffaele De Giorgi, a teoria dos
sistemas apresenta-se como uma teoria crítica. Mas não no
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sentido da teoria crítica dos anos 70. É crítica em um senti-
do específico, porque descortina um horizonte de novas
possibilidades, porque aponta para a possibilidade de que
essas novas possibilidades se efetivem. Ela indica um futu-
ro para a teoria do direito e para a teoria do Estado, futuro
este que consiste na tarefa de se pensar em novas alternati-
vas para esses sistemas sociais. Essas alternativas não re-
presentam, tal como aconteceu nas últimas décadas,
estruturas fora do direito ou fora do Estado, contrárias ao
direito ou avessas à idéia de Estado. Tais estruturas só po-
dem ser delineadas como possibilidades evolutivas do pró-
prio direito, do próprio Estado.

O tema que liga os três textos a seguir é o tema da
democracia. Democracia, para a teoria dos sistemas, diz
respeito a essas possibilidades evolutivas da sociedade mo-
derna. Não é um projeto de construção racional da socieda-
de. Dessa constatação, deriva a questão fundamental: Que
espécie de democracia é essa da sociedade contemporânea?
Nos três textos aqui apresentados, a descrição da democra-
cia moderna funciona como fio condutor através do labirin-
to de categorias em que consiste a teoria dos sistemas. Mais
do que uma chave de acesso a esta intrincada conceitualidade,
tal descrição é exemplificativa do potencial crítico da Teoria
da Sociedade, da profundidade das análises possíveis de se
realizarem com a utilização de seu instrumental teórico.

Raffaele De Giorgi costuma, em suas conferências,
recordar Heinz Von Foerster, dizendo que, se há um impe-
rativo ético da sociedade moderna, este é o de se atuar
sempre de forma a se criar novas possibilidades de atuação.
Esse não é apenas um ponto de referência para a política
democrática, mas é também um ponto de referência para
toda operação dos sistemas sociais e, portanto, também para
as auto-descrições que estes fazem de si mesmos sob a
forma de teorias. Poder-se-ia acrescentar ao final da leitura
destes três textos de Raffaele De Giorgi: esta é uma obser-
vação e, portanto, apenas uma entre infinitas e possibilita a
existência de muitas outras.
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DEMOCRACIA, PARLAMENTO E OPINIÃO
PÚBLICA

fr

provável que, neste final de século, as idéias ter-
minem tão cansadas quanto os homens que as
viveram. E possível, igualmente, que a conclu-
são artificial de um período, como a passagem
de um século ao outro, evoque uma sensação de
encerramento, uma espécie de balanço com o
tempo e com os instrumentos com os quais o
imaginamos. E certo, ainda, que a reflexão sobre
a estrutura e a função da política na sociedade
contemporânea esteja mais caracterizada pela
preocupação do que pela certeza, mais
identificada com a imagem do velho do que comE a expectativa do novo, mais próxima da sensa-

ção de exaurimento das grandes construções sobre o mun-
do do que da disponibilidade de reservas intelectuais que
permitam projetar novas arquiteturas para a sociedade. A
política vê a realidade social nivelada pela pressão de even-
tos desencadeados simultaneamente e que não dão tempo
às projeções, mas constrangem a decisões urgentes. Parece
10
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que a única perspectiva da política é oferecida pela necessi-
dade da compensação. A política está continuamente obri-
gada a compensar tanto os efeitos de suas decisões quanto
as irritações causadas por outros sistemas sociais.

Reconstituição, reestruturação, reorganização,
reequilíbrio e contenção são os termos utilizados na descri-
ção da atividade política. E como se a política não tivesse
tempo para observar o próprio tempo, para organizar
seqüencialmente suas próprias decisões, para projetar sua
estabilidade. E verdade que, na sociedade contemporânea,
a política não tem tempo. O sistema da política opera, atual-
mente, em condições estruturais evolutivamente diversas
daquelas para as quais foi projetada a arquitetura dos mo-
dernos Estados constitucionais. Essa arquitetura representa
uma maravilhosa construção da sociedade moderna, possí-
vel graças às conquistas do Iluminismo, o primeiro grande
pensamento universal que descreve a modernidade. As con-
dições da modernidade foram realizadas e, por isso mesmo,
delineiam-se novas condições evolutivas da sociedade. Con-
seqüentemente, torna-se necessário observar a sociedade
contemporânea como um sistema que é o resultado da sua
evolução, isto é, um sistema que é o resultado de si mesmo,
das operações que ele mesmo possibilita em seu interior.
Tal perspectiva de observação mostra que não vivemos numa
sociedade diversa da moderna, que não vivemos no futuro,
e sim no presente, e que, neste presente, as condições da
modernidade derramam todo o potencial de complexidade
que estava recluso em seus pressupostos.

Na imprensa, afirmaram-se fórmulas explicativas des-
sa situação. Entendemos que essas fórmulas devam ser usa-
das com cautela porque, mais que futuras perspectivas de
observação, exprimem a dificuldade de se encontrarem, com
relação ao passado, conceitos e distinções capazes de nos
ajudar a descrever o presente. Os conceitos em circulação
são aqueles antigos ou tradicionais, readaptados ao uso com
o acréscimo de algum "pós", "neo" ou, então, "eco".

A primeira representação que ficou obsoleta é a que
utiliza a distinção entre a sociedade civil, entendida como o
universo das necessidades e o reino da individualidade, e o
Estado, entendido como sociedade política, lugar da centra-

li
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lização das decisões e governo da diversidade. Essa descri-
ção permitia apontar um primado da política, entendida como
sistema de controle da sociedade. Disso se extraía a idéia de
um centro e de uma periferia da sociedade e a idéia da
política como sistema de alocação de recursos controlado
pelo direito e que, baseado em princípios universais, garan-
tia a justiça das distribuições. Eram os pressupostos do
Iluminismo que serviam de alicerce para a arquitetura cons-
titucional da sociedade moderna. Essa arquitetura encontra-
va sua expressão mais alta no ideal democrático e na estrutura
do parlamentarismo moderno: uma estrutura que, assenta-
da numa refinada engenharia constitucional, devia permitir
a representação de interesses, a defesa do bem comum, a
tutela da diversidade entendida como garantia do direito das
minorias. Isso tudo pressupunha a centralidade da idéia de
nação e a possibilidade de representação de um centro
decisório capaz de exprimir o interesse geral.

Essa arquitetura dava corpo à idéia iluminista de ra-
zão. Era uma idéia que tinha contribuído para a fragmenta-
ção das estruturas sociais, dos privilégios, das diferenças
naturais: uma idéia forte e grande, que se revelou útil tam-
bém contra os recentes retrocessos e tragédias que mancha-
ram as instituições iluministas das democracias parlamentares
modernas.

Nos últimos dois séculos, essa arquitetura de auto-
descrição da sociedade promoveu grandes sedimentações
de sentido para as quais não existem, atualmente, substitu-
tos funcionais. Faltam alternativas às estratégias do libera-
lismo e do socialismo, enquanto a reflexão sobre a essência
e o fundamento da democracia assume tons preocupantes e
se transforma numa angustiante questão sobre o futuro da
democracia e do parlamentarismo. Qual o perfil desse futu-
ro?

As modas conceituais são idênticas às demais: inun-
dam o mercado, dão segurança aos consumidores, gratifi-
cam por seu ineditismo e são fugazes. Nos anos 80, estava
na moda a pós-modernidade. Hoje a palavra de ordem é
globalização. Enxertada na velha arquitetura conceitual de
autodescrição da sociedade moderna, globalização evoca,
exclusivamente, preocupações ingênuas, produz fechamen-

12
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tos e faz com que pareçam efeitos perversos manifestações
que, ao contrário, são determinações estruturais da socieda-
de contemporânea. Globalização sugere, também, idéias
protecionistas, reserva de mercados e impedimentos à cir-
culação de bens e pessoas. Daí os perigos e as involuções
que se seguem: ressurgimento de nacionalismos, medo das
diferenças e novos fundamentalismos. O complexo de ma-
nifestações que se pretende descrever com o conceito de
globalização escapa às distinções entre bem e mal e pro-
gresso e conservação e remete a desdobramentos produzi-
dos na estrutura da sociedade moderna. Essas manifestações
se caracterizam pelo dualismo entre universalismo e particu-
larismo e permitem observar as características peculiares da
complexidade desta sociedade ou, se quiserem, da moder-
nidade da sociedade moderna. Assim, até que a atual moda
conceitual ceda o passo tanto à próxima novidade quanto à
sua excessiva auto-ilusão com o futuro, pode ser oportuno
dedicar-se à observação daqueles processos que estruturam
e reproduzem continuamente as condições da modernidade
em que vivemos.

A sociedade atual conhece a si própria através dos
meios de comunicação de massa. Sua representação e sua
operação dão-se, sempre, no presente. Os meios de comu-
nicação tomam possível essa condição operativa da socie-
dade. Também tomam visível a simultaneidade de todas as
operações que se realizam nos sistemas sociais da socieda-
de. Ora, a complexidade da sociedade moderna é produzida
com base nessa presença e nessa simultaneidade. Sua me-
mória e sua historicidade são resultado da contínua rea-
tivação, no presente, do estado no qual a sociedade se en-
contra através de suas próprias operações. Nessas condi-
ções, projetam-se sempre possibilidades de escolha maiores
do que as opções efetivamente realizáveis. Aumentam sem-
pre os riscos de que as escolhas não sejam as mais oportu-
nas. Essa simultaneidade de operações constrange os
sistemas singulares a operar de modo cego. Essa cegueira é
a única condição para a visão, ou seja, é a única condição
de suas operações. Se houvesse transparência, as opera-
ções seriam impossíveis, não haveria decisão e o ambiente
interno da sociedade não seria diferenciado. Assim, não existe
um sistema que governe a sociedade. Cada sistema singular

13
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controla somente a si mesmo e, desse modo, pode reagir às
irritações que provêm de seu ambiente. As irritações mani-
festam-se como informações: cada sistema constrói as in-
formações de que necessita, tendo em vista que as irritações
do ambiente devem ser elaboradas pelo sistema. Não existe
correspondência entre sistema e ambiente. Cada sistema é
determinado pela sua estrutura e só pode desempenhar ope-
rações compatíveis com a capacidade seletiva dessas estru-
turas. São condições estruturais atingidas pela própria evo-
lução da sociedade. Isso se traduz no fato de que existe
uma única sociedade mundial que, na forma da redundân-
cia das informações, se irrita por si mesma, reage àspn5prias
irritações e, paradoxalmente, é obrigada a produzir conti-
nuamente o tempo que consome.

Uma decisão imposta pelos fatos - como se costu-
ma dizer - conduz à tomada de outra decisão, que com-
pensa a anterior, desenha um novo horizonte e delineia novos
riscos, remediáveis somente com outras decisões, que dão
início a um novo processo decisório. É o tempo que não
tem tempo. Aquilo que obstinadamente chamamos de pre-
sente nada mais é do que a contínua reproposição da dife-
rença entre passado e futuro. E um paradoxo, mas descreve
o horizonte da complexidade da sociedade moderna. Não
se pode conectar as partes dessa distinção utilizando-se es-
quemas do tipo causa/efeito. E possível, porém, observar
sequências de eventos.

Na Itália, por exemplo, as políticas para o desenvol-
vimento do Sul duplicaram os termos da diferença entre o
Norte e o Sul. A expectativa de que um dirigente partidário
receba uma citação judicial provoca a fuga de capitais para
o exterior. A queda do comunismo no Leste europeu contri-
buiu definitivamente para a recomposição das organizações
mafiosas em nível internacional; as políticas de contenção
da inflação incrementam o desemprego. Ou ainda: se é plau-
sível pensar que o Estado de bem-estar era sustentado pela
indefinida capacidade de endividamento público, então tam-
bém é plausível afirmar que a política não tinha a função de
distribuição de recursos, mas sim dos danos ou, se quise-
rem, dos riscos. Mais recentemente, a estabilidade institu-
cional e a força econômica da Alemanha Federal tomaram
sem risco um forte endividamento público; o Marco se re-
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forçou, a Lira italiana e outras moedas européias se enfra-
queceram; transferiram-se grandes quantidades de capitais
internacionais, o dólar enfraqueceu-se e carregou a tiracolo
as moedas satélites. O México beirou a bancarrota. E não
foi o único país.

Ou então: há apenas vinte anos o desenvolvimento
industrial do Sul da Itália estava orientado para a constru-
ção de grandes pólos químicos e siderúrgicos. Foram cons-
truídas grandiosas plantas industriais de ferro e cimento;
enormes contingentes de mão-de-obra foram retirados da
agricultura, do desemprego ou da imigração e foram enca-
minhados à expectativa de um emprego nos grandes com-
plexos industriais. Os partidos das maiorias obtiveram grandes
consensos. A máfia organizou-se, controlou e canalizou po-
liticamente esses interesses. Atualmente, aqueles comple-
xos industriais, se ativados, estão fechados aos novos tra-
balhadores. Se ainda não foram ativados, esperam por sua
readaptação. Criminalidade organizada e formas de obten-
ção do consenso também deverão se readaptar à nova situa-
ção.

Quando dizemos, então, que o tempo da política é o
tempo da compensação, entendemos que acabou o tempo
dos grandes projetos, assim como acabou o tempo das gran-
des políticas. Qual a função da política, da democracia e do
parlamentarismo em face dessas condições estruturais da
sociedade?

Na sociedade moderna, não existe um lugar ou uma
instância que represente completamente a sociedade. Ne-
nhum sistema sobrepõe-se aos demais. A idéia de democra-
cia, enquanto organização política dos interesses expressa
pela soberania popular através da representação parlamen-
tar, cumpriu sua função com a distinção da estratificação
social e com a abolição do privilégio. Esgotada essa missão,
produziram-se condições estruturais da sociedade que dife-
renciam a função da política. Isso no sentido de que a idéia
de representação parlamentar exprime publicamente os te-
mas da política, organizando as decisões de modo a produ-
zir consenso, não obstante o dissenso sobre os princípios.
Cada decisão reduz a complexidade do ambiente e incre-
menta a complexidade do sistema. Também em relação ao
ambiente, as formas de redução da complexidade expõem-se
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ao risco, visto que a elas podem ser imputadas conseqüências
que outras decisões teriam evitado. O problema do sistema da
política, conseqüentemente, consiste na contínua tensão de
manter uma alta complexidade e produzir continuamente
novas possibilidades de decisões. Dessa perspectiva, demo-
crático é o sistema da política que mantém constantemente
elevada a complexidade. Em outras palavras: o sistema no
qual se concretizam os pressupostos de incremento da com-
plexidade e do seu controle seletivo pela tematização políti-
ca das pretensões do ambiente.

Nas condições estruturais da sociedade contemporâ-
nea, a democracia é possível não porque esteja próxima dos
princípios idealizados pelo iluminismo, mas sim porque, uma
vez esgotadas as funções metafísicas daqueles princípios,
surgem os pressupostos para uma prática democrática con-
creta. São dois, resumidamente, esses pressupostos: de um
lado, a completa positivação do sistema jurídico; de outro
lado, a universalização dos meios de comunicação de mas-
sa, que possibilita o reflexo da sociedade através da opinião
pública.

Esses dispositivos, porém, são muito mais comple-
xos, mesmo porque são também mais seletivos. Na nossa
sociedade, as possibilidades são maiores do que em qual-
quer outra: porque a democracia é vista como a contínua
multiplicação de possibilidades decisórias, com base no pres-
suposto da diferenciação que caracteriza a sociedade mo-
derna. Democracia é a capacidade de resistência às pressões
ambientais que se opõem à plena diferenciação dos siste-
mas sociais. O parlamentarismo é o filtro da expressão pú-
blica do dissenso e, conseqüentemente, o pressuposto da
produção do consenso com base nos procedimentos estabi-
lizados na forma do acoplamento estrutural entre direito e
política, organizado pelas Constituições. A sorte do parla-
mentarismo - escrevia Kelsen, em 1925 - está ligada à
sorte da democracia. O parlamentarismo e o sufrágio uni-
versal que o legitima como expressão da inclusão de todos
no sistema da política aumentam a vulnerabilidade da políti-
ca em face da opinião pública, isto é, a condensação da
autodescrição da sociedade que filtra os temas da política
por meio da distinção entre consenso e dissenso. Esse me-
canismo reforça a distinção do sistema da política porque
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aumenta o nível da sua indiferença com relação às irritações
do ambiente e, igualmente, aumenta o nível da sua sensibi-
lidade em relação aos temas que ele seleciona como hori-
zonte das decisões.

Tal mecanismo, em outras palavras, aumenta tanto a
autonomia da política quanto sua dependência em face das
estruturas de sua seletividade. Essa seletividade está relacio-
nada aos temas da política, com sua contingência e com a
estabilidade do consenso que essa contingência produz.

Na escolha dos temas da política, já não se pode usar
os grandes projetos e os grandes ideais como escudos. A
política está obrigada a operar nas condições de uma dupla
contingência: a que provém das irritações do ambiente e a
que deriva da mutabilidade da opinião pública. O parlamen-
tarismo esconde a vulnerabilidade do sistema político diante
das contingências externas. Assim, o sistema político pode
mostrar o nível de sua sensibilidade para com o ambiente
como potencial de elaboração da complexidade produzida
nas formas da interação. O parlamentarismo, de fato, é es-
trutura da interação mediada por estruturas de organiza-
ções. A unidade do sistema político é a unidade de uma
distinção, ou seja, a distinção entre governo e oposição. A
comunidade política, por meio da elaboração da complexi-
dade autoproduzida pelo sistema, com base nos dispositi-
vos aqui indicados, deve possibilitar a passagem de uma
parte à outra da distinção. A democracia exprime a estabili-
zação dessa possibilidade nas condições de elevada com-
plexidade autoproduzida. Tais condições estão contidas nos
pressupostos da diferenciação da sociedade moderna. Por
isso, a democracia é possível na nossa sociedade.

No curso da sua evolução, a democracia, freqüen-
temente, sucumbiu, porque o sistema da política foi subver-
tido pelas tensões e violências provenientes do ambiente.

Mas os pressupostos estruturais da diferenciação opu-
seram resistência, ainda que isso tenha custado sangue e so-
frimento. Afirmaram-se pretensões que se inclinavam a
mostrar como primado da política desarranjos estruturais
que bloqueavam a comunicação política, paralisavam suas
possibilidades de elaboração dos problemas sociais, trans-
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formavam o parlamentarismo no fantasma de si mesmo e
se sustentavam sobre a fragilidade de uma opinião pública
derivada da artificialidade de sua repercussão. Esses desar-
ranjos eram conseqüência das implosões das barreiras da
comunicação política sobre os quais originariamente esta-
vam apoiados. O poder não pode sustentar-se no recurso à
força, porque, neste caso, deixa de ser poder. O recurso à
força revela a fragilidade do poder, a fraqueza da sua cons-
tituição e sua predisposição estrutural a sucumbir em face
das pressões do ambiente: o bloqueio da comunicação polí-
tica é um freio artificial da diferenciação.

Quando a diferenciação se estabiliza, o sistema da
política tende a se transformar em sistema universal de ela-
boração da complexidade. Esse universalismo da política
encontra seus limites e seus dispositivos de controle na in-
clusão do público, na diferenciação do sistema e na submis-
são de todo poder político ao poder. Freqüentemente se diz,
na literatura da Ciência Política, que a democracia é uma
forma de governo frágil, ameaçada e com dificuldades de
afirmação. Quando se fala dessa maneira, na verdade, não
se pensa faticamente nos processos que aqui são chamados
de democracia. Imagina-se, ao contrário, o ideal iluminista
que orientou as expectativas e batalhas políticas dos gran-
des movimentos democráticos. A fragilidade da democracia
não deriva da diferença entre o ideal e o real: todas as idéias
simples são frágeis diante da complexidade da comunicação
social, visto que não estão adequadas ao objeto do qual são
apenas uma parte. A fragilidade da democracia deriva da
tensão da auto-expansão do sistema da política e das corre-
latas pressões à auto-inibição. Ao universalismo da política,
isto é, à seletividade da elaboração política das informações
opõe-se a seletividade do sistema jurídico. A essas condi-
ções acrescente-se a recíproca irritabilidade dos dois siste-
mas, que pode trazer, como conseqüência, a conquista da
relativa indiferença entre os dois sistemas na elaboração das
informações. São os riscos da estabilização do processo de-
mocrático bem conhecidos na Itália e que, não dispondo de
conceitos mais adequados, são, respectivamente, chama-
dos de politização do direito e de substituição da política
pelo direito.
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A auto-expansão e a auto-inibição são perigosas para
o processo democrático de tratamento da complexidade. Am-
bas ameaçam duramente a diferenciação, desacreditam a
política e geram suspeitas e incertezas. A auto-inibição da
política conduz a um tratamento não político dos temas da
política: as decisões escapam ao controle que deriva da auto-
reprodução dos temas, que passam a se impor pela incapa-
cidade do sistema político em reforçar sua própria autonomia
em relação ao ambiente. A elaboração não política dos te-
mas apresenta sempre uma complexidade altamente reduzi-
da e sem alternativas. E uma verdadeira declaração de impo-
tência.

Se é verdade que só na sociedade moderna se produ-
zem as condições estruturais para a democracia, é igual-
mente certo que na democracia moderna existem riscos
estruturais inerentes à sua função, que, repita-se, consistem
em manter alta a complexidade social, em deixar aberto o
horizonte das alternativas de escolha e em produzir conti-
nuamente o tempo da política. Pensemos brevemente nes-
ses riscos.

A opinião pública é uma estrutura frágil e em contí-
nua transformação, não constitui uma reserva de consenso,
e sim, uma forma de reflexão da sociedade, que se repre-
senta através dos meios de comunicação, que, por seu tur-
no, também constituem um sistema fechado da sociedade
moderna.

A seletividade dos meios de comunicação de massa é
dada pela distinção entre informação e não-informação, mas
essa seletividade está autoconstituída no próprio sistema dos
"media". Os temas da política são correlatos ao potencial
de integração da opinião pública, mas esta é instável,
indeterminada e variável. O problema da política consiste
na busca de estabilidade e determinação diante de um hori-
zonte mutável, cuja mutabilidade é pressuposto do afio-
ramento democrático dos temas da política. O potencial de
democracia de um sistema político é dado pela sua capaci-
dade de construir estruturas processualizando causalidade e
fixando seqüências com relação às emergências que se ma-
nifestam simultaneamente. Nesse sentido, a democracia pro-
duz o tempo da política. O risco para a democracia, então,
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deriva da seletividade da sua auto-irritação através da opi-
nião pública.

Outro risco que gostaríamos de apontar está ligado à
inclusão universal de todos no sistema da política. Em ou-
tras sociedades, a inclusão era determinada por fatores liga-
dos à natureza, à propriedade ou à cor da pele. Na demo-
cracia moderna, o sistema dos direitos fundamentais tomou
possível a universalização. Mas possibilitou também o tra-
tamento exclusivo das diferenças através da política. Isso
significa que a prática política da inclusão produz exclusão e
amplia as diferenças. O risco da democracia moderna de-
corre da possibilidade de produzir ampliação das diferenças
e, conseqüentemente, de produzir novas desigualdades por
meio da compensação do tratamento de outras desigualda-
des. Em outros termos: a inclusão universalizante produz,
assim, as formas especificamente modernas da exclusão.

Quando falamos em globalização, entendemos não
apenas que a democracia é possível em todos os sistemas
da política, inclusive em suas diferenças regionais (desde
que, para isso, existam as precondições), mas também, que
os riscos da democracia são universais. Se, às portas do
novo século, podemos olhar o futuro com menos incerteza,
isso dependerá do fato de que, nas diversas regiões do mundo,
esses riscos se transformem em temas da política e sejam
tratados politicamente.
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PROBLEMAS DA QOVERNABJLIDADE
DEMOCRÁTICA

história das idéias sobre a democracia mo-
derna é uma história de promessas não
cumpridas, de ideais suspensos, de ex-
pectativas insatisfeitas, de princípios frus-
trados, de contratos sociais estipulados e
não respeitados. Por outro lado, e apesar
das desilusões, não se pode, de fato, ne-
gar que hoje existe a democracia. O pro-
blema é: qual democracia?

Também não é possível negar que
na sociedade moderna existe uma democracia maior do que
a que poderia estar presente em outras sociedades. Mas, o
que significa uma maior democracia? Participação de todo
o povo na constituição de um sistema político, ou domínio
do povo sobre o povo? Um ponto de vista dessa natureza é
paradoxal e carente de sentido.
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Finalmente, se se pretende desacreditar um progra-
ma ou uma simples decisão, não apenas no piano político
mas também no moral, é suficiente insinuar a suspeita de
que não sejam democráticos; isso significa, então, que a
democracia conseguiu ser norma, referência, horizonte ex-
presso ou latente não apenas dos sistemas políticos, mas
talvez também da sociedade contemporânea.

Em definitivo, o que há de democrático nesta socie-
dade? A impressão é que todos sabem o que é "democra-
cia", o que significa "democrático". Mas, quando se quer
descrever o que é que se entende de fato por democracia,
pode se comprovar que nem todos estão conscientes de
pensar o que realmente pensam.

Com efeito, quando se fala em democracia, tem-se
sempre presente uma dimensão semântica específica do
conceito, que depois é utilizado como medida para avaliar a
eventual solução de um problema atuai.

Estabeleceu-se, desse modo, uma prática da descri-
ção da democracia.

As descrições de democracia com as quais contamos
focalizam a diferença entre norma e realidade, a dicotomia
entre ideais e fatos, a discracia entre programas e realiza-
ções concretas. Não são diferentes as descrições do futuro
da democracia. O futuro, dizem, apontajá no horizonte. Os
últimos anos deste século já o delinearam. Mas, quando se
descreve o futuro da democracia, olha-se sempre o passa-
do, tem-se a imagem da democracia que a tradição nos trans-
mitiu, e o futuro se apresenta como o lugar onde todos os
fracassos do passado serão superados e onde serão realiza-
dos plenamente os ideais da democracia clássica.

Dizem que a democracia terá que se estender, que a
participação de todos terá que ser efetiva e que as institui-
ções terão que ser mais humanas. Mas o que significa isso
tudo?

II

Se se pretende considerar seriamente a democracia,
é preciso evitar proceder como os profetas de Israel, que
davam as costas para o futuro. E um modo de ser que
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transmite segurança: descreve-se o futuro olhando para o
passado. Mas, desse modo, o presente escapa, não se en-
xerga o presente e não se enxerga que o tempo da política é
o presente, e que o tempo da complexidade é o tempo da si-
multaneidade, que, por sua vez, é sempre o presente. O
tempo da decisão é o presente.

Isso significa que o sistema da sociedade, assim como
o sistema da política, atuam sempre no presente e na simul-
taneidade dos seus presentes. E, da mesma maneira que
esses presentes são simultâneos, também os futuros são
contingentes. Não há um futuro próprio da democracia.
Existem, sim, seus futuros contingentes.

Esses futuros não podem ser construídos racional-
mente, assim como a sociedade contemporânea não é o
resultado de uma construção racional, mas o resultado de si
mesma.

Também o sistema da política é o resultado de si
mesmo, e a democracia não é outra coisa senão improvável
aquisição evolutiva do sistema da política.

Essa democracia, portanto, não é a realidade parcial
de um ideal, nem um nível intermediário de realizações fu-
turas que possam ser planejadas. Essa democracia é muito
mais do que poderia estar representado nos modelos ideais
da tradição. Não é apenas uma forma de governo e não
expressa mais o paradoxo do domínio do povo sobre o povo.

Na sociedade moderna, a democracia é um pressu-
posto e uma orientação para a construção de um alto poten-
cial de seletividade e de estabilização evolutiva do sistema
da política; a democracia é o ponto de referência para a
elaboração política da complexidade do sistema da socieda-
de.

Sob essa perspectiva, a questão que se propõe já não
é mais sobre a forma ideal de democracia, mas, sim, qual é,
estruturalmente, o potencial democrático da sociedade con-
temporânea, o que há de democrático nessa sociedade e
quais são os riscos dessa democracia.

Assim, problema não é o de se perguntar qual é a di-
ferença entre a democracia dos antigos e a democracia dos
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modernos, ou qual é a diferença entre a forma de governo e
a forma de domínio, mas sim qual é o potencial de incre-
mento de complexidade do sistema, ou que significa que os
processos em virtude dos quais esse potencial se mantém
constantemente alto, geram sempre mais democracia ou,
ainda, de que democracia se trata.

Não é preciso um engenho filosófico especial para
observar as favelas brasileiras ou para contar o número de
desaparecidos argentinos; nem é necessária uma teoria crí-
tica especial da sociedade para contar o número de desocu-
pados na Itália meridional ou para observar como a máfia
italiana condicionava a livre expressão do voto popular.

Também não é necessária uma nova teoria da repre-
sentação de interesses para explicar por que na Itália,
desmembrado o regime democrático governado por uma
coalizão de partidos de centro-esquerda, se inventa um pós-
fascismo ao qual o povo dá livremente seu consentimento.

O que significa então a governabilidade democráti-
ca? Com certeza, não se trata do modo de governar demo-
craticamente a sociedade, velho problema ao qual se tem
respondido apenas com a descrição da diferença entre o
ideal e os fatos; ou também fingindo novas contratações,
novas representações, novos direitos, novos acordos racio-
nais sobre os valores ou sobre os objetivos.

Essas ficções estão construídas com a convicção de
que se possa decidir racionalmente sobre o modo de cons-
truir o futuro de uma sociedade, que se possa estruturar
uma forma de governo da sociedade que reduza as tensões
sociais, diminua os conflitos e distribua de um modo equi-
tativo as reservas sempre mais escassas. É a convicção de
que, baseado em planejamento ou consentimento, e em vir-
tude de acordo ou de decisão, seja possível governar a com-
plexidade, isto é, seja possível que o sistema da política
reduza a complexidade social.

Em nossa opinião, o problema da política é o contro-
le da complexidade autoproduzida no sistema da política. O
problema da democracia é o incremento da complexidade e
a estabilização da forma da diferenciação em condições de
alta instabilidade estrutural.
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Essa perspectiva altera os termos do problema da
democracia e nos permite ver em que sentido a sociedade
contemporânea produz democracia e quais são os riscos
desta possibilidade estrutural da democracia.

Incremento da complexidade significa incremento da
possibilidade de escolha, significa contínua disponibilidade
no tratamento da contingência. Isso é democracia hoje. Dian-
te disso, percebe-se que ficou superado o campo semântico
no qual se descrevia a democracia, sob o ponto de vista da
tradição.

III
O esquema iluminístico mais propriamente moderno

da idéia democrática tinha sido construído sobre as ruínas
da sociedade feudal.

As diferenças na qualidade das pessoas e a particula-
ridade do privilégio eram substituídas pela igualdade de aces-
so às possibilidades de auto-representação dos sujeitos, por
meio do reconhecimento da universalidade dos direitos, da
convergência dos princípios e da idéia da determinabilidade
do bem comum.

A descrição do futuro encontrava-se enunciada nas
constituições e, posteriormente, nas codificações. A repre-
sentação da sociedade na sociedade já não estava restrita a
uma classe social, não se concentrava mais na diferença
entre superior e inferior, mas em um sistema diferente da
sociedade, no sistema da política.

Esse sistema, por sua vez, tinha que ser representa-
do como universal, como lugar de observação da sociedade
situado fora da sociedade. Marx, por exemplo, descreve o
proletariado nem tanto como classe, mas como classe uni-
versal. Na realidade, a diferença entre Estado e sociedade
civil representava a forma de inclusão de todos na socieda-
de, a partir de perspectivas diferentes de cada sistema social
e, em particular, da política e da economia. A unidade da
sociedade apresentava-se como diferença. Essa modalidade
da representação tornava legítima a destruição das classes
sociais como representantes exclusivos dos interesses par-
ciais, abria o caminho para a racionalização ao perseguir o
bem comum e permitia individualizas, na política organiza-
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da regionalmente como estado ou como nação, o sistema
especificado, ao vincular o futuro por meio de decisões pro-
gramadas.

O espaço das possibilidades estava descrito pelo di-
reito que se vinculava a si mesmo através da positivização,
enquanto o arbítrio da eleição da política, por sua vez, en-
contrava seus limites nas constituições. O arbítrio do poder
autovinculava-se por meio do arbítrio do direito. Por isso,
chegava a ser relevante a forma de governo que se prefi-
gurava como forma de ser representada ou precisamente
como sua representação. A inclusão de todos estava garan-
tida pela crescente diferenciação da sociedade, pela genera-
lização dos meios através dos quais os sistemas da sociedade
estruturavam as formas de sua seletividade e pela
institucionalização das modalidades para tratar os proble-
mas do meio ambiente.

A inserção no sistema da política, portanto, não se
realizava através das opiniões individuais que, tão logo for-
muladas, perdiam relevo, mas através da opinião pública,
que é uma estrutura complexa que toma legítima a atribui-
ção da sustentação política para temas que possam ser de-
terminados.

Pode se avaliar como o esquema iluminístico da de-
mocracia, na medida em que se consolida, aparece subme-
tido às pressões evolutivas. Mas pode-se considerar também
que esta consolidação é  resultado da diferenciação social.
Esse esquema supera a estratificação e expressa a generali-
zação da inserção política. Está vinculado à positivização
do direito e à institucionalização dos direitos fundamentais
por meio das constituições; reproduz a diferenciação social
na forma de diferença entre Estado e sociedade civil e con-
solida a idéia de que a sociedade civil é o universo das ne-
cessidades que podem encontrar no Estado o destinatário
capaz de satisfazer suas exigências. O instituto da represen-
tação apóia-se sobre a suposição de que as necessidades de
auto representação de cada pessoa, ou da sociedade na sua
totalidade, possam ser tematizadas por meio da seletividade
do sistema da política no qual se concentra a expressão da
vontade popular. Apresenta-se, de imediato, o problema da
localização do poder, isto é, o problema da autodelimitação
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da idoneidade política. Esta se especifica na determinação e
relevância de seus temas e encontra no estado a forma idô-
nea para sua auto-representação.

O estado constitui a referência estável no tempo, a
necessária legitimação do poder, que resiste à variável dos
temas da política, cuja relevância se constrói no sistema da
política. A autodescrição da política através da fórmula do
estado simplifica a complexidade do sistema, porque a re-
duz e a utiliza como orientação seletiva das suas operações.
A necessidade de autodescrição aparece relacionada com a
diferenciação e a especificação funcional do sistema da po-
lítica. As relações de poder chegam a ser reflexivas; todo o
poder político está submetido ao poder, enquanto o público
está incluído na diferenciação do sistema político. O título
sob o qual se sintetiza esse processo e esse resultado, escre-
ve Luhmann, é: democracia.

Depois de superados o direito natural e o universa-
lismo da moral social do bem comum, o uso arbitrário do
poder político é controlado por meio dos instrumentos des-
se mesmo sistema político. Estabelece-se, assim, aquela or-
ganização do sistema político que se chama estado
constitucional.

IV

As condições sociais que tornaram possível a demo-
cracia moderna como forma de governo e como auto-re-
presentação da diferença entre Estado e sociedade civil são
coisas do passado.

Na sociedade contemporânea, a democracia chega a
ser norma e orientação para a elaboração da complexidade
produzida pela indeterminação estrutural que caracteriza os
sistemas sociais diferenciados.

Perante esses problemas, o repertório de idéias que
nos oferece a tradição liberal ou socialista do conjunto de
ideais democráticos não nos ajuda a encontrar explicações.
A democracia se transforma em uma improvável aquisição
evolutiva, continuamente submetida aos riscos inerentes ao
tratamento político da complexidade. A democratização do
processo político é o resultado da autonomização desse sis-
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tema e do excesso de exigências que ele próprio requer do
sistema. Adquirindo especificação graças à função de ela-
borar complexidade, o sistema toma-se universalístíco e,
por isso, deve auto-inibir-se, deve limitar-se.

Cada opção é o resultado de uma seleção, portanto
produz discriminação e, ao mesmo tempo, contingência. A
seletividade se opõe à complexidade que se auto-incrementa,
tornando instável o sistema da política, que pode reagir com
indiferença em relação ao ambiente, mas se expõe ao risco
do consentimento; ou pode reagir ativando mecanismos de
seleção na elaboração das informações, carregando excessi-
vamente sua sensibilidade.

Nessas condições estruturais, democracia é a manu-
tenção da complexidade: é estrutura seletiva que reproduz
complexidade baseada na permanente ativação de opera-
ções de tomada de decisões. A democracia é a oportunida-
de de reproduzir, sempre, novos horizontes de decisão sob
as condições de autocontrole fixadas no sistema da política.
A democracia se encontra na base do incremento da com-
plexidade e do seu controle seletivo através da tematização
política das exigências do ambiente. Precisamente nisso, afir-
ma Luhmann, reside a racionalidade e a humanidade da
democracia: não no sentido de considerar a democracia como
um conjunto de procedimentos racionais para superar con-
flitos sociais, nem no sentido de que a democracia realiza
valores universais. Essa racionalidade e essa humanidade
constituem os seus limites. Suas potencialidades consistem
na estabilização evolutiva da diferenciação social, isto é, na
sua capacidade estrutural de abrir o espaço do possível;
democracia é um excesso de produção de possibilidades de
decisões.

O problema da democracia consiste, em conseqüên-
cia, na determinação estrutural das condições de reativação
de âmbitos de decisão, isto é, na determinação de garantias
na elaboração das decisões que conservem aberta a diferen-
ça entre a concepção do consentimento político e a defesa
de valores ou interesses concretos.

A democracia não se estabiliza por meio da concor-
dância unânime a respeito de programas ou valores, mas se
baseia no consentimento generalizado sobre decisões, ape-
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sar do desacordo nos princípios. A estabilidade da demo-
cracia se deve à variabilidade estruturalmente admitida pelo
sistema da política e pelo fato de que o consentimento toma
possíveis representações e conceitos amplamente sensíveis
e, por isso, capazes de orientar-se na direção de soluções
oportunísticas dos problemas. Oportunismo, nesse caso, não
é um índice moral, mas índice de sensibilidade e, em conse-
qüência, de variabilidade. Os limites e garantias para essa
sensibilidade seletiva se devem ao fato de que o vértice do
sistema político está dividido, mas consolidado, como go-
verno e oposição. Nesse sentido, o conteúdo democrático
de um sistema político se deve à capacidade estrutural do
sistema de construir sistematicamente possibilidades alter-
nativas de tomada de decisões e de determinar seletivamen-
te temas a respeito dos quais o consentimento é formulado
com atenção.

Desse modo, porém, o sistema toma-se instável em
si mesmo e tende a sobrecarregar o direito ou a estabilizar
excessivas pretensões referidas ao estado. A isso se reage
com oscilações contínuas entre delegificação, hiperjuridi-
fica ção e prática de técnicas de compensação das conseqü-
ências das decisões. Essa instabilidade pode levar o sistema
a reduzir e, até, a perder o seu potencial autocontrole, mas
também, para isso, há limites estruturais, além dos quais se
estabiliza uma instabilidade do sistema unida ao tempo.
Quando isso acontece, os limites da politização dos temas
são fixados através de dispositivos suplementares dapolíti-
ca que estão especificados nas estruturas organizadas de
outros sistemas sociais, particularmente, da economia e do
direito. Nesse caso ativam-se reduções drásticas da com-
plexidade que diminuem o nível alcançado pelo processo de
democratização.

Esse nível pode adquirir graus mais altos se o siste-
ma consegue transformar a complexidade simultânea que
se produz no ambiente em sequências temporais de proces-
sos de decisões que reativam a seletividade no sistema, isto
é, consegue tornar a politizar temas capazes de estimular
atenção e, por isso, capazes de redefinir as modalidades da
sustentação política. Em outras palavras, se o sistema se de-
mocratiza por meio da reativação de processos de reprodução
política e da elaboração política da complexidade, isso signifi-
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ca, em conseqüência, que a govemabilidade democrática não é
a capacidade do sistema de governar a sociedade tendo como
base um suposto consenso popular, mas é a capacidade do
sistema da política de governar-se a si mesmo, isto é, de con-
trolar o ambiente através do controle de si mesmo. Gover-
nabilidade democrática significa capacidade do sistema de
controlar sua própria instabilidade, isto é, a contingência de
sua própria seletividade através do incremento simultâneo
de sua própria complexidade.

v

Não é difícil imaginar o que nós queremos dizer com
o título "Problemas da Govemabilidade Democrática". Trata-
se dos riscos aos quais a democracia está permanentemente
exposta, isto é, da probabilidade de que as pressões do am-
biente - que, de qualquer maneira, constituem uma amea-
ça para o sistema da política - e as pressões internas ao
próprio sistema possam impor hipersimplificações prejudi-
ciais para a democracia como nós a interpretamos.

Além desses riscos, configuram-se outras situações
de decisão nas quais o conteúdo democrático do sistema
pode ser prejudicado pelo desenvolvimento rotineiro de seus
processos. Colocados desse modo, parece que os proble-
mas da "governabilidade democrática" não podem ser tra-
tados, por exemplo, na interação entre sujeitos, que, em si
mesma, é uma estrutura instável da comunicação, geral-
mente sustentada por consentimento de pressupostos de
valor e, por isso, conflitivas.

Não se trata de problemas de racionalidade dos com-
portamentos que, se aplicados aos contextos nos quais ope-
ram os sistemas, poderiam constituir uma simplificação muito
grande, totalmente carente de plausibilidade. Trata-se, pelo
contrário, de problemas determinados pela estrutura. Em
conseqüência, o esquema pelo qual nos orientamos para
descrevê-los é, na verdade, a atuação estratégica para a qual
os sistemas apelam diante das ameaças do ambiente.

Não pensamos que os problemas possam ser
tematizados por meio de sua deslocação de ambiente, como,
por exemplo, as vontades, as consciências ou os sujeitos,
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sejam os velhos, sejam os novos. Uma união estreita entre
as operações de que um sistema é capaz e os eventos que
se verificam no ambiente tomam esse sistema altamente
vulnerável, aumenta sua dependência do ambiente e o obri-
ga a ativar processos de elaboração das informações dema-
siadamente instáveis e perigosas para sua própria
democratização. Produzir-se-ia, desse modo, um aumento
da complexidade para o próprio sistema, que se iria tomar
politicamente incontrolável.

Apontamos, neste trabalho, na forma de hipótese de
investigação, os aspectos que tomam problemática a per-
manente abertura do sistema da política à construção siste-
mática de novas possibilidades de decisão e que constituem
ameaças a sua crescente democratização.

1) Diferença de inclusão e exclusão. A diferenciação
dos sistemas da sociedade moderna ativa processos específi-
cos de inclusão em cada sistema e de sua correspondente ex-
clusão. A generalização da inclusão no sistema da política
constitui, antes de mais nada, um pressuposto para que se
impeçam os desvios e para que o processo de democratiza-
ção se estabilize em relação às ameaças de involução, isto
é, a perigos de uma diferenciação.

A função dos direitos fundamentais, por exemplo,
consiste justamente nisso: fornecer garantias à diferencia-
ção. Mas a afirmação do processo de democratização re-
força os âmbitos da exclusão.

Os espaços da ação que estão ocupados pelos da ex-
clusão tomam-se sempre mais amplos e levam à constitui-
ção de redes de inclusão/exclusão que são transversais em
relação à forma de diferenciação. A política pode reagir so-
mente através dos instrumentos da construção política de
temas de destaque. Mas o transversal das diferenças entre
inclusão/exclusão podem impor modalidades de elaboração
dos temas que podem ser politicamente desastrosos e, por-
tanto, antidemocráticos.

Por outro lado, a estabilização da democracia supõe
um incremento do desvio no sentido de que pressupõe uma
permanente ampliação das possibilidades de construir alter-
nativas de decisão. Mas, esse processo pode ser controlado
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politicamente sob a condição de que os códigos de funciona-
mento não sofram processos de corrupção, os quais atuam em
direção involutiva em relação à diferenciação. Essas ameaças
à democracia são ameaças que afetam os sistemas do direi-
to e da economia.

2) Corrupção dos códigos. Quando a transversalidade
das redes de inclusão e da exclusão se estabiliza, corrom-
pem-se os códigos de funcionamento dos sistemas e, em
conseqüência, as regras da legalidade democrática cobrem
uma ilegalidade que se estende da violência em relação aos
códigos até a violência exercida sobre as pessoas ou seus
corpos. E como se a diferenciação se detivesse e os disposi-
tivos que regulam as operações dos sistemas se orientassem
na direção de formas estratificatórias e até tribais da dife-
renciação. Constituem-se, desse modo, entre os limites dos
sistemas, específicas organizações da inclusão, unidas às
pessoas e a sua capacidade de produzir ou de impor con-
sentimento para fins específicos. Dessa forma se estabili-
zam famílias, clãs, clientelas e potentados da transversalidade.

Na política, afirmam-se modelos esotéricos de man-
dato imperativo, nos quais o procedimento previsto para a
representação política dos temas das decisões ocultam pro-
cessos efetivos de representação, isto é, de tutela de inte-
resses determinados.	 -

3) Autocrescimento e auto-inibição. O fato de que o
sistema político da sociedade moderna esteja unido, através
das constituições, ao sistema do Direito e que esteja regula-
mentado pelo processo de sua positivização, torna possível
um contínuo desenvolvimento do potencial de elaboração
política das informações e, como conseqüência, um incre-
mento da autodinâmica dos dois sistemas às condições da
diferenciação que estão garantidas pelas constituições.

A delimitação das fronteiras entre os dois sistemas
aumenta a recíproca sensibilidade e, dessa maneira, a recí-
proca vulnerabilidade. A elaboração política da complexida-
de, sua seqüencialização e seu proceder caso a caso tornam
grande a instabilidade do sistema jurídico que requer for-
mas de estabilização sujeitas a limites de controle por parte
de sua auto-reprodução. Por outro lado, a política demo-
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crática não pode encontrar seus fundamentos no âmbito de
programas e de planos que sejam incapazes de programar-
se, de utilizar os eventos e a casualidade para produzir deci-
sões.

A democracia, afirmava Kelsen, não parece ser com-
patível com ojusnaturalismo e tende a uma orientação mais
típica do positivismo jurídico. Por isso, a política democrá-
tica se vê continuamente obrigada a auto-inibir-se e a pro-
duzir, desse modo, abertura da complexidade. Mas, dessa
forma, o sistema do direito pode conseguir assumir funções
de suplência política, como se diz na Itália.

Isso significa que os dois sistemas ativam seletividade
autoproduzida. O risco da irritabilidade entre os dois siste-
mas pode ser controlado com o risco de uma relativa indife-
rença. Em ambos os casos o nível de democratização está
ameaçado.

4) Opinião pública. Segundo a imagem que nos tem
deixado a tradição liberal, a opinião pública continua sendo
tratada como depositária de instâncias de crítica e de con-
trole. Na realidade, a opinião pública estrutura sedimenta-
ções de sentido em tomo das quais o sistema político coagula
atenção pressuposta e, por isso, útil à determinação dos
temas da decisão. Esta é uma estrutura hábil que instaura
uma relação estável com a outra contingência do sistema
político. Nesse sentido, a opinião publica é estrutura que faci-
lita o processo da política, mas está caracterizada pela ausência
de relações com as opiniões de cada um dos sujeitos e com as
ideologias. Esta não controla o poder e não recolhe opiniões,,
mas reflete a capacidade de elaboração seletiva dos temas
por parte da política. O incremento do potencial de decisão
da política está relacionado como potencial de integração
da opinião pública através de sua indeterminação, sua insta-
bilidade e variabilidade.

5) O último problema ao qual gostaríamos de nos re-
ferir é oflauro. O que o caracteriza é a incerteza, mas tam-
bém o fato de que, em relação ao futuro, há que decidir, e a
decisão tem que ser tomada no presente.

A política tem a possibilidade de orientar-se melhor,
em relação ao futuro, depois que o significado dos progra-
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mas liberais e socialistas se reduziram. Pode medir a incerte-
za que se encontra por trás de cada certeza. Por isso, a políti-
ca tem que rejeitar o consentimento sobre os princípios e
esperar consentimento sobre as decisões.

Mas o fato de que as decisões implicam um risco, no
sentido de que as conseqüências prejudiciais que se verifi-
caram poderiam ser atribuídas, acende permanentemente o
conflito sobre as decisões. O potencial seletivo da política
está formado pela capacidade do sistema de construir estru-
turas processualizando as casualidades, fixando seqüências
referidas a emergências simultâneas. Por isso, a política deve
construir uma comunicação estratégica, relativamente indi-
ferente em relação às pressões do ambiente.

Essa modalidade de comunicação produz contínuas
assimetrias e renova permanentemente a diferença entre os
que decidem e os destinatários das decisões. O conflito pode
alimentar-se por si mesmo, muito mais através da informa-
ção, do que através da participação. A informação leva a
exercer resistência em relação à construção dos temas efe-
tuada pela política.

A opinião pública toma-se estruturalmente mais ins-
tável e indeterminada. O conflito pode sempre se reacender,
porque a diversidade pode obter o reconhecimento, pode
concentrar sobre si a atenção e tomar-se tema da decisão.

(Tradução do espanhol de Júlio Alberto Diaz)
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ESTADO E DIREITO NO FIM DO SÉCULO

O

tema que pretendemos discutir é relativo
ao tempo. Diz respeito ao tempo não por-
que um século seja uma delimitação cro-
nológica da temporalidade e o Estado e o
Direito existam nessa delimitação; nem
tampouco porque tenhamos alcançado um
determinado nível de evolução da socie-
dade de modo que a percepção da dife-
rença entre passado e futuro tenha se
tomado tão essencial que sejamos levados
a identificar a interrupção de uma conti-

nuidade do tempo cronológico com o final de uma época.
Esses não são mais que momentos nos quais nos sentimos
desorientados e, em busca de consolo, fazemos como os
profetas de Israel: olhamos para o passado que considera-
mos findo e tentamos prever o que acontecerá no futuro.

O nosso tema é o tempo no sentido de que o objeto
de nossa análise apresenta uma paradoxalidade constitutiva
vinculada ao paradoxo da temporalidade. Por outro lado,
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Estado e Direito sempre foram tratados com referência a
esse paradoxo: pensou-se o direito natural como resultado
da diferença entre eternidade e temporalidade; o poder e a
legitimação do mando fundavam-se na duração e eram ape-
nas manifestações de qualidades que o tempo não podia
corromper; pois o Estado, enquanto realidade da idéia ética,
descreve uma modalidade absoluta de vinculação do tempo
com a manifestação da idéia. Mas também as construções
mais modernas do Direito e do Estado ligam-se, de toda
sorte, aos problemas da temporalidade: a distinção entre
direito positivo e direito natural descreve uma possível de-
marcação da duração da temporalidade na qual se encon-
tram postos tanto os condicionamentos do ambiente do
Direito, vinculados ao evento, quanto os direitos humanos,
vinculados à indiferença no que se refere ao tempo.

Na verdade, mesmo a idéia de revolução foi inventa-
da originariamente como uma solução para problemas
concementes à temporalidade. Do mesmo modo, ao se pensar
a historicidade do Direito, acreditava-se poder resolver os
problemas da relação entre o Direito e o tempo tratando-se
a temporalidade do Direito como algo indiferenciado da
temporalidade da sociedade.

No entanto, o nosso tema diz respeito ao tempo tam-
bém em um sentido diverso do expresso nas modalidades
da relação entre tempo, Direito e Estado que foram
construídas no pensamento jurídico tradicional. Direito e
Estado, de qualquer modo que os entendamos, são ordena-
mentos, ou seja, representações da ordem que sempre se
referem ao passado. São sedimentações de condensados de
sentido ou suas negações. São, portanto, construções e a
um só tempo resultados de construções. De todo modo,
desde a época de Savigny há suficiente consenso acerca
desse aspecto. Direito e Estado, contudo, são também
esquematizações, delineamentos, esboços do futuro. Ou
melhor, em suas representações há uma representação do
futuro.

Neste passo, contudo, nosso tema torna-se comple-
xo; muito mais complexo do que nos é dado compreender a
partir da condensação semântica dos conceitos. Represen-
tar, de fato, significa fazer presente, tornar visível o conteú-
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do material, tomar da idéia e do símbolo e submeter à per-
cepção, materializar, em um certo sentido, concretizar, como
dizia Hegel. E precisamente isso o que se quer dizer quando
se afirma que a normatividade do Direito e a do Estado são
conüafactuais. Direito e Estado resistem ao tempo porque,
mediante o controle do presente, controlam o futuro.

Ora, enquanto as outras descrições da relação entre
Estado, Direito e tempo dizem respeito aos fundamentos
ou, de toda sorte, sempre se ocupam da qualificação dos
conceitos, idéias ou naturezas, na idéia de representação o
problema refere-se às operações que são realizadas através
do Direito e do Estado.

Se então consideramos as operações, deveremos nos
ocupar das estruturas que as tomam possíveis: é nesse nível
que conseguimos alcançar a especificidade do modo pelo
qual se estabiliza a relação entre direito e tempo, a relação
entre a temporalidade das operações e a estabilidade da es-
trutura de um sistema. E nesse sentido que desenvolvere-
mos o nosso tema.

Nessa perspectiva, o século que está por terminar
nos parece um arco de tempo marcado pela solidão. Soli-
dão é isolamento, é diferença, separação. As idéias acerca
do direito e do Estado desenvolvidas neste século são a
narrativa de cem anos de solidão. As representações do di-
reito e do Estado, por não fazerem referências às operações
que o direito podia efetuar, só eram capazes de legitimar a si
próprias: sua narrativa da separação, a descrição de seu iso-
lamento. Desse modo, elas ocultavam de si mesmas a
paradoxalidade do funcionamento do direito. Com essa
ocultação, no entanto, elas tornavam plausível essa
paradoxalidade. Cem anos de solidão, portanto, no horizon-
te dos quais evoco José Arcadio Buendía.

A máquina do tempo tomou-se desconexa, pensou
José Arcadio Buendía ,depois de ter passado noites insones
em vigílias tormentosas, durante as quais vivenciara
perturbadoras experiências; vira que também os mortos en-
velhecem, vira que todo dia era segunda-feira e que o pên-
dulo podia manter qualquer coisa no ar, mas não podia manter
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a si próprio. José Arcadio Buendía deixou-se arrastar em
uma espécie de delírio perpétuo.

Também este século que está se acabando nos per-
mite observá-lo depois de uma longa vigília, durante a qual
vimos o horizonte de muitos ocasos, a inquietude de muitos
mortos, a violência com que o pêndulo dos princípios se
despedaçava na impossibilidade de sustentar a si próprio.

A máquina do tempo parece ter se tornado descone-
xajá no início deste século com o Estado liberal: este, ao
fundar o reconhecimento das individualidades livres, mos-
trou-se impotente diante da reconhecida necessidade da im-
posição de uma ordem concreta. Foi uma ordem que se
realizou mediante a organização da violência, isto é, na
materialização de uma idéia ética do Estado. Em seguida, a
máquina do tempo volta a funcionar: após o delírio da guer-
ra, o Estado de Direito universalizou as expectativas de re-
conhecimento da singularidade e procurou fornecer-lhes
fundamento com a reanimação do direito natural. No en-
tanto, também este se exauriu por sua natural esterilidade
face à nova justiça da distribuição levada a efeito pelo Esta-
do Social: essajustiça, na realidade, revelou-se mais sensí-
vel às leis do mercado que 'as leis da natureza. Como se
sabe, dizia-se Estado Social, mas, de fato, a máquina do
tempo foi ativada pela economia que, a cada momento, se
transformava mais em uma organização das finanças e do
endividamento público do que em uma estrutura reguladora
da liberdade de acesso aos bens.

Enquanto pano de fundo, durante cerca de três quar-
tos deste século, José Arcadio Buendía teria visto um outro
horizonte, um outro ocaso, uma outra segunda-feira de so-
nho e de dor: o horizonte de uma justiça da igualdade que
teria excluído as diferenças , que teria gradualmente levado
à extinção do direito formal e do Estado que, ainda que
social, era sempre repressor. Depois, também essa justiça e
a sua legalidade revelaram-se violentas estruturas da produ-
ção de diferenças e o direito estabilizou-se como estrutura
seletiva da burocracia e da exclusão política. Mais uma vez
um ocaso, mais uma vez a incerteza da busca de um terre-
no estável . O novo concorrente, livre e, portanto, predis-
posto à indiferença seletiva, era o mercado: o Estado teria
se contraído, teria desatado seus laços com a economia e o
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direito teria se transformado na instância universal de
regulação da nova ordem, das individualidades e das novas
desigualdades. No mundo deve haver comando, havia dito
Hegel em suas lições de Filosofia do Direito. Este século já
havia experimentado a violência de muitos centros de co-
mando: dos últimos laços feudais com a propriedade de ter-
ras aos disfarces dos imperialismos, à brutalidade impiedosa
dos nacionalismos, ao férreo fechamento da burocracia. Mas
não havia experimentado, ainda, a violência do comando
das individualidades sobre si mesmas. De fato, precisara
Hegel que na religião e na razão não se pode simplesmente
comandar , mas, de modo absoluto, é na infinita
acidentalidade que o comando deve se dar. Neste fim de
século, foi o mercado que viabilizou o exercício do coman-
do sobre a infinita acidentalidade, sobre as singularidades,
sobre as individualidades. Essa acidentalidade já não mais
se constitui apenas de indivíduos, já não é mais só a nega-
ção do universo das necessidades. Ela é a razão no seu ser
outro, na sua alteridade, a nova razão dos conflitos étnicos,
dos fundamentalismos, das territorialidadcs em conflito; é a
razão da impotência da velha razão de Estado.

A temporalidade que nos parece se extinguir revela-
se como um século que assistiu a muitos ocasos vinculados
ao horizonte incerto ao longo do qual a certeza nos princípi-
os da razão ocidental se esgotou: foram os princípios que
constituíram o fundamento da crença otimista em uma so-
ciedade justa, certamente melhor, organizada pela esta-
talidade regida pelo direito e pelos ideais de democracia her-
dados do velho Iluniinismo. Era uma razão que podia ver a
si própria como o início do tempo, que podia se ver, como
pensava Kant, como anterior ao tempo, como sua condi-
ção. Essa razão submergiu sob o peso dos princípios que
projetara como símbolos da relação da sociedade com o
seu futuro. As simbolizações do direito produziram formas
específicas de estabilidade nas expectativas relativas ao fu-
turo. Sob a forma de garantias constitucionais, o Estado de
Direito simbolizava a auto-imunização da política, assim
como o Estado Social simbolizava a auto-imunização da
lógica do mercado. Os símbolos, contudo, escreve Luhmann,
simbolizam sempre alguma outra coisa que, enquanto tal,
não pode se dar a ver, não pode se tomar visível. Os símbo-
los, de fato, tomam invisível uma realidade subjacente que
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se produz, se organiza e se reproduz, independentemente
dos símbolos, segundo os seus próprios mecanismos.

Os ocasos deste século nos forçam a enxergar o que
não se vê; mas exatamente porque não se pode ver o que
não se vê, somos forçados a nos indagar sobre como opera
o que se tomou invisível, ou, em outros termos, como se
produz aquela realidade que os princípios com a sua
luminosidade excessiva ocultam da visão. E essa é uma ta-
refa que cabe à observação sociológica, porque a realidade
que se toma cega e que opera cegamente é a realidade dos
sistemas sociais da sociedade contemporânea.

Vimos séculos de trevas, séculos iluminados, séculos
dos princípios e do romantismo de uma razão que afirmava
a liberdade das singularidades enquanto refletia na poesia a
desilusão do seu fechamento e do seu isolamento. Este últi-
mo, o século que está por terminar, é o século dos ocasos;
precisamente por isso 1-legel teria dito: a ave de minerva
pode alçar o seu vôo. Do alto, contudo, o Estado surge
como algo racional, como realidade de algo que é outro em
relação a si mesmo. Nós pensamos, ao contrário, que, se
observarmos o Estado não como algo racional, mas como
uma organização da política e considerarmos o direito não
como expressão da vontade e da liberdade, mas como a
estrutura de um sistema social que vincula o tempo, pode-
remos observar o declínio deste século e o horizonte de
seus ocasos com menos preocupação, mas, a um só tempo,
com menor risco de desilusão.

III

Este século foi caracterizado como a era dos direitos.
O século anterior realizara os pressupostos iluministas do
direito igual, contribuíra para a superação dos privilégios,
bem como reconhecera a liberdade dos indivíduos median-
te a prática do contrato, a constitucionalização do acesso
universal ao direito e à livre circulação da propriedade. Nes-
te século foram afirmadas as individualidades o que levou à
necessidade de se reconhecerem, comojá dizia Max Weber,
elementos materiais na racionalidade formal do direito. O
afirmar-se dos estados nacionais, já no século passado, rea-
lizou a idéia de soberania, que se expressou em práticas
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democráticas de produção das representações políticas. Tais
práticas foram cada mais vez mais se expandindo, em virtu-
de da gradual bifurcação do vértice da política em governo
e oposição e em virtude do fato de que a oposição foi se
tomando cada vez menos fictícia. A oposição em vários
ordenamentos estatais foi apenas ensaiada. Nas últimas dé-
cadas, finalmente, a dificuldade de se encontrarem temas
da política que consistam em alternativas praticáveis diante
dos problemas impostos à política por seu meio ambiente
fez com que o papel da oposição não fosse mais meramente
fictício. Se, por um lado, o consenso, livremente dado ou
extorquido, atribuía legitimidade ao exercício do poder polí-
tico, por outro lado o universalismo dos princípios
sedimentados nas Constituições atribuía legitimidade às pre-
tensões dirigidas ao sistema do direito.

Esse esquema fora construído sobre a idéia de que
na sociedade é possível uma representação da ordem da
sociedade, seja no sentido de que é possível expressar, re-
presentar, descrever essa ordem, seja no sentido de que é
possível unir, sedimentar, predispor essa ordem em uma
instância da sociedade, em um lugar da sociedade, em uma
sua estrutura. Disto derivava a idéia de uma ordem repre-
sentada pelo direito e pelo Estado, entendida como repre-
sentação da ordem das ações que resiste ao tempo e que,
exatamente por isso, torna-se instância de controle social.
Essa imagem da representação também era comprovada pela
idéia de representação típica da democracia, na qual as ações
são substituídas pelo interesse ou pelo bem comum, isto é,
mais uma vez, pelos universalismos das representações. No
entanto, a esses universalismos faltavam referências mate-
riais, seja porque na sociedade moderna não há mais um
espaço para a representação da sociedade na sociedade, seja
porque a materialidade da produção de sentido constitui a
única realidade empiricamente observável da sociedade. Esta
materialidade é condensada nas operações através das quais
os sistemas sociais tornam possível a produção de sentido
e, portanto, a reprodução de si mesmos e das estruturas em
que se constituem. Então, privados de referência, esses
universalismos imunizam-se em relação às referências
empíricas existentes, isto é, em relação à realidade, ao modo
real de operatividade dos sistemas sociais. Este operar, no
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entanto, é cego: não vê a si mesmo, não vê o futuro, ainda
que a cada operação produza futuro.

É assim que o futuro dos sistemas sociais, o horizon-
te temporal da produção material de sentido na sociedade
contemporânea, emerge do ocaso dos princípios recolhidos
nos universalismos: emerge porque se toma visível como
efeito da exaustão, do desgaste dos princípios, isto é, como
efeito do exaurirnento da função de invizibilização que estes
desempenham. E isto o que produz incerteza e desorienta-
ção em relação ao Estado e ao direito. Na realidade, olhan-
do o que está sob os universalismos pode-se ver que apenas
os sistemas sociais são capazes de especificações temporais
e, portanto, de contínua, aberta e instável reprodução. Os
princpios, se especificados, manifestam-se como parado-
xos. E este o sentido que entendemos poder ser atribuído à
fórmula segundo a qual nosso século condensou a era dos
direitos. E, de fato, enquanto alternavam-se as gerações de
novos direitos, a especificação do sistema do direito produ-
zia uma cada vez maior necessidade de legalidade; enquan-
to um número cada vez maior de pretensões à igualdade e à
dignidade, à auto-determinação e à liberdade de ação en-
contravam reconhecimento constitucional, podia-se obser-
var a prática da violência legítima e a produção de
desigualdade através do exercício do direito. Enquanto se
afirmava o reconhecimento político dos direitos das futuras
gerações, a especificação do sistema do direito alargava os
espaços da exclusão, até tornarem-se evidentes os parado-
xos constitutivos da operatividade desses sistemas, que a
grande arquitetura dos princípios inviabilizara. E assim que
a era dos direitos manifesta-se como era da exclusão, da
marginalização, do isolamento imunizante. É assim que o
reconhecimento das diferenças produz novas desigualdades
e as amplifica, enquanto a afirmação plena das subjetivida-
des presentes e das possíveis subjetividades futuras aumen-
ta o limiar que impede o acesso ao direito. O fato de que
mais direito significa maior seletividade, isto é, maior discri-
minação, aumento da produção de não-direito e, portanto,
de exclusão, não é uma perversão do direito burguês, mas
uma realidade do modo de operar do sistema jurídico. En-
quanto em outras sociedades a exclusão era praticada com
base na natureza ou na qualidade dos homens e, ainda no
início deste século, com base na raça ou no sexo, agora a
exclusão é legitimamente praticada com base no direito.
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A grande arquitetura da representação da ordem e o
grande projeto que pretendia vincular o futuro ao direito re-
velavam-se, de fato, grandes construções de fachada que
impediam que se visse a realidade a elas subjacentes. Esta
arquitetura reunia, ainda, uma semântica pré-moderna da
auto-descrição da sociedade, delineando uma hierarquia de
ordem e de estabilidade voltada para o futuro. O paradoxo
desta construção reside no fato de que esta se legitima tor-
nando-se implausível por si mesma. Daí a imagem de um
ocaso ao final do século. Esta é uma imagem que, como
todas as outras, deixa-se observar e, portanto, se submete à
descrição.

IV

Na sociedade moderna, as condições sociais de dife-
renciação de um sistema do direito, cuja seletividade é re-
gulada pelo processo de positivação, são determinadas pela
complexidade alcançada pelo sistema político e pelo fecha-
mento do sistema da economia. A política liberta-se de con-
dicionamentos externos, especificando-se na produção de
decisões vinculantes , cuja variabilidade deriva da capacida-
de do sistema de politicizar temas da comunicação e de en-
contrar consenso estabilizando a frágil e mutável sensibili-
dade da opinião pública. O sistema político, desse modo,
torna-se continuamente instável, ao mesmo tempo em que
todo poder é submetido ao direito, inclusive o poder que
produz direito. O processo de positivação do direito, por
sua vez, torna possível a universalização dos temas porque
os libera do problema da relevância, porque diferencia a
própria validade da fundação e liberta o direito de toda
seletividade externa ao sistema. Qualquer experiência pode
ser experiência jurídica, como se diz, e qualquer direito se
submete ao direito. As Constituições sedimentam a unidade
da diferença entre direito e política: permitem o fechamento
recíproco destes dois sistemas, isto é, a sua recíproca
irritabilidade e independência, e, portanto, a sua completa
diferenciação. A política estabiliza a sua própria instabilida-
de mediante a organização estatal, isto é, torna-se imune
em relação à variabilidade dos temas - Estado de Direito.
A política pode também ativar mecanismos de compensa-
ção que resolvem temporariamente o problema do consen-
so, ainda que sobrecarregando a economia com problemas
que o sistema econômico deverá elaborar ativando suas pró-
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prias operações: é o chamado Estado Social. Este contexto
da diferenciação deixa entrever as características típicas da
estrutura do sistema jurídico moderno. O direito reage à
complexidade do sistema político com a reprodução de sua
diferença, isto é, mantendo alto o limite de sua indiferença.
O sistema vincula-se a si mesmo, transformando-se, assim,
em uma máquina histórica cujas operações se ativam sem-
pre a partir do estado no qual o sistema se auto-colocou.
Isso significa que o direito entra sempre em contato consigo
mesmo e só se refere a si próprio. A sua indeterminação e a
sua instabilidade são, portanto, auto-produzidas: em outros
termos, a realidade construída pelo direito é a realidade de
suas operações.

O direito não opera com base na referência aos valo-
res, mas sim com base na referência a si mesmo. Neste
sentido, o direito, como os demais sistemas sociais, opera
de modo cego. A justiça do sistema, então, não é ajustiça
de um valor; ela é a forma que descreve a contingência que
o direito pode produzir e elaborar. Contingência, aqui, signi-
fica instabilidade interna e instabilidade externa;
indeterminação interna e indeterminação externa. Esta fór-
mula indica, em relação ao ambiente, a adequação da com-
plexidade do sistema à complexidade da sociedade.

Os pontos que delineamos descrevem as condições
nas quais o direito opera na sociedade contemporânea: eles
nos permitem, assim, observar tanto as potencialidades quan-
to os limites do direito. A indeterminação, assim como a
instabilidade, é característica dos estados nos quais o siste-
ma se coloca por si mesmo na elaboração de sua própria
complexidade. A certeza do direito, portanto, só tem senti-
do nessa perspectiva: é certeza de que haverá um direito;
não é certeza dos êxitos decisórios, nem ao menos certeza
dos direitos: essa certeza não é relativa aos fundamentos e,
muito menos, aos fins. Além disso, a seletividade é uma
característica da estrutura, ao mesmo tempo em que é re-
sultado das operações. Isso significa que o direito discrimi-
na, exclui, marginaliza.

Aumento do direito é também aumento do ilícito: in-
clusão é sempre, ao mesmo tempo, exclusão. O direito igual
produz desigualdade, já que as desigualdades naturais, ao
serem tratadas pelo direito, produzem novas desigualdades.
Kelsenjá havia falado dessa característica do direito. Logo,
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o direito não realiza integração nem consenso, ele produz
diferenças e ativa o dissenso.

Enquanto máquina histórica, o direito transforma a
temporalidade da sociedade na temporalidade do sistema,
processualizando-a Mediante suas operações, o direito mo-
demo atualiza contínuas transformações na semântica da
sociedade: isto é, transforma os fundamentos materiais em
artificiais e os fundamentos necessários em contingentes.

Artificialidade e contingência são as características
do direito positivo moderno que definem a modernidade
desta máquina que se especificou através da referência da
certeza à incerteza.

No princípio do processo de positivação do direito o
problema principal da ciência jurídica foi o de legitimar a
contingência, de descrever os mecanismos de produção da
mutabilidade na substância ou essência invariável da
juridicidade e das naturezas, a humana e a social.

Podemos dizer que uma improvável ciência do direi-
to positivo só se tornou possível em função da absorção
dessa tarefa. Ao longo dos dois últimos séculos, gradual-
mente a ciência libertou-se desse vínculo originário. Hoje, o
problema da ciência não é mais o problema dos fundamen-
tos, mas a descrição, a observação da paradoxal produção
da artificialidade e da contingência. Se a observação é o
problema da ciência, a escolha relativa ao tratamento da
contingência é problema e, ao mesmo tempo, risco da polí-
tica. A observação do trabalho da ciência e do risco da polí-
tica nos permite refletir sobre os limites do direito, isto é,
sobre o seu futuro. Isso nos permite observar a ciênciajurí-
dica como sistema da auto-reflexão dos limites do direito.

v
Como nos são apresentados os limites do direito no

final deste século? O escritor brasileiro Machado de Assis
disse que a radical diferença que havia entre as Memórias
Póstumas de Brás Cubas e o Pentateuco consistia no fato
de que Moisés, ao narrar sua morte, a colocou ao final,
enquanto ele, por sua vez, a colocava no início. Nós tam-
bém colocamos o ocaso dos princípios no início, e isso nos
permitiu ver, com José Arcadio Buendi'a, que os mortos
também envelhecem, também vivem e que, no delírio inútil
da procura dos fundamentos, ofuscam as feridas que os
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fizeram morrer. As vicissitudes dos princípios e dos funda-
mentos, da representação da ordem mediante a organização
e o Estado, dajustiça formal e da substancial. As vicissitu-
des do envelhecimento dos princípios consumaram-se no
Além, enquanto paralelamente a experiência terrestre da
sociedade passava dos grandes conflitos mundiais a uma
guerra civil molecular, também essa mundial.

Diante de tudo isso, a ciência escreveu um diálogo
entre um vivo delirante e um morto aborrecido, ao final do
qual parece que a máquina do tempo tomou-se desconexa.
Mas isso não é o fim, como também não é o medo do tem-
po. Cada segunda-feira é um presente e é o mesmo porque
é diferente. Se substituirmos a máquina do tempo pela má-
quina do direito, veremos que esta não se tomou descone-
xa. Ao contrário, a aparente desconexão, a diversidade
daquilo que se repete, o final colocado ao início, permitem-
nos ver a historicidade do direito, isto é, sua compatibilida-
de, a paradoxalidade de sua constituição, sua capacidade de
se autocondicionar e de operar com uma pluralidade de
autodescrições que não se deixam ligar a um princípio uni-
tário.

Neste século, grandes espaços de liberdade foram
postos em liberdade, tanto na política quanto na economia e
até mesmo na religião. Isso significa que foram
incrementados os condicionamentos da ação social; liberda-
de, na realidade, é a possibilidade de negação dos limites da
ação. Assim, somos ao mesmo tempo mais livres e menos
livres. E esse o paradoxo constitutivo da ação e, portanto,
da decisão. Isso vale tanto para o direito quanto para a eco-
nomia: há mais liberdade de imprensa e, portanto, menos
possibilidade de expressão de opinião; há mais riqueza exa-
tamente porque há mais pobreza. Essa paradoxalidade rom-
pe a continuidade do tempo que os antigos haviam construído
sobre a continuidade do ser. A sociedade pode representar
seu futuro como contínuo recomeçar, ou seja, como contí-
nua interrupção. Mas o futuro só é visível sob a forma da
probabilidade; pode se verificar, assim como pode não se
verificar. Depende do que se escolhe no presente. Cada
escolha pode impedir que ele ocorra, bem como apenas
uma escolha pode torná-lo possível. No entanto, as esco-
lhas nada mais são que eventos vinculados a eventos. Na
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sociedade, deve haver vínculos: deve haver vínculos que
amarrem o tempo, fixem um futuro. O direito é essa arti-
ficialidade que vincula o tempo. Mediante essa artificialidade,
a sociedade se predispõe a um futuro aberto. O direito deixa
aberta a possibilidade de tratar de maneiras sempre diferen-
tes a contingência que se produz: esta pode ser aumentada
ou reduzida, tratada como variação ou como redundância.

A contingência produzida pelos sistemas sociais, bem
como a contingência processualizada pelas estruturas des-
ses sistemas, constituem um enorme recurso da modernidade
da sociedade moderna: trata-se, no entanto, de um recurso
muito arriscado. O direito é o sistema de produção e de
controle seletivo dessa contingência, dessa contínua possi-
bilidade de outras possibilidades.

Está na moda falar-se de globalização. Nós preferi-
mos falar de sistema compreensivo da sociedade moderna.
Esse sistema vê a si mesmo em relação ao futuro: um futu-
ro que se produz continuamente sempre de modo distinto.
Essa autopercepção coloca a sociedade na condição de uma
contínua auto-irritação. O futuro parece arriscado porque
sempre pode ser diferente. AD direito fornece estabilidade e
certeza artificiais e contingentes, assim como o faz o Esta-
do, que organiza a comunicação entre a política e o direito.

No entanto, enquanto a sociedade representa para si
própria o futuro como risco e o vincula por intermédio do
direito, o risco mesmo não se deixajuridicizar.

O direito moderno constitui uma aquisição imprová-
vel. No final deste século, os horizontes dos conflitos e das
tragédias da nossa sociedade foram condensados e compri-
midos na teia dos Estados soberanos, conotados pela vio-
lência institucionalmente legítima dessas organizações. Agora,
esses horizontes nos permitem observar como realmente
funciona a aquisição do direito, quais são suas
potencialidades, sua indiferença e também o limiar de sua
sensibilidade. Os limites do direito, ou seja, o seu futuro,
dependem de sua estrutural incapacidade de lidar com o
risco.

(Tradução de Juliana N. Magalhães)
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Jacob Rogozinski

p 
rof Newton Bignotto' - Vamos começar per-
guntando sobre seu trabalho atual. Você tra-
balha com a noção de corpo político e de
carne do social - herdada de Merleau-
Ponty - e tem a intenção de ir um pouco
mais longe. Gostaríamos de saber como você
entende essa idéia, e que sentido tem falar;
hoje, em corpo político.

Efetivamente, como você diz, eu ten-
to, atualmente, trabalhar na perspectiva aberta

por Husserl e por Merleau-Ponty. O ponto central é a dis-
tinção fenomenológica entre o corpo e a carne, o corpo
sendo o modo de aparição da carne, que a objetiva e que
lhe permite ocupar lugar num universo objetivo, numa na-
tureza regida por leis necessárias. Ë só assim, ao se fazer
corpo, ao se "incorporar", que a carne emerge de seu caos
primordial. Mas meu trabalho não tem por objetivo, unica-
mente, o corpo político e a questão da carne do social. De
uma maneira mais geral, eu tento lançar as bases ou esbo-
çar o que poderia ser uma fenomenologia transcendental da
carne, da encarnação, da relação entre corpo e carne. Mas
o desdobramento, o desenvolvimento dessa ontologia po-
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deria se fazer em diferentes direções. Uma das direções
possíveis seria, por exemplo, o campo da psiquiatria, da
psicanálise. Trata-se de ver o que se passa quando um indi-
víduo, um sujeito humano atingido pelo que chamam de
loucura, de psicose vê desaparecerem os pontos de referên-
cia objetivos do que para um homem dito normal constitui
o corpo, quando um homem se vive como um corpo parti-
do, um corpo arrebentado; como não tendo mais corpo ou
como um corpo penetrado por corpos estranhos que o roem
ou o fazem estourar. Eu me pergunto em que medida essa
crise da corporeidade faz ressurgir alguma coisa da carne
primordial que resiste como se fosse o pano de fundo de
toda incorporação. Essa é uma das direções possíveis, um
dos desdobramentos possíveis da problemática fundamen-
tal. Um outro eixo de desdobramento teria a ver, justamen-
te, com a questão do político. Com efeito, constatamos que
em toda a tradição da filosofia política, desde os gregos, os
homens tendem a considerar a sua comunidade, o seu es-
tar-juntos como um grande corpo - um "corpo político", do
qual cada um dos corpos singulares não seria senão uma
parte, um membro. Também aí, trata-se de saber se essa
representação do social como um corpo é uma ilusão e em
que medida o seria. Não tende ela também a ocultar o
envasamento primordial da carne? Trata-se de saber se nela,
como na existência individual, a incorporação, isto é, a cons-
tituição de um corpo objetivo não tende a recobrir o
envasamento, o pano de fundo sobre o qual esse corpo se
constitui, ou seja, a dimensão da carne. E, aí, nos aproxi-
maríamos deste estranho conceito que encontramos no fim
da vida de Merleau-Ponty, em seus últimos trabalhos: o de
uma "carne da história", ou uma "carne do social", concei-
to que acho muito enigmático. A proposta política em jogo
não parece muito clara quando eu apresento isso de uma
maneira geral e abstrata, mas é preciso refletir em que a
modernidade é talvez o período em que a representação do
social, do político como um corpo entra em crise, o período
em que assistiríamos a uma desconstrução, a uma decom-
posição dos corpos políticos hipostasiados, que pretendem
subjugar e dominar a existência coletiva - o povo, a clas-
se, a raça, a nação, etc. Se assistimos, assim, à crise dessas
hipóstases que se inscrevem todas na figuração de um cor-
po, quer seja explícita ou implícita, a questão passa a ser a
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seguinte: se assistimos, realmente, a uma crise radical dos
corpos políticos, que resta depois dessa "desincorporação"
do social? Se a comunidade humana se representa necessa-
riamente sob a forma de um corpo total, de um grande
corpo, a crise da incorporação acarreta a angústia de uma
decomposição total da comunidade, uma dispersão, uma
disseminação total onde nada mais constituiria ligação, nada
mais viria reagrupar, manter juntos os indivíduos. Essa an-
gústia diante da ameaça de uma dispersão, de uma decom-
posição total da comunidade acompanha como uma obsessão
todo o movimento da modernidade, desde a revolução fran-
cesa, e desencadeia sempre uma contra-tendência reativa
no sentido de refazer um corpo, de amalgamar a comunida-
de humana sob a forma de um novo corpo, que tem uma
cabeça, como todo corpo, que tem, assim, um chefe, um
guia, um "führer", etc. Penso que assim se poderia analisar
a aparição do totalitarismo, no quadro da crise do político
nos tempos modernos. Assim, a proposta é a seguinte: se o
social só existe sob a forma de um corpo, estamos condena-
dos a oscilar infinitamente entre crises da incorporação co-
letiva e movimentos visando a constituir um corpo.
Assistiríamos a um eterno retorno do corpo, ao longo de
um movimento constante de desincorporação e de
reincorporação que repetiria, no plano coletivo uma pulsa-
ção imanente à corporeidade singular do indivíduo. Para
mim, é muito importante bancar - com Merleau-Ponty -
essa idéia de que há uma carne do social, aquém e antes da
incorporação do social em um corpo. Assim, se o corpo
político se desincorpora e entra em crise, isso não significa
necessariamente afundar, recair na multidão amorfa e no
caos. Essa pode ser, ao contrário, a chance de ver enfim
libertada a carne viva da comunidade, uma carne viva que é
ainda muito difícil de conceber, por não ter nunca aparecido
sem retração, de maneira inteiramente revelada, e isso tal-
vez seja impossível. Talvez a carne não se mostre nunca
como tal, inteiramente descoberta. Entretanto, devemos afir-
mar, se existe efetivamente uma carne do social, que certas
configurações políticas estão mais próximas da verdade carnal
da comunidade, enquanto outras, por exemplo, as que sali-
entam a unidade hipostasiada do corpo, recobrem, esma-
gam, desfiguram mais radicalmente essa verdade. Com base
nisso, teríamos novamente um critério de julgamento para
nos orientar com relação ao político.
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Prof Newton Bignotto - Continuando com a idéia
de corpo, o que foi dito acarretaria a necessidade de uma
nova concepção da unidade do corpo, ou pode-se continu-
ar a pensar no mesmo registro dos antigos?

Seriam necessárias longas análises para precisar me-
lhor o que entendo por carne primordial, as diferenças entre
carne e corpo. Para compreender o que caracteriza a carne,
penso que é preciso sempre partir da constituição singular
do corpo no indivíduo. Como já viu Aristóteles, é no ser
vivo singular que se pode compreender a arqué - a ori-
gem, o princípio —da autoridade política: É preciso rom-
per inteiramente com o procedimento dos sociólogos, que
partem do coletivo para, depois, considerar o indivíduo como
um derivado. É preciso, de um ponto de vista puramente
transcendental, tomar como ponto de partida a constituição
singular da carne em corpo, tal como ela ocorre na aventura
que é cada existência individual. Tentemos descrever o que
seria a carne primordial, "antes" de qualquer incorporação
(está claro que esse "antes" não deve ser entendido de um
ponto de vista cronológico ou biográfico: trata-se de uma
precessão, de um "antes" transcendental). Essa carne pri-
mordial não é unificada, ela é essencialmente múltipla, é
uma profusão de pólos carnais que são pólos de auto-afei-
ção, de receptividade sensível. O que caracteriza funda-
mentalmente a carne é a capacidade que tem de se
transformar em corpo sem deixar nunca de ser carne, e isso
se opera a partir do que Husseri e Merleau-Ponty encontra-
ram na experiência singular do quiasma tátil. Quando u'a
mão toca outra, a mão tocada é experimentada como uma
coisa, como um corpo, mas, ao mesmo tempo, ela se sente
tocada pela outra mão, logo, ela se vive ao mesmo tempo
como carne. É nessa simultaneidade do ser-corpo e do ser-
carne que reside o enigma, o segredo da autoconstituição
solipsista da carne em um corpo. Isso implica em que a
carne primordial é, essencialmente, duas. São necessários
pelo menos dois pólos para que possa haver quiasma, para
que a auto-afeição possa funcionar e a incorporação possa
se desencadear. Assim, a carne é dividida. Ela é, essencial-
mente, divisão, fissão, deiscência. Por outro lado, essa divi-
são é reversível. Ela é assimétrica, num certo sentido, já
que há um pólo ativo - u'a mão toca outra - e um pólo
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passivo - a outra mão é tocada pela primeira. Mas essa
assimetria é reversível, pois cada um dos dois pólos pode,
alternadamente, tocar e ser tocado, ver e ser visto, sentir e
ser sentido. Temos, assim, uma divisão e uma ausência de
hierarquia que me parecem características da vida imanente
da carne. A incorporação consiste precisamente em recobrir,
em esmagar essa divisão sob uma aparência de unidade. E
fato que cada corpo se vive, essencialmente, como uno. E
só nas formas extremas da psicose que os sujeitos têm a
impressão de que seu corpo está dividido, de que ele se
fragmentou em inúmeros pedaços. Na existência ordinária,
vivemos todos nossa carne como incorporada em um corpo
uno. Assim, o Um vem tomar o lugar do Dois. O Um reco-
bre, esmaga essa dualidade, essa divisão primordial; e assis-
timos também, no curso da incorporação, à aparição de
uma hierarquia que se instaura entre uma parte do corpo -
tradicionalmente, é a cabeça - que comanda, que é a arqué
e as outras partes, que são os membros, que obedecem.
Isso tem servido, desde os gregos, para justificar a desigual-
dade política, a hierarquia política. Se fosse possível uma
política da carne - embora eu não esteja certo de que a
expressão "política da carne" já não seja antinômica —,se
uma tal política tivesse um sentido, seria necessário distin-
gui-la radicalmente de tudo o que foi pensado até hoje como
uma política orgânica, como uma política enraizada na
organicidade do corpo. Isso vai da monarquia clássica em
suas formas mais absolutistas até uma monarquia constitu-
cional como a de Hegel, até tendências fascistizantes. Tudo
é possível, a partir desse modelo orgânico. Mas em todos
os casos em que temos aquelas figuras, ficamos presos a
uma figuração do corpo concebido como uno e como
hierarquizado segundo uma divisão entre a cabeça e os mem-
bros, na qual a cabeça comanda. Minha hipótese é que uma
desconstrução da hipóstase do corpo poderia liberar a ver-
dade carnal, isto é, a verdade de uma carne que é rebelde
ao Um, que resiste à unidade, uma carne que é fundamen-
talmente divisão, uma divisão reversível e não hierarquizada,
na qual cada pólo vem ocupar provisoriamente oposto ati-
voe se tornar, por sua vez, passivo. Veríamos aí delinear-se
o que poderia ser uma política mais próxima da verdade
carnal da comunidade. Os traços dessa política não estão
longe do que autores como Claude Lefort chamam de de-
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mocracia, já que esta, para ele, se caracteriza essencialmen-
te pela divisão. Ela é um modo de comunidade humana, é o
modelo, a instituição política que se esforça por não negar a
divisão simbólica constitutiva do social. Eu acredito que essa
concepção de democracia, não a parlamentar liberal, estaria
mais próxima do que chamo de verdade carnal da comuni-
dade.

'Luiz Fernandes de	Luiz Fernandes de Anis2 - Aproveitando suas pa-
Assis é editor dos lavras sobre a democracia, gostaria de fazer uma pergun-Cadernos da Escola	 -	-
do Legislativo. ta sobre os estados modernos. Na concepção da republica

moderna, pelo menos a partir da revolução francesa, a
idéia da participação do cidadão foi sempre muito impor-
tante. Bem, o que se vê hoje é que cada vez menos o cida-
dão participa da vida política. Na sua opinião, ainda se
pode falar em república e em democracia hoje, em socie-
dades onde não existe de fato afigura do cidadão ativo?

De início, cabe perguntar-se se não seria um tanto
mítica a figura de uma república, como imaginou Hannah
Arendt, constituída unicamente de cidadãos ativos, partici-
pando todos da ação. Foi só nas fases mais radicalizadas da
revolução americana, da francesa, da russa, dos grandes
movimentos de contestação, as quais foram muito breves,
em geral, durando alguns meses, no máximo um ano ou
dois, que a grande massa se comportou como sendo com-
posta de cidadãos, que tendiam a se organizar de maneira
coletiva para participar do que Arendt chamava de ação, ou
seja, a participação direta e ativa na vida política, a rivalida-
de não violenta em tomo do bem comum. Penso, aí, no que
ela diz no final do "Ensaio sobre a Revolução": as organiza-
ções do tipo do conselho operário são as únicas que permi-
tem à imensa massa dos obscuros romper as amarras da
opacidade cega da vida regida pelo trabalho, isto é, pelas
necessidades puramente biológicas, para subir ao palco lu-
minoso da ação. São as assembléias populares na Revolu-
ção Americana, são os grupos de "sans-culottes" na
Revolução Francesa, os conselhos operários na Revolução
Russa e na Revolução Húngara de 1956 - organizações
que ela chama de tesouro perdido das revoluções. Na uto-
pia arendtiana, parece-me que, ao lado do sistema dos par-
tidos e do parlamento (ou talvez no lugar desse sistema, o
que não está claro em seus textos), apareceria essa estrutu-
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ra piramidal de conselhos de operários, de camponeses, de
soldados, de bairros, de jovens, etc., que seriam "repúbli-
cas elementares" nas quais a grande maioria dos homens
poderia participar ativamente da vida política. Penso que
isso é uma utopia, pois, como Arendt reconhece, em todas
as ocasiões esse sistema, apenas esboçado, viu-se vencido
e destruído pelo sistema contrário, que era o dos partidos
ou do parlamento. Terá sido por acidente ou isso é inevitá-
vel? Essa é a questão que é preciso colocar a cada vez. E
possível que a grande massa seja sempre e continuamente
ativa? Não existe uma parte de passividade inelutável que
deve ser levada em conta? Talvez seja preciso pensar a
carne como tal, a carne do social, no sentido de Merleau-
Ponty, também como um elemento de resistência, de passi-
vidade resistente, na medida em que a passividade não é só
inação ou dispersão. A carne é o que resiste, sem cessar, a
cada instante da vida, a tornar-se corpo, isto é, a ser absor-
vida e esmagada pelas figurações do corpo político
hípostasiado.

Essa resistência da carne acaba levando, às vezes, a
momentos de fratura, de queda, em que rui a hipóstase do
corpo. Então se vê surgirem formas de organização, de co-
munidade que parecem mais próximas da verdade carnal.
Efetivamente, o sistema dos conselhos operários ou os gru-
pos de "sans-culottes" estão muito próximos do que pode-
ria ser a carne do social, em sua efervescência. Mas penso
que não se pode mitificar esses modos de organização. Que
se pode dizer dos grupos de "sans-culottes"? Por um lado,
eles resistem ao Um - o que foi bem visto por Arendt -,
eles se esforçam por manter a pluralidade, contra o Comitê
de Salvação Pública, contra tudo que, no aparelho do Esta-
do, tende a reduzi-la a divisão e a agregar tudo ao que se
poderia chamar hoje de partido único. E, no entanto, ao
mesmo tempo, eles são, à sua maneira, dominados pelo
desejo de algo que os magnetiza, os traga, os fascina: é o
desejo do Um, é também o desejo do Tenor, o ódio contra
um inimigo oculto que sempre renasce e que sempre é pre-
ciso tomar a abater; é a fascinação pelo chefe carismático
que poderá levar o povo à vitória contra tal inimigo. Assim,
vejo a carne do social como um elemento altamente instá-
vel, que aparece para logo desaparecer, que surge nos
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interstícios, nas fissuras do corpo político em crise, mas
sempre se deixa quase imediatamente captar de novo por
novas figuras do corpo ou do Um, e, nesse sentido, ela é
altamente ambivalente. E preciso pensar essa ambivalência,
para não sucumbir à ingenuidade, seja a ingenuidade
arendtiana de delinear uma república de conselhos, na qual
o povo inteiro poderia participar ativamente da glória da
ação, seja uma outra, a de conceber uma política da carne,
na qual se imaginasse que a sociedade poderia auto-organi-
zar-se de maneira permanente, superando as figuras advindas
do Um no qual ela se cristaliza, se condensa. Penso que
tudo isso são ilusões. Agora, se a carne, no futuro, poderá
inventar novas formas de comunidade, de organização mais
próximas de sua verdade, mais resistentes ou mais rebeldes
às diferentes formas de reincorporação, é algo que não se
pode hoje saber. Eu diria que a crise e a queda da maior
parte dos grandes sistemas totalitários deste século poderia
trazer a essa questão uma dimensão de esperança. E possí-
vel que, um dia, seja atingido um ponto de não-retorno, e
que, então, a carne não seja mais tão fácil e rapidamente
reabsorvida e cativada pelas figuras do Um e do Tenor. E
uma possibilidade, que nada nos garante que se realize um
dia.

Marcílio França Marc flio França Castro3 - Retomando a mesma
Castro é editor dos pergunta, mas sob um outro ângulo: como você vê a ques-
Cadernos da Escola tão da representação nas democracias modernas, conside-
do Legislativo.	rando ao mesmo tempo o problema dos sistemas de

comunicação, da mídia, que invade a vida política e às
vezes a determina, em um sentido muito diferente do que
se podia prever cem anos atrás?

Não vou falar contra a representação. É um viés muito
freqüente. Um grande número de teóricos políticos susten-
tam ainda hoje um discurso contra a representação, contra
o Estado; é o caso de Alain Badiou, para quem o Estado
parece ser uma representação do mal. Se se considera que a
dinâmica da democracia está ligada à aceitação de uma divi-
são simbólica fundamental, o fato de existirem representan-
tes e representados é uma maneira de encenar, de concretizar
no real algo essa divisão simbólica, sem nunca esgotá-la.
Em outras palavras, na concepção, digamos, rousseauniana,
que recusa a representação, que pretende impor em toda
56



DIÁLOQO: JACOB ROQOZINSICI

parte a presença física do povo soberano como tal, encena-
se uma gigantesca denegação da divisão simbólica. Há uma
fantasia de reincorporação no um que se percebe muito cla-
ramente. A representação é, pois, necessária. Isso posto,
constatamos que, atualmente, sem dúvida alguma, há uma
crise das democracias representativas, que curiosamente,
coincide com sua vitória aparente sobre seu velho inimigo,
o totalitarismo. Penso sempre no que dizia Hegel sobre
Napoleão: que, um dia, depois de todas as suas vitórias, ele
teve que experimentar "a impotência da vitória". Tudo se
passa como se o campo democrático experimentasse hoje a
impotência de sua vitória. É como se o pensamento demo-
crático e a atividade política democrática não conseguissem
se afirmar senão frente ao inimigo, pois é apenas frente ao
inimigo, na demarcação entre o amigo e o inimigo, que a
mais elevada forma de soberania política é possível. Na
verdade, as figuras mais expressivas da democracia se reve-
laram na luta, por exemplo, contra o fascismo. Estou pen-
sando em Churchill, De Gaulle, etc. Há aí uma força
instauradora, inventiva e criadora, no combate contra o pior
inimigo. Assim também, os avanços mais significativos do
pensamento político democrático deste século - penso ainda
em H. Arendt, C. Lefort, etc... - se verificaram sempre,
frente ao totalitarismo. O que acontece então quando esse
inimigo parece em desagregação, em decomposição? Não
estou certo de que ainda seja possível uma política autênti-
ca sem que se possa de novo traçar de maneira radical a
demarcação entre o amigo e o inimigo. Há também uma
ingenuidade filosófica que anda junto com um certo
neoliberalismo no plano político. Há a ingenuidade do filó-
sofo do consenso, para o qual, no fundo, o ideal é que haja
o máximo de comunicação possível entre os seres racionais
que somos. Assim, quanto menos divisões houver, quanto
menos conflitos, mais avançamos em direção a esse ideal
de comunicação, de consenso racional. Acho que é uma
posição extremamente ingênua. Tomemos um exemplo con-
creto: vimos que na França, há uns quinze anos, os velhos
antagonismos entre a esquerda e a direita, simbolicamente
muito consistentes e consolidados, porque ligados a toda
uma tradição que remonta pelo menos à Revolução France-
sa, à Comuna, à Resistência, etc., começaram a desmoro-
nar. A boa nova era proclamada aos quatro cantos, na mídia:
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a de que chegávamos a uma república de centro, uma repú-
blica do consenso, na qual nada mais distinguiria, realmen-
te, os dois blocos opostos, a não ser divergências menores,
diferentes maneiras de gerir a realidade. Ora, o que se cons-
tata hoje? Quanto mais esse bloco central baseado no con-
senso tende a se desenvolver, mais se vê reaparecer nas
bordas a oposição antagônica, a divisão radical, que se pre-
tendera superar no nível central. Um exemplo seria a apari-
ção de um partido de extrema direita, que se define como o
verdadeiro representante do povo, em oposição radical, ab-
soluta, com o sistema, com o establishment, com o conjun-
to da classe política, que é apontado como corrupto, como
vendido, como divorciado do povo. Não se pode, portanto,
superar tão facilmente a divisão ou a oposição amigo/inimi-
go. Há uma ilusão do consenso que se deve realmente ten-
tar criticar. A questão será, pois: como reencontrar uma
prática democrática, um exercício democrático, da divisão
e da luta? Já para a mídia, seria necessária uma outra per-
gunta.

Prof Newton Bignotto - Aproveitando suas pala-
vras sobre a idéia do consenso, essa idéia de que não há
mais divisão do corpo social: hoje se encontra uma outra
divisão, aliás de outra natureza, entre política e religião.
Refiro-me a todos os movimentos de caráter religioso, ra-
dicais, que são muito bem tolerados pelas democracias
representativas, mas que, de certa forma, constituem uma
ameaça para elas. Acabamos de ver o assassinato de Rabin
em Israel; na Argélia, vimos a ruptura ocorrida justamen-
te por causa desse movimento... Quer dizer que há movi-
mentos que aproveitam ou que podem aproveitar espaços
abertos por uma democracia representativa e que, entre-
tanto, têm visões muito diferentes, justamente no que diz
respeito a questões como a universalidade dos direitos,
por exemplo. Como você vê essa relação entre religião -
tomada não no seu sentido clássico, mas no sentido de
fundamentalismo religioso - e a questão da democracia
e das crises da democracia?

É uma pergunta difícil, que exigiria uma análise mais
profunda. Por exemplo, não sei se o assassinato de Rabin
remete a um problema de fundamentalismo religioso. Yigal
Amir, mesmo sendo um homem aparentemente exaltado,
59



DIÁLOQO: JACOR ROQOZINSICI

que diz ter agido por ordem de Deus, é, antes de mais nada,
um membro do grupúsculo nacionalista, contrário à paz com
os árabes, o que remeteria, portanto, a uma outra dimen-
são, que é a da nação. Tenho a impressão de que a própria
dinâmica da democracia - e a esse propósito seria bom
reler o que Tocqueville já dizia a respeito há mais de um
século - tende, de certa forma, a enfraquecer, a esgotar as
formas clássicas do corpo político. As relações clássicas entre
religião e Estado tendem a se diluir progressivamente e a se
extinguir com o avanço da democracia, na qual a religião se
toma algo privado, perdendo, portanto, sua pretensão de
regular a vida da comunidade. E na medida em que se toma
algo privado, a tendência natural é que recue cada vez mais.
A pretensão por parte das diferentes religiões de reger o
conjunto da vida entra em choque com a aspiração, carac-
terística das democracias modernas, à afirmação do indiví-
duo, à busca da felicidade particular... Percebe-se claramente
que o avanço democrático em países como a Polônia, por
exemplo, tem implicado um recuo progressivo da influência
da Igreja. Não gostaria de me limitar a considerações de
caráter sociológico, empírico como essas...

Acho que pelo menos no Ocidente cristão - seria o
caso de investigar o que foi a figuração do corpo político no
Islã -, a influência, enfim, o peso da Igreja na vida política
foi sempre mediado pela representação do Corpus Mysticum,
logo, por uma figura do Corpo. A Igreja, pelo menos desde
São Paulo, apresenta-se como o "Corpo Místico, cuja ca-
beça é o Cristo". Logo, por derivação, por transposição, o
Estado, desde a Idade Média, apresentou-se, por sua vez,
como sendo o Corpus Mysticum Republicae, o Corpo Mís-
tico do Reino, cuja cabeça é o rei. Vamos associar isso à
idéia da crise das figurações do corpo, de que falava há
pouco. Se há hoje uma tendência para a erosão, para a
dissolução das hipóstases clássicas do corpo, ela não pode
deixar de atingir também o que se apoiava nessas represen-
tações, por exemplo, do religioso. Num certo sentido, cami-
nhamos cada vez mais para a apresentação da instituição
democrática como uma instituição puramente imanente,
puramente "humana" e "voluntária", mesmo que nela haja
uma boa parcela de ilusão e de ingenuidade. Mas essa re-
presentação do social como auto-instituindo-se num plano
puramente imanente, só pode, esvaziar de sua substância,
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todas as representações que consideram o social como su-
jeito a uma ordem superior, a um Outro, a um grande Ou-
tro, que, classicamente, chamamos de Deus. Nesse sentido,
eu diria que a dinâmica da democracia só pode esgotar ou
extenuar cada vez mais profundamente o peso do religioso.
E, como sempre, isso implica contra tendências, tentativas
regressivas visando a frear ou a bloquear essa dinâmica tal-
vez irreversível. Ainda há pouco referia-me às tendências
para a reincorporação, para refazer o corpo numa socieda-
de marcada, todavia, por uma irreversível desincorporação.
Poderíamos aplicar isso, mutatis mutandis, ao fenômeno
chamado de integrismo ou do retomo ao religioso. Não es-
tou certo de que possamos, por exemplo, interpretar movi-
mentos como o EIS argelino ou a revolução iraniana como
sendo simplesmente integrismos, ou seja, tentativas visan-
do a restaurar a fé tradicional ameaçada pela modernidade.
Acho que aí é preciso distinguir o que dizem os ideólogos
desses grupos do que eles fazem realmente. Poderíamos
questionar se não estamos assistindo, ao contrário, a movi-
mentos profundamente modernos. Se não me engano - por-
que não sou muito competente - jamais, na história do Islã,
se assistiu a formas de república teocrática na qual o clero
islâmico se apropriasse diretamente do poder, sobrepondo-
se a qualquer autoridade política ou anulando-a. Ao contrá-
rio, no Islã clássico, o califa é que é o detentor da autoridade
política, investido como tal pela religião. Ele é o mandatário
de Deus na terra, enquanto ao clero cabe regular os aspec-
tos propriamente cultuais e religiosos da organização social.
Analisada desse ângulo, a assim chamada república islâmica
me parece uma monstruosidade, do ponto de vista da tradi-
ção islâmica clássica, assim como as noções de revolução
islâmica, de um partido da república islâmica ou um "parti-
do de Deus". O mesmo se pode dizer do P15 argelino. Pode
ser que estejamos assistindo a algo que é a emergência de
um novo foco totalitário com o que isso implica sempre a
mobilização poderosa das massas, a revolta dos excluídos
contra a corrupção, contra a opressão, etc. Um totalitaris-
mo, que aqui usa certos elementos da ideologia religiosa, da
mesma forma que o stalinismo utilizava elementos do socia-
lismo operário, ou que o nazismo utilizava elementos tanto
do nacionalismo quanto do socialismo. Acho, portanto, que
o aspecto propriamente religioso é secundário nesses movi-
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mentos e que estamos assistindo a uma espécie de tentativa
de refazer o corpo, de voltar a um estágio anterior regido
pela dominação de um corpus mysticum, mas numa socie-
dade que já teria talvez ultrapassado esse estágio, que já
teria possivelmente cruzado o ponto do não-retomo. E os
resultados são movimentos híbridos, movimentos profun-
damente bastardos, ambíguos, que apresentam traços de
uma extrema modernidade, e que, por outro lado, dão a
impressão de uma reação integrista e religiosa. Mas seria
um grave erro reduzir isso simplesmente ao integrismo, a
um movimento simplesmente reacionário.

Luiz Fernandes de Assis - Vamos a uma última
pergunta de atualidade: o que quer o Governo Chirac?
Estamos pensando no fato de que ele decidiu afrontar a
comunidade internacionalfazendo experiências nucleares
cuja necessidade é muito difícil comprovar, mesmo para a
defesa da França. Ao mesmo tempo, em política interna, é
um governo que muda um pouco, mas que mantém a linha
das políticas mais tradicionais, mais conhecidas, de um
certo liberalismo econômico implantado há tempos.

Você está perguntando o que quer Chirac. Acho que
Chirac não quer nada, ele é incapaz da menor vontade. Aí
podemos ver, aliás de uma forma bem patética, o que eu
lembrava ainda há pouco, ou seja, a erosão ou o esgota-
mento interno das práticas políticas democráticas que ti-
nham conseguido encontrar sua força inventiva e
mobilizadora frente ao inimigo. De Gaulle tinha a estatura
de um "Príncipe", um príncipe no sentido de Maquiavel,
com uma grandeza e uma dignidade notáveis. E  que vem
depois, na seqüência do curso da vida democrática, seria a
repetição em farsa - como diria Marx - a retomada
caricatural da posição fundadora, que , no caso de Chirac,
assume o aspecto de uma grotesca caricatura. Deve-se pen-
sar em Chirac como um simulacro de De Gaulle, como
alguém que, em suas atitudes, seus gestos, seu comporta-
mento, quer mostrar que tem firmeza, quando é absoluta-
mente incapaz disso. Em sua longuíssima carreira política,
nós o vimos adotar, a cada momento, as mais variadas posi-
ções: ele defendeu um "trabalhismo à francesa", depois um
neo-liberalismo reaganiano desenfreado, depois uma posi-
ção intermediária... Na época da campanha eleitoral da últi-
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ma primavera, para ultrapassar Baliadur, seu adversário li-
beral clássico, no primeiro turno, ele adotou uma posição
voluntarista e populista, enfatizando exatamente a necessi-
dade de lutar contra a "fratura social", a recusa do que ele
chamava "pensamento único", ou seja, o neo-liberalismo
dominante. Mas quase no mesmo dia em que foi eleito, -
é claro que todo mundo já podia prever isso - logo ele se
aliou, na escolha de seu Primeiro-Ministro, Juppé, por exem-
plo, e da política de seu governo, a este mesmo "pensamen-
to único" neoliberal que não cessara de atacar durante toda
a sua campanha. Um amigo argentino me dizia que Chirac
o fazia pensar em Menem, que, a cada eleição, redescobre,
de repente, a frase peronista clássica, nacionalista, anti-
oligárquica, populista, e, no dia seguinte às eleições, se cur-
va novamente diante do FMI. Acho que há um fenômeno
muito parecido, também caricatural no caso de Chirac. Ele
é um político de terceira categoria, muito inferior ao que foi
Mitterrand, apesar do que se possa pensar sobre Mitterrand.
Sua aparente oposição à comunidade internacional é uma
armadilha em que ele próprio caiu. O que caracteriza Chirac
é que ele adota, quando chega ao poder, medidas aparente-
mente muito radicais e assim que se defronta com uma opo-
sição, ainda que fraca, imediatamente dá meia-volta, volta
atrás e muda de posição. Ele é incapaz de sustentar uma
política contínua; é essencialmente um oportunista. Ele está
à procura não de uma verdadeira grandeza, de uma verda-
deira ação política que marque a História, mas, essencial-
mente, dos sinais da grandeza; não de uma verdadeira posição
política, mas, unicamente, de uma postura, o que chamarí-
amos, em francês, uma "gesticulação". Nele, o gesto políti-
co se transforma em gesticulação. Ora, para ele, os sinais
imitados e simulados da grandeza implicavam assumir uma
postura "heróica" diante do mundo. E então, ele decidiu
retomar suas experiências absolutamente inúteis. Mas ele se
revelou um político extremamente desastrado, pois nem se-
quer se deu conta de que estávamos no ano do
cinqüentenário da explosão de Hiroshima. Ele subestimou
completamente a dimensão das resistências ecológicas e
ambientalistas no mundo inteiro, inclusive na França - vale
lembrar que mais de 60 % dos franceses se opuseram à
retomada das experiências. Além do mais, ao dizer que re-
tomava as experiências, ele declarou - o que é um erro
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gravíssimo para um político - que sua decisão era, por
princípio, irrevogável. Assim, ele se privou da margem de
manobra mínima necessária, que lhe teria permitido even-
tualmente encontrar uma boa razão para interromper as ex-
periências. Agora está numa situação difícil, pois não quer
desautorizar-se, interrompendo as experiências que decla-
rou irrevogáveis, e, insistindo nelas, continua a se prejudi-
car cada vez mais. Mesmo um político sem talento, mas
técnica e profissionalmente hábil como Mítterrand teria evi-
tado essa espécie de erro de iniciante. E um traço caracte-
rístico do abastardamento e do aviltamento da vida política
na democracia comum. Mas pode ser que, fora dos perío-
dos de crise, a vida política não tenha necessidade dessas
grandes figuras brilhantes e trágicas que foram De Gaulle,
Churchill ou tantos outros. Estamos condenados à medio-
cridade. Talvez os tempos medíocres necessitem mesmo é
de políticos medíocres.

Marcílio França Castro - Gostaria de voltar ape-
nas a uma pequena questão, na qual o senhor já tocou,
com relação à democracia contemporânea: qual é o papel
da mídia nessas transformações e nessas crises?

Acho que é preciso ser prudente e evitar as declara-
ções categóricas contra a mídia, muito comuns entre os in-
telectuais: a denúncia da sociedade do espetáculo, os meios
de comunicação sendo considerados como bárbaros, des-
truidores da democracia. A invasão progressiva da vida pela
mídia é um fenômeno complexo e ambíguo que pode, em
certos aspectos, permitir restaurar um certo modo de vida
democrática, favorecer a participação ativa dos cidadãos
em certas decisões que lhes dizem respeito. Eu tenderia,
pois, a pleitear um uso democrático dos meios de comuni-
cação de massa. Acho que é possível. Através de fenôme-
nos muito recentes, como a Internet, por exemplo, ou o
Minitel, na França, talvez estejamos assistindo a tentativas
de reconstituição de um certo modo de comunidade, acima
das divisões tradicionais e dos círculos fechados que impe-
diam as pessoas de se encontrarem, no quadro das socieda-
des massificadas. Isso posto, acho que é preciso ser muito
prudente e manter uma vigilância crítica. E aqui quero vol-
tar à análise fenomenológica. De fato, com a forma domi-
nante dos meios de comunicação de massa, estamos
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assistindo, antes de tudo, à denominação da imagem. A mídia
é, essencialmente, a televisão. Já existe também a fabrica-
ção de imagens virtuais. E essencialmente o domínio da
visão. E o que é o visível, do ponto de vista fenomenológico?
O que é o visível em sua relação com a carne? Talvez seja
bom lembrar aqui o que dizia Husserl a esse respeito: que o
quiasma carnal, o quiasma que permite a qualquer carne
constituir-se em corpo e abrir-se a um mundo e aos outros,
é, antes de mais nada, um quiasma tátil. E quando um pólo
de carne toca um outro e por ele é tocado: cada uma das
duas mãos tocada pela outra se sente ao mesmo tempo a
que toca e a que é tocada, sendo, então, possível uma reci-
procidade, um entrelaçamento. Mas no caso da visão, diz
Husserl, não existe quiasma visual: quando vejo meu rosto
no espelho, não vejo meu olho me vendo; eu vejo uma
coisa morta, que me fixa de fora, e é por uma transferência
indireta e analógica que posso me reconhecer, reconhecer
essa imagem no espelho como sendo meu rosto me olhan-
do. No plano da visão, não há presença imediata, presença
originária da própria carne. Tomando-se visível, fazendo-se
visível, a carne se desencarna, ela se descarna. Husserl che-
gava mesmo a dizer que uma carne que só fosse dotada de
visão, que não tivesse o tato, deixaria por isso mesmo de
ser carne, ela se desencarnaria totalmente. E isso que
Merleau-Ponty chama de "loucura da visão". A loucura da
visão se apropria da carne e a desencarna. E é inevitável.
Eu remeteria a tudo o que Lacan e a psicanálise nos ensina-
ram sobre o papel estruturador do imaginário na gênese do
"eu" na criança. Não há como fugir a isso. E preciso que
essa carne primordial possa se ver além dela mesma e se
alienar nessa estatura que a esmaga e lhe escapa, para que o
sujeito possa chegar a dizer "eu", para que a carne possa
chegar a se individualizar de alguma forma. E, no entanto,
isso só pode ocorrer por meio de uma alienação radical,
uma despossessão. Há, sem dúvida, uma relação entre toda
essa análise aqui esboçada muito sumariamente, segundo a
qual, na verdade, a loucura da visão quebra a relação ime-
diata da carne consigo mesma, e, por outro lado, essa lou-
cura da mídia, que passa essencialmente pelo ver e pela
visão, pela tele visão, por uma visão à distância, agravando
ainda mais a separação, o distanciamento, do que na visão
cotidiana, a visão de carne a carne, em que eu vejo você,
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você me vê. Temos assim uma visão totalmente factícia,
uma visão à distância, que pretende, por uma espécie de
loucura interna, suprimir a distância. Porque, no fundo, a
televisão é a ilusão sem a qual a visão seria sem "télé", sem
distância. E, por isso, ela se torna, permitam-me usar esse
jogo de palavras grego, sem "telos", isto é, sem objetivo. E
um perfeito simulacro que se compraz com sua própria si-
mulação, ao infinito, um labirinto, um jogo de espelhos. E
aí existe, sem dúvida alguma, um perigo para a carne do
indivíduo e para a própria carne da comunidade: o perigo de
que o indivíduo vivo seja simplesmente fagocitado pela ima-
gem que não cessa de envolvê-lo, de cercá-lo, de que a
imagem se torne para ele mais verdadeira, mais real do que
o próprio real, de que ela envolva sua vida e acabe por
reconstruir inteiramente um mal virtual. Daqui a alguns anos,
poderão ser inventados universos de ficção nos quais os
indivíduos reais passarão uma vida inteira sem nunca entra-
rem em contato com a própria realidade. Será que isso não
implica uma ameaça para a própria vida da comunidade,
para a carne viva da comunidade? Temo que seja uma ame-
aça potencialmente ainda mais grave do que a que pesa há
milênios sobre esta vida: sua incorporação no corpo total. E
uma questão que deve ser discutida. O que se passa com a
imagem do corpo que é veiculada pela televisão, por exem-
plo? Será que a televisão não tende a enfatizar essas figura-
ções imaginárias do corpo, que anulam totalmente a realidade
viva do corpo de carne e a substituem? Acho que é nesse
sentido que a questão deve ser desenvolvida.

(Transcrição: Georges J. Vincent)
(Tradução: Maria Lima Soares Souza e

Maurício Santiago de Almeida Filho)
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1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Silviano Santiago é
professor do Institu-
to de Letras da Uni-
versidade Federal
Fluminense (R.J.) e
da Universidade de
Vale (E.U.A.).

s compreensões da política que podem
ser depreendidas pelo leitor do romance
moderno são to variadas quanto as com-
preensões da política que têm os cida-
dãos de um país. Nesse sentido, o
romance é, por um lado, parente recalci-
trante, tanto dos partidos políticos
institucionalizados quanto de partidos que
venham a existir. E, por outro lado, ele é
primo do jornal. Com uma diferença: nes-
te, narram-se cotidianamente os aconte-

cimentos reais, enquanto naquele é a imaginação do escritor
que os trabalha, reinventando-os pela estilização artística
ou criando-os pelas traições de memória.

Para realizar sua tarefa, o ficcionista se vale não só
das categorias de sujeito e de tempo cronológico, como tam-
bém das de representação visual e de espaço real. Vale-se
delas com flexibilidade e liberdade. Finalmente, no contexto
das ciências sociais (história, sociologia, psicanálise, etc.), o
discurso ficcional é sempre um discurso concorrente e com-
petitivo. Pode ser acatado e respeitado como simbólico pe-
los adeptos das ciências sociais que julgam ser elas
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constituídas por práticas discursivas. Pode ser ele excluído
das listas de leitura dos estudantes e recalcado como falso
pelos radicais cientistas da empina.

Na medida em que o romance se apresenta como um
discurso "escrito" e publicado em livro, de aceitação e cir-
culação universais (o problema da tradução se impõe,
esqueçamo-nos dele neste momento), a primeira afirmativa
destas anotações, já em si abrangente, tem de ser retomada
e alargada ainda mais, para atingir nova e definitiva
abrangência: as compreensões da política que podem ser
depreendidas pelo leitor do romance moderno são tão vari-
adas quanto as compreensões da política que têm os cida-
dãos dos vários países. Vale dizer que, em princípio, a
literatura é uma arte tão cosmopolita quanto o cinema, a
música ou as artes plásticas.

A absorção política do texto artístico pelo imaginário
do leitor-cidadão através da atividade da leitura é sempre
contextualizável politicamente, queira ele ou não. Apesar de
exigir a atenção solitária do indivíduo e ser parte da experi-
ência que alicerça a sua formação ("bildung"), toda e qual-
quer leitura acaba por ser feita na clave de uma pauta política
que chamaremos de localista, ou numa outra clave, a da
pauta política que chamaremos de cosmopolita. No primei-
ro caso, está em questão o modo como o leitor se alimenta
do romance para representar a história "nacional" de um
dado país, tanto na sua unidade imaginada de comunidade,
quanto na fragmentação subversiva desta em diferentes re-
giões. Essa regionalização tem o fim de assinalar os desní-
veis econômicos e sociais que a política de identidade
nacional camufla. No segundo caso, estará em questão o
modo como o leitor se alimenta do romance para represen-
tar a história "universal", tanto na expansão do universal
hegemônico até os confins do periférico, quanto na inclusão
desse nacional, considerado então periférico, no universal
hegemônico. As duas leituras podem e devem se combinar.
Raras vezes não se combinam.

Lê-se sempre Guimarães Rosa no contexto nacional;
pode-se lê-lo no contexto universal. Lê-se sempre Marcel
Proust no contexto francês, ocidental; pode-se lê-lo no con-
texto brasileiro, ou, ainda e por exemplo, no contexto afri-
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cano. Ler uma obra artística que saliente apenas os aspec-
tos regionais de dado país, no próprio contexto regional que
a significa, na maioria dos casos acaba redundando em exem-
plo lamentável de provincianismo. Não se trata mais hoje
de direcionar a leitura, como foi praxe em tempos discreta
ou indiscretamente autoritários; trata-se, antes, de procurar
contextualizá-la pelo modo como o leitor-cidadão a direciona.

No entanto, ao final da guerra fria, começa a pipocar
um diferente tipo de leitura da ficção, que, ao fugir aos
padrões convencionais da política tal qual instituída pelos
partidos neste século, terá de ter a sua leitura contextualizada
da forma que tentaremos esclarecer a seguir.

2- DESCONSTRtJÇÃO DOS CONCEITOS DE
NACIONAL E UNIVERSAL

Colocamos, anteriormente, os termos nacional e uni-
versal entre aspas para significar que ambos estão sendo
hoje desconstruídos, para empregar o termo de Jacques
Derrida, ou seja, estão sendo abalados e questionados nos
seus respectivos alicerces epistemológicos. O primeiro ter-
mo, nacional, está sendo abalado e questionado pelos no-
vos e vários movimentos sociais, aglutinados em tomo da
busca de uma política de identidade para grupos minoritários,
que corretamente julgam que a idéia e a prática do nacional,
da política nacional no Ocidente foram arquitetadas pelo
poder dominante através de divisões sociais e políticas in-
ternas, calculadas, e que essas divisões tinham o sentido de
rejeitar determinados segmentos sociais da nacionalidade
(mulheres, índios, negros, homossexuais, grupos religiosos,
etc.) para a margem da cidadania política atuante. Dentro
do ponto de vista da nacionalidade como a entendemos hoje,
esses grupos sociais minoritários se apresentam na cena po-
lítica como tais, para dizer como foram e estão sendo desti-
tuídos de voz (vale dizer, de representação nos três poderes),
discriminados e perseguidos e, finalmente, estigmatizados.

Não há ainda partido político nacional que abrigue os
grupos minoritários nas suas reivindicações identitárias, por
mais justas que sejam. Há, quando muito, facções dentro
de partidos que os acatam com desconfiança, acusando-os
de radicais ou de incendiários. Pode-se, por isso, crer que a
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proposta deles seja por demais corrosiva do próprio sistema
nacional partidário. Por isso também, a leitura da ficção
produzida pelos porta-vozes dos grupos minoritários busca
exercer o velho proselitismo político. Nesse sentido, retoma
as diretrizes do antigo engajamento (ou seja, o que existiu
desde a Revolução Soviética de outubro até o fim da Guer-
ra fria), seja negligenciando às vezes, na produção da leitu-
ra, as questões propriamente estéticas, julgadas estas como
condicionadas pelo poder hegemônico, seja voltando a utili-
zar com certa desenvoltura o termo "fascista" para certas
leituras.

Em virtude de os grupos minoritários não encontra-
rem um alicerce firme nos sistemas políticos nacionais, ain-
da controlados por grupos econômicos conservadores, as
aproximações e relações políticas buscadas por esses movi-
mentos sociais tendem a se dar mais e mais com grupos e
associações estrangeiros, espalhados pelos quatro cantos
do mundo. Todos comungam os mesmos objetivos de luta
e os mesmos interesses sociais, constituindo o conjunto um
novo e inesperado desenho na política internacional. Cada
desconstrução do nacional, em sua fragmentação específi-
ca, é minimizada em favor de umapolítica de globalização
atuante, que cria novas redes virtuais de comunicação, ao
mesmo tempo em que transcende o feijão-com-arroz dos
sistemas políticos nacionais. Normal, pois, que os novos
grupos políticos globalizados sejam apoiados, na sua luta
político-acadêmica, pelo empresariado multinacional, atra-
vés de fundações como a Ford e a Rockfeller, e que se
valham (como nós, antigamente, nos valíamos de revistas e
livros importados) da requintada aparelhagem eletrônica, de
que o chamado correio eletrônico ("e-mail") é apenas o
exemplo mais corriqueiro.

Ao contrário das divisões e das exclusões políticas de
gênero e étnicas, levantadas acima, a divisão da sociedade
nacional em classes econômicas e as conseqüentes reivindi-
cações políticas da classe social menos privilegiada, a ope-
rária, têm tradição universal de luta política na modernidade.
Partidos políticos de variado colorido, constituídos pelo
ideário e pela práxis socialista, anarquista ou marxista, re-
presentaram e representam os trabalhadores ou lhes em-

70



SILVIANO SANTIAQO - FICÇÃO MODERNA E
POLÍTICA: LEITOR E CIDADANIA

prestam voz autoritária (ao traduzir a política pela luta de
classes) no plano nacional ou internacional/nacional. Nesse
caso, temos de fazer algumas correções às primeiras linhas
destas anotações: a literatura pode ser também filha legíti-
ma (melhor se bastarda, perdoem a ironia) de um partido
político. A ficção que respaldou abertamente a luta de clas-
ses, por exemplo, abandonou certas regras oitocentistas e
liberais na fabulação da intriga e na caracterização dos per-
sonagens e tendeu a forçar o leitor (por mais inteligente que
ele seja) a aceitar como verdadeira uma única opção políti-
co-partidária de leitura.

Para uma literatura filha de partido, tipicamente bra-
sileira, leia-se o romance de Jorge Amado dos anos 30 e 40,
fase esta que culmina com o elogio político de Luís Carlos
Prestes como o "cavaleiro da esperança" e o cobiçado Prê-
mio Stalin para o romance Seara Vermelha. Os laços que
esse tipo de obra literária estabelece com o leitor podem ser
críticos com relação à sociedade (e o são). Serão, no entan-
to e certamente, menos estimulantes para a imaginação e a
inteligência do leitor, pois dele se espera menos uma refle-
xão autêntica e mais a cumplicidade ideológica.

A crítica demolidora a uma literatura direcionada pela
política partidária, hoje em plena efervescência na Europa,
se depreende da leitura dos romancistas russos exilados, ou
de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, para
não mencionar os filmes de Andrej Wazda, como O Ho-
mem de Mármore.

O encontro da política de identidade do operariado,
engendrada pelo viés autoritário do economicismo
(sindicalismo, anarquismo, populismo, etc.), com a política
de identidade dos estigmatizados, engendrada pelo proces-
so da sua inserção democrática na sociedade (minorias),
esse encontro desencontrado é um dos temas mais fasci-
nantes das duas últimas décadas, dramatizado com rara fe-
licidade pela melhor literatura chamada de pós-moderna, e
também discutido pelos analistas e pelos partidos políticos
mais afinados com a contemporaneidade.

O segundo termo colocado entre aspas, universal,
vem sendo abalado e questionado por todos os estudiosos e
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ativistas políticos que percebem que, na constituição da no-
ção filosófica de universalidade, estabelecida pela razão
iluminista no século XVIII, estava embutida uma decidida
homogeneização do resto do mundo pelos padrões coloni-
zadores da civilização européia, dada então como indiscuti-
velmente hegemônica. Esses padrões colonizadores se
expressam, em particular, pelo caminho único a ser trilhado
pela humanidade para se atingir o progresso, progresso este
que se confunde com a evolução histórica da cultura patri-
arcal do Ocidente, de raízes greco-latinas ejudaico-cristãs.
Por mais que os antropólogos venham chamando a aten-
ção, desde o século passado, para as falácias do
etnocentrismo, o sentido único de progresso (de história
universal), que hoje nos aparece sem disfarces sob a forma
de progresso tecnológico, tem conseguido suplantar e ex-
cluir os padrões culturais alheios a ele (ameríndios, africa-
nos, muçulmanos, asiáticos, etc.).

Diga-se de passagem que a grande ficção moderna
(como as demais artes), seja quando lida e compreendida
na pauta do nacional, seja quando lida e compreendida na
pauta do cosmopolitismo, já apresentava e dramatizava os
problemas levantados pela desconstrução dos dois concei-
tos-chaves. Só que esses movimentos subterrâneos de
desestabilização dos dois conceitos clássicos são hoje mais
visíveis e concretos, na medida em que estão sendo expres-
sos de maneira conceitual e, por isso, mais coerente, por
agressivos movimentos político-sociais.

Em nações como os Estados Unidos e nas demais
nações latino-americanas, basicamente constituídas e
construídas pela imposição violenta da cultura européia bran-
ca sobre culturas distintas, pelo patriarcalismo religioso cris-
tão e pela escravidão negra, as obras literárias que escapavam
ao padrão conformista e conservador da nacionalidade
europeizada, atingiam a dois alvos simultaneamente: tanto
apontavam para as estigmatizações internas, locais, quanto
para as externas, universais. Em outras palavras: atacavam
os padrões da política nacional conservadora que, por um
lado, excluíam da discussão política a voz dos operários e
que, por outro lado, perseguiam ou silenciavam os cidadãos
negros, índios, judeus e até mesmo as mulheres brancas.
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Também atacavam, pelo viés da utopia socialista e da mes-
cla de culturas, o caráter histórico, sanguinário e opressivo,
da conquista e da colonização ocidental.

A literatura do Novo Mundo ontem, como a literatu-
ra da África hoje, são campos experimentais fascinantes
para o exercício de compreensão de uma política revolucio-
nária que se enriquece ao rejeitar a prática do colonialismo
e do neocolonialismo. Ontem, a América Latina se armava
literariamente contra o subdesenvolvimento por uma políti-
ca nacional favorável ao terceiro-mundismo; hoje, os paí-
ses africanos, recentemente independentes, se armam
literariamente em favor de políticas nacionais que contrari-
am os grandes interesses da economia hegemônica norte-
americana, acentuados pelos efeitos da globalização
eletrônica.

Por isso, com o correr dos séculos, esses padrões
dissonantes de rebeldia à colonização se apresentam hoje
como heterogêneos e híbridos, ao mesmo tempo. O
universalismo, companheiro da fé, da língua e do império,
para retomar o topos dos gramáticos renascentistas, é como
o cavalo de Aquila: onde pisa, morre a relva.

3- FRAQMENTAÇÃO E MERCADO: A
FORMA BJOQRÁFJCA E O CONFORTO DO

LEITOR
Como decorrência desse trabalho de desconstrução

dos conceitos de nacional e universal, o modo atual, tanto
do texto literário quanto da prática política, de representar o
real é a fragmentação. Processos estéticos e políticos
descontínuos e múltiplos, plurais, coexistem por todo o pla-
neta, trazendo certo desconforto filosófico para os leitores
que buscavam uma visão analítica e evolutiva de política,
vale dizer, da história universal. E se contentavam com ela.
Essa fragmentação (no presente caso, da literatura)
transparece em um discurso ficcional que perdeu duas cer-
tezas que tranqüilizavam o leitor tradicional.

A primeira certeza que o discurso ficcional perdeu é
a de poder, ainda hoje, representar o nacional como identi-
dade (o que, no otimismo reinante na década de 20, foi
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genialmente feito pelos grandes escritores modernistas, haja
vista, por exemplo, as grandes alegorias do Brasil moderno
que são o romance Macunaíma, de Mário de Andrade, e a
coletânea de poemas Pau-Brasil, de Oswald de Andrade).
A segunda certeza que ele perdeu é a de poder narrar uma
estória com princípio, meio e fim, cronologicamente (como
o faziam decentemente o romance burguês do século XIX,
no estilo de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ou ain-
da o romance da decadência moderno, no estilo de Thomas
Mann, ou no estilo "ciclo da cana de açúcar", do paraibano
José Lins do Rego).

Essa fragmentação do discurso literário nas suas re-
presentações do nacional e do universal e a conseqüente
desconfiança do artista em dar significado a identidades que
posam de únicas e compactas, mas que já não o são, não
agradam ao leitor dos nossos dias, já desnorteado pela leitu-
ra, na mídia eletrônica, de terríveis e desestabilizadores acon-
tecimentos políticos recentes, que pipocam anarquicamente
um pouco por todo o mundo. Sob a luz do abajur e no
conforto do lar, o leitor exige (para o seu bem, para o seu
mal) o reconforto da leitura digerível e açucarada. Um cáli-
cede cointreau ou de drambuie, com uma pedra de gelo.

O mercado do livro (liderado pela Companhia das
Letras, que há alguns anos propôs ajornalistas projetos re-
giamente remunerados) reagiu a esse desconforto do leitor,
incentivando e acatando a forma biográfica como sucedâ-
neo bem-sucedido da forma ficcional, antes da sua frag-
mentação. A forma biográfica abiscoita hoje os primeiros
lugares nas listas dos livros mais vendidos e apresenta, na
velha tradição dos folhetins ou das Seleções ("Meu tipo ines-
quecível"), tipos humanos palpáveis, reais e, o mais impor-
tante, emblematicamente nacionais. Veja-se o sucesso recente
de venda dos livros Mauá: Empresário do Império e Chatô,
ou as biografias de grandes figuras nacionais, como Nelson
Rodrigues, Vinícius de Moraes e Garrincha. A forma bio-
gráfica dramatiza não só percursos completos de uma vida,
como também circunscreve exemplos de protótipos bem-
sucedidos da identidade nacional (empresário clássico, em-
presário nouveau riche, artistas malditos, jogador de futebol
mulherengo e alcoólatra, etc.). A arma é de dois gumes.
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A essa imposição mercadológica, os melhores escri-
tores brasileiros têm reagido, insistindo numa estética que
desconcerta mais o desconcertado leitor nosso contemporâ-
neo. Tipo formicida tatu com guaraná. Vocação suicida da
boa literatura em tempos neoliberais? Ou: incontornável
preguiça intelectual do leitor em tempos de economia de
mercado? Neoliberalismo político e economia de mercado
acentuam a competitividade no dia-a-dia da labuta pela so-
brevivência e, por conseguinte, trazem o cansaço do ser
humano nas horas de lazer. Tudo indica que a combinação
de política e economia dominante no Brasil de Fernando
Henrique Cardoso acaba por exigir que a obra literária per-
ca o seu caráter instigante de objeto de conhecimento para
ser apenas objeto de entretenimento para o seu leitor.

4- PRECONCEITOS E ABERTt.JRAS DO TEXTO
ESCRITO FICCIONAL

Mas antes de colocar as aspas em nacional e univer-
sal, nós as colocamos no adjetivo escrito. O romance é um
discurso "escrito", publicado em livro salientamos bem no
início destas anotações. Nesse sentido, diferentes proble-
mas se apresentam hoje. O primeiro deles, e o mais óbvio,
é o que está embutido na escolha do objeto de análise, que
é o romance. Para ser lido politicamente, ele pressupõe al-
guém muito especial: um leitor alfabetizado. Ou seja, al-
guém que, no Brasil, não só tenha adquirido a habilidade de
ler e escrever, como também a de poder trabalhar, com
inteligência e imaginação próprias, o processo de descodi-
ficação do texto escrito ficcional, sua especificidade retórica
e sua tradição. Num país de numerosíssimos habitantes como
o nosso, não são maioria os alfabetizados e são pouquíssimos
os que poderiam reclamar da condição de leitor de roman-
ces. Na década de 70, no Brasil de milhões e milhões de
habitantes, éramos 50 a 100 mil os leitores, segundo a in-
formação de Carlos Guilherme Mota. O descompasso entre
os números, é claro, fala menos da literatura ou da cultura
brasileira; fala mais do esforço (?) nacional de alfabetização
e de educação cultural das massas.

Nesse sentido, essas nossas provocações sobre as
relações entre a ficção literária e a política, pelo viés do
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leitor-cidadão, apresentam um preconceito de base: elas es-
tão excluindo a leitura das formas narrativas que são trans-
mitidas pela oralidade, a oraliteratura, como dizem hoje os
gringos. Mais elevada é a taxa de preconceito dessas nossas
provocações porque os brasileiros somos mais e mais "lei-
tores" (as aspas se impõem para tomar o termo mais
abrangente) de falas e imagens do que de textos escritos. As
orelhas dos cidadãos brasileiros lêem mais ávida e consis-
tentemente do que os nossos olhos, mesmo os dos alfabeti-
zados. Esses, por descaso dos governantes, acabaram se
desacostumando das linhas negras e paralelas dispostas em
sucessivas páginas brancas, encadernadas em livro. Foram
sendo habituados às formas visuais da linguagem, propos-
tas cotidianamente, ontem, pelo cinema e, hoje, primordial-
mente pela televisão. Pelas orelhas curiosas entram os relatos
cotidianos e brejeiros, de gosto popular, transmitidos (ou
não) pelo rádio, e deles somos leitores incondicionais; pelos
olhos adentram as imagens eletrônicas do espetáculo glamou-
roso da vida platinada, e delas somos leitores fiéis e melo-
dramáticos.

No século XIX, a circulação das formas de narrativa
oral começava no lar e na infância, com os relatos clássicos
das mães e das mães-pretas, e continuava pela vida afora
do analfabeto (ou não) através das narrativas bíblicas, repe-
tidas ad nauseam pelos padres nas igrejas, desde o catecis-
mo até o púlpito dominical, para não mencionar as imagens
santas que ornavam altares, adros e os andores de procis-
sões, constituindo o todo um imaginário visual rico de su-
gestões melodramáticas que tocava o coração das pessoas,
levando-as às lágrimas e ao extravasamento público das emo-
ções. A narrativa oral continuava ainda nos espetáculos
circenses e nas peças do teatro popular, que ali se representa-
vam, ou que eram transmitidas pelo rádio através de nove-
las, como é o caso da mais famosa de todas, O Direito de
Nascer Em certas regiões, continuava também nos causos
caipiras e nas narrativas de cordel. No Brasil urbano e mo-
derno, essas variadas formas de narrativa popular (onde o
escrito não tem razão de ser para o leitor-espectador) fo-
ram suplantadas, primeiro, pelosjomais e filmes, nacionais
e estrangeiros, sempre de enorme agrado popular e, mais
recentemente, pela presença maciça da televisão nas ma-
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nhãs, tardes e noites do cotidiano, atingindo crianças, adul-
tos e velhos.

O romance moderno brasileiro nunca quis excluir as
formas de narrativa oral e visual do seu processo escrito de
fabricação e de fabulação. Foi o modo que encontrou para
poder incorporar uma tradição de narrativa legitimamente
nacional e popular - a oral e a visual, de que não se podia
valer se se apoiasse apenas na tradição erudita, elitista e
literária do País, ou do Ocidente. A dramatização de perso-
nagens analfabetos no romance brasileiro (caboclos, negros
e índios) se valeu, e muito, desses variados e multifacetados
relatos, haja vista obras do porte de Grande Sertão: Vere-
das, do nosso Guimarães Rosa. E o caso, ainda, da forte
presença no romance nordestino dos relatos das mães-pre-
tas. Estas "reliam" oralmente para os nhonhôs as histórias
clássicas infantis trazidas pelos europeus, subvertendo-as
com a incorporação de elementos fortes da nacionalidade,
extraídos dos mitos religiosos negros e indígenas (ver, por
exemplo, o papel das estórias da velha Totonha emMenino
de Engenho). Em outros casos, coexistiam no mesmo espa-
ço ficcional os mitos de tradição greco-romana e os da tra-
dição européia, ambos veiculados pelos tesouros da
juventude e por enciclopédias, aliados a causas caipiras,
constituindo estes uma espécie de patamar da nacionalidade
sofrida, como acontece nos livros de Monteiro Lobato, onde
se agiganta a figura do Jeca Tatu e o Sítio do Picapau-
amarelo.

Foi, aliás, pelo viés multifacetado da cultura popular
que o romance brasileiro questionou radicalmente as ver-
sões politicamente simplificadas de nacionalidade propostas
pela cultura do litoral, a de um Brasil patriarcal, branco,
cristão, escravocrata e de fala exclusivamente portuguesa.
Não seria outro o peso e o valor de Os Sertões, de Euclides
da Cunha, no início do século. Não foi outro o peso político
do movimento modernista no desejo de abrasileirar a língua
portuguesa. Seguiram a tradição aberta por José de Alencar
no século XIX, ao incorporar de maneira sistemática no
léxico metropolitano palavras indígenas (ler a advertência
do romancista, ao final de Iracema). Em particular, os mo-
dernistas paulistas insistiam em propor que aquilo que a
gramática e a escola chamavam de "erro" era, pelo contrá-
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rio, o certo. O projeto de uma Grainatiquinha de Fala Bra-
sileira, de Mário de Andrade, e o poema "Pronominais",
de Oswald de Andrade, que citamos a seguir na íntegra,
publicado na coletânea Pau-Brasil (1924), são bons exem-
plos:

Dê-me um cigarro
Diz a gramática

Do professor e do aluno
E do mulato sabido

mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias

Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

Sem a audácia dessas propostas populares, própria e
contraditoriamente literárias, não seria possível termos hoje
a gramática de Celso Cunha e oAurélio.

5-A CRÍTICA LITERÁRIA E A LISTA DOS
MAIS VENDIDOS

Uma nova e diferente questão se impõe neste mo-
mento. Em tempos que se querem mais e mais democráti-
cos, a literatura, como qualquer outra forma de arte, se
dirige ao leitor ou espectador que é, antes de mais nada, um
cidadão. Surge, então, a pergunta inevitável: por que inter-
vém, entre a obra artística e o cidadão, a crítica literária
estampada nos segundos cadernos e nos suplementos literá-
rios? qual seria a razão de ser da crítica literária? qual seria
a sua utilidade pública?

Em princípio, pois, e em primeiro lugar, a crítica lite-
ráriajornalística não deveria intervir no diálogo entre obra e
leitor, apenas passar-lhe informações indispensáveis. Em
segundo lugar, ela não teria razão de ser, apenas se apresen-
taria como um exercício jornalístico opinativo, aliás, como
qualquer outro exercício opinativo que se encontra em co-
lunas assinadas, sendo apenas um comentário mais abaliza-
do e menos circunstancial. Finalmente, teria uma utilidade
pública reduzida, já que o próprio leitor-cidadão é que seria
o responsável pela apreciação do livro na contemporaneidade
dele. Mais importante do que a opinião do crítico literário
seria a consagração da opinião pública, a ser depreendida
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da lista dos livros mais vendidos, já que ali estaria estampa-
da de modo inequívoco o gosto e a preferência do leitor-
cidadão.

Caso caminhássemos nessa direção, deveríamos con-
cluir que, antes de mais nada, a opinião do crítico literário
no jornal deveria se voltar mais e mais para as obras do
passado, esquecidas pelo leitor comum, e que guardariam
insuspeitada atualidade. Ela seria a responsável pela cons-
tante recirculação dos clássicos nacionais e estrangeiros no
presente. A utilidade da palavra crítica seria semelhante à
do professor de literatura, com a diferença que o seu espa-
ço não seria o da escola, mas o do jornal, o seu público não
seria o juvenil no processo da sua formação cultural, mas o
adultojá formado, profissional e cidadão.

Seria este um "cenário", como dizem os futurólogos,
correto para o Brasil e a crítica literáriajomalística dos nos-
sos dias?

Pelas razões que vimos expondo, acreditamos que
não. Infelizmente, a crítica literária jornalística tem de ser
um exercício de vigilância intelectual em tempos que, pa-
radoxalmente, se querem mais e mais democráticos. Isso
não é bom para ela, isso não é bom para o país. Isso é bom
para ela, isso é bom para o país. O paradoxo se impôs e a
contradição se impõe. A crítica literária teria o sentido de
intervenção, a razão de ser e a utilidade dos partidos políti-
cos de oposição. A comparação pode não ser muito feliz, e
não o é, mas ela ajuda o encaminhamento da questão.

A crítica literária jornalística intervém em três cam-
pos minados: (1) o da nacionalidade analfabeta, (2) o da
formação escolar de má qualidade e deficiente e (3) o da
cidadania mediocrizada pelos padrões redundantes e pre-
guiçosos, muitas vezes irresponsáveis, da mídia eletrônica.
Deve ela alertar o cidadão, que se quer responsável, para o
valor literário de uma nova obra nacional ou estrangeira,
que pode e deve ser objeto de entretenimento e emoção,
mas que se afirma primordialmente como fonte de conheci-
mento. Por essa obra escapar de configuração atual e domi-
nante para a expectativa em tomo da leitura de um livro,
configuração por demais prosaica e comercializada, a críti-
ca literária intervém a fim de tornar mais abrangente, mais
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rico e, por isso, mais complexo o diálogo entre obras artísti-
cas e cidadãos, vale dizer, entre os cidadãos que as leram.

A razão de ser da crítica literária se ancora na afir-
mação (ou reafirmação) do papel que a cultura pode de-
sempenhar em nossos dias na compreensão dos problemas
sociais e econômicos da sociedade brasileira no complexo
contexto das nações desenvolvidas. Em época de
pragmatismo hegemônico, a cultura pode ser facilmente des-
cartada como exercício de futilidades e ser apenas aprecia-
da pela "feminização" do cidadão, ou seja, consumida pelos
grupos que normalmente já estão estigmatizados da mesma
forma que ela: mulheres e homossexuais. No entanto, é a
cultura que, nas suas manifestações eruditas e populares,
distingue de maneira eficiente e definitiva o que é progresso
científico e o que é progresso moral (independente de país,
ou de continente). Embalados e acariciados pela publicida-
de e pela inegável contribuição que o progresso tecnológico
traz para a humanidade, o cidadão contemporâneo nosso
acaba se esquecendo de olhar o vizinho que não recebe os
mesmos privilégios. Descarta o vizinho como incômodo nos
melhores casos; aniquila-o nos piores casos. Em ambos os
casos, homogeneíza as sociedades nacionais (no caso, a so-
ciedade brasileira) pelo efeito global que o seduz, acreditan-
do afirmar-se corretamente pelo desprezo por todos aqueles
que escapam às diretrizes da política dominante no campo
social e econômico.

É comum que a obra literária, nesses momentos his-
tóricos, se interesse pelos que escapam às malhas sedutoras
do progresso tecnológico, podendo ser a sobremesa bem
pouco palatável para o depois do jantar do homem cansado
pelo trabalho e tranqüilo nas suas convicções. A razão de
ser da crítica literária, dojornalismo abalizado e opinativo,
é a de não deixar que passem em silêncio as obras culturais
dissidentes. Abrir-lhes um lugar de inconveniência no dia-a-
dia conformista.

Mais fácil é configurar a utilidade pública da crítica
literária nos nossos dias, porque ela nomeia, na própria ma-
neira como se expressa, o seu interlocutor privilegiado: a
lista dos livros mais vendidos. Ao anonimato da lista, opõe
a expressão pública, livre e desinibida da subjetividade, vei-
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culada por um discurso crítico. Trata-se, me dirão, de expe-
riências diferentes. Concordo: o diálogo com a opinião pú-
blica anônima não é semelhante ao diálogo com um discurso
subjetivo e crítico estampado num jornal, ou dito ao redor
da mesa de bar, ou de jantar. O material da democracia é o
todos e o um. É na capacidade de apreender e dramatizar as
certezas e os equívocos, as cumplicidades e as injustiças, os
exageros e as falácias de todos e do um que a melhor litera-
tura moderna se expressa.

Por isso, a boa crítica literária nada mais faz do que
duplicar, em escala menor e em linguagem mais direta, a
boa literatura de que fala (cuja leitura acaba por recomen-
dar), nada mais faz do que rejeitar, em termos convincentes
e persuasivos, a má literatura (cuja leitura evidentemente
não recomenda).

6-O CASO 1964

Depois dessas observações e esclarecimentos iniciais,
julgamos ser oportuno eleger, para a prática e exercício da
leitura opinativa, obras ficcionais que dramatizaram para
brasileiros e estrangeiros os acontecimentos políticos ocor-
ridos no Brasil a partir de 1964. A data não serve para criar
um novo período na história da literatura brasileira. Serve
apenas como marco quilométrico na estrada artística da
brasilidade, ponto de referência estável, a fim de que, atra-
vés da análise e interpretação de duas obras da literatura
brasileira, se afirme de modo flagrante a diversidade de vi-
sões do político, os possíveis estilos, retóricas e discursos
literários que recobrem o político, configurando-se para o
leitor, ao final, um entroncamento complicado. Desdobra-
se para ele uma rede complexa de sugestões que podem
esclarecer-lhe algo sobre as formas que a literatura cons-
truiu para dar conta do impacto político do golpe militar de
1964 na sociedade brasileira.

As duas obras escolhidas são o "depoimento" de
Fernando Gabeira, O Que É Isso, Companheiro?, e um
conto alegórico de Ivan Angelo, Casa de Vidro, retirado do
livro de mesmo título.
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ÓA O QLIEÉ ISSO, COMPANHEIROS UM
DEPOIMENTO

O livro de Fernando Gabeira se apresenta como um
relato autobiográfico. A narrativa se constitui como uma
visão subjetiva e vivida dos fatos históricos e políticos. Nesse
tipo de relato, chamou-nos a atenção Phillipe Lejeune, exis-
te um "pacto autobiográfico", ou seja, o nome que figura na
capa como autor, o nome de quem narra a estória e o nome
de quem nela atua é o mesmo, variando apenas a idade e as
circunstâncias. Todos os três e o mesmo Gabeira (autor,
narrador e personagem) estão presentes nos acontecimen-
tos políticos narrados; como participantes e testemunhas
procuram extrair deles alguma experiência que julgam útil
passar ao leitor. Se o rosto e o nome dos três é o mesmo, as
fisionomias dos três são diferentes. Comecemos, pois, por
definir as três diferentes fisionomias; para tanto, analisemos
primeiro a forma como cada uma das três experiências do
sujeito é dramatizada no relato.

Desde o capítulo de abertura, existem duas formas
de experiência discutidas e tematizadas. A primeira forma
(isto é, a experiência do personagem) é a que vem colada
aos acontecimentos decorrentes do golpe militar em 1964 e,
sobretudo, do AI-5. Ela vem colada ao que a vida clandesti-
nado guerrilheiro apresenta de inesperado, definitivo e lii-
gaz, ou seja, o que ela tem de constante e inadiável presente.
O personagem é automodelado ("self-fashionned", para
retomar a expressão de Stephen Greenblatt, na tradução
que me foi sugerida por Beatriz Jaguaribe) pela atualidade
dos acontecimentos, respondendo a ela pelo compromisso
sincero, ou pela naïveté. Nesse sentido, o depoimento de
Gabeira se enquadra dentro de filão rico da literatura brasi-
leira e hispano-americana, lá fora conhecido como
"testimonio

A segunda forma de experiência (isto é, a do narrador)
é mais complexa. O material que automodela o narrador
são experiências históricas e políticas semelhantes. Todas
elas acabaram por conduzir o jovem guerrilheiro ao cansa-
ço dum beco sem saída ideológico (estou me referindo aos
sucessivos movimentos revolucionários de que Gabeira vai
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participando no Brasil e no exterior, até chegar o momento
"sueco-parisiense", 1979, quando resolve, desiludido da luta
armada, escrever e publicar o depoimento pela editora do
Pasquim, logo depois de ter concedido memorável entre-
vista ao mesmo jornal). O narrador, ao contrário do perso-
nagem, se expressa através de uma linguagem distanciada
dos eventos, conversa como leitor de maneira envolvente,
articulando de maneira sedutora a autocrítica ao bom hu-
mor.

A experiência do narrador, a de segundo grau, é que
conduz a narrativa, abrindo uma defasagem crítica e
descontraída entre as palavras dele, bem humoradas, e as
do personagem, sofrido, apaixonado e naïfÇ literalmente
engajado com a luta armada revolucionária. Para compro-
var o modo como o narrador conduz a história, basta ler o
primeiro capítulo do livro. Já no Chile e no mês de setem-
bro de 1973, Gabeira uma vez mais está a caminho duma
embaixada, agora a da Argentina, onde uma vez mais vai
buscar asilo. Pelo resto do livro, a experiência anterior do
personagem, como a vivida no Brasil dos militares, é vista
através do crivo crítico da derrocada da Unidade Popular
Chilena. Nesse sentido é que o narrador pode ver com certo
distanciamento engraçado o personagem que foi:

Mas em 1968 ent rei para uma organização leninista.
Por vezes me divirto [sic] pensando nisto, entre uma e
outra golada de vinho branco que, por sinal, me custa
horas de trabalho como maquinista de metrô em Estocol-
mo.

E pode ver; sem paixão e com distanciamento, o
cara desconhecido que está parado na esquina de
Irarrazabal e Holanda em setembro de 1973 e lhe pede
fogo. Pode dar um bom conselho a ele e a si próprio:

Tive vontade de aconselhá-lo: se cuida, toma um
banho, não dá bandeira, se manda, sai dessa esquina.
Mas compreendi, muito rapidamente, que seria absurdo
parar para conversar na esquina de Irarrazabal com
Holanda...

Esta defasagem entre as duas automodelagens do
mesmo sujeito, comum na ficção escrita em primeira pes-
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soa, como é o caso do célebre romance Dom Casmurro
(neste, a diferença reside no ceticismo do narrador em opo-
sição à ingenuidade do personagem Bentinho), é que toma,
segundo alguns críticos, entre eles Davi Arrigucci Jr., o "de-
poimento" de Gabeira contraditoriamente "literário". Filia-
se ele à tradição aberta com maior genial idade por Graciliano
Ramos em Memórias do Cárcere.

A terceira experiência, quando há o pacto autobio-
gráfico, é mais imponderável e acaba por ser determinada
menos pela escrita do livro e mais pela publicação dele: o
nome do autor na capa. Como os acontecimentos em que
autor-narrador-personagem estiveram envolvidos eram de
caráter histórico (naquele momento estava emjogo o futuro
da nação brasileira, então redirecionado arbitrariamente pelo
golpe militar; estava em jogo a melhoria no presente da
condição de vida do "povo" brasileiro, desprezado pelas
velhas elites de volta ao poder), e como o partido tomado
pelo personagem foi o vencido (o de oposição pelas armas à
ditadura militar) mas, em última instância, o vencedor, O
Que É isso, Companheiro? implica uma retórica de
heroização do autor, constituindo-o como uma voz política
responsável (e modesta, como é do gosto dos mineiros e
segundo a retórica explícita no texto) no passado, no pre-
sente e, é claro, no futuro. Sem dúvida, esse depoimento
serve de alicerce, ou até mesmo de plataforma política, nas
sucessivas campanhas eleitorais de que o autor-político par-
ticipou, participa e participará.

No confronto com textos propriamente literários, sa-
lientam-se no depoimento não só a precisão de datas histó-
ricas, de siglas institucionais, de nomes próprios, de
denominações de partidos políticos, ou de movimentos re-
volucionários, etc., como também a sucessão das várias fa-
ses, seja na luta revolucionária no Brasil e na América Latina,
seja no aperfeiçoamento do aparelho militar repressivo. Tudo
isso de acordo com o tempo cronológico. Isso possibilita
uma nítida e esclarecedora articulação da narrativa-depoi-
mento com a História do Brasil, por um lado, e com a mo-
dernização dos mecanismos de censura, repressão e tortura
no Brasil posterior a 1964. Na medida em que a censura
dominou o tempo histórico narrado, o livro de Gabeira par-
ticipa de um campo recente da historiografia contemporâ-
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nea, que é o da "história dos vencidos" (ou da "história a
contrapelo").

Nessa linha de raciocínio, diversas passagens do de-
poimento apontam para mudanças na mentalidade de com-
portamento da esquerda dita progressista, mudanças que se
tomaram temas atuais da nova história. A história, quando
reforçada pelo viés da psicanálise, levanta a questão da po-
lítica do corpo, da sexualidade/prazer e das minorias sexuais
(como exemplo no livro, temos o inesperado episódio das
bichas e travestis na prisão). Entrevista pelo viés da cultura
de massa, a história tem como problema a presença maciça
da televisão como órgão formador de opinião. Tópico para
discussão na atualidade é a passagem onde o personagem,
vivendo em casa pobre e operária em São Paulo, observa
como o pequeno aparelho "polarizava todos os sonhos" e
"atenuava todos os cansaços da fábrica". Isso leva o narrador
a crer que "o Brasil passava de um analfabetismo real para
um alto grau de sofisticação visual, o que nos colocaria pro-
blemas específicos de propaganda política". Idéias estas,
reconhece ele, que seriam certamente "execradas pela es-
querda de Neenderthal".

Dentro de outro campo recente de estudos da
historiografia latino-americana, o da história dos militares,
espécie de tabu entre nós e, por isso, especialidade dos
brazilianists, o depoimento pode ser bastante esclarecedor.
A atitude do autor é ambígua. Existe um preconceito de
base do personagem em relação aos militares (que se
corporifica, por exemplo, na maneira como descreve o ge-
neral Lott como candidato das forças progressistas à presi-
dência, ou no modo como descreve o comportamento de
guarda-costas de origem militar, verdadeiros capangas, in-
capazes de, na hora H, distinguir os adversários dos compa-
nheiros). Esse preconceito de base, ratificado em virtude de
o golpe de 64 ter sido obra de militares conservadores, é
modificado gradativamente no percurso da vida do perso-
nagem, por terem sido alguns outros militares, os progres-
sistas, os verdadeiros responsáveis pela possível "revolução
popular" no Brasil. O personagem acaba se filiando definiti-
vamente a grupos guerrilheiros, todos eles liderados por fi-
guras militares (expulsos na época, é claro, das forças
armadas). Mas há sempre um bem-humorado ar farsesco
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do narrador quando descreve as estrepolias dos fardados,
como é o caso da guerrilha de Caparaó, "a guerrilha que
caiu sem disparar um único tiro, sem realizar uma única
ação".

Trata-se, agora, de abordar uma questão que não é
simples. E mais: é delicada. Qual seria a função do humor
na escrita de O Que É isso, Companheiro? Aparentemente,
o livro dá uma resposta explícita à pergunta: o bom humor
do narrador daria continuidade, assim como O Pasquim a
deu depois do AI-5, à crítica política pela gozação, que veio
dos estandartes dos blocos carnavalescos que reagiam aos
desmandos da ditadura militar expressos no AI-2. A respos-
ta é convincente e é, sem dúvida, válida para O Pasquim.
Acreditamos que, no caso do presente depoimento, a sua
função seja outra e mais complexa.

Para tal abordagem estaremos nos valendo, discreta-
mente, de algumas idéias extraídas do prefácio que Gilles
Deleuze escreveu para o livro de Louis Wolfson, Le Schizo
et les Langues ( hoje no livro Critique et Clinique). Wolfson
é norte-americano, mas o livro dele está escrito em francês.
O que ele faz é traduzir de uma língua para outras, seguindo
regras muito particulares: sendo dada uma palavra da língua
materna, ele busca encontrar outras palavras estrangeiras e
de sentido similar, que têm sons e fonemas comuns. O di-
cionário é jogado para escanteio; conta apenas a total li-
berdade do tradutor, buscando sons e fonemas comuns em
diferentes línguas. O resultado é que a palavra inglesa Where?
será traduzida pela mescla Wo? Hier? Oà? ici? ou Woher?
Uma frase qualquer da língua materna será, pois, analisada
nos seus elementos e movimentos fonéticos, para se con-
verter em uma frase de uma ou várias línguas estrangeiras
ao mesmo tempo, que irá se assemelhar à original principal-
mente em som e, secundariamente, em sentido.

Comecemos por um exemplo retirado da página 138
do depoimento. Trata-se de crítica demolidora que o narrador
faz a um guerrilheiro que mantém coerentemente um dis-
curso político específico e que, por isso, no relacionamento
com os companheiros mantém o rigor de "uma lógica im-
placável". Esse guerrilheiro, define o narrador,fora educa-
do numa tradição marxista economicista, onde a economia
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não era apenas o fator essencial, mas era tudo; onde as
classes sociais não apenas definiam a história, mas pres-
supunham o completo esmagamento do indivíduo. O com-
panheiro é imediatamente qualificado: os burocratas de
esquerda são muito cinzentos. Por isso, e agora, começa a
entrar o bom humor do narrador: esse companheiro às ve-
zes, ficava corado. Possivelmente eram fantasias eróticas
subconscientes que hoje, com a ajuda de Marx, Engels e
Lenin, já devem estar definitivamente massacradas nofun-
do da sua cabeça.

Como exercício, vejamos três outras passagens
contrastantes do livro. A primeira está na virada da página
141 para a 142, onde o narrador faz o elogio da miscelânea
político-partidária, da mistura ideológica, como algo de ex-
tremamente rico e produtivo em termos "revolucionários".
O momento é aquele em que Gabeira, jornalista e guerri-
lheiro, passa a viver com uma família operária em São Pau-
lo. Diz o texto: "a combinação que ia se dando ali, um
intelectual de Ipanema com metalúrgicos de São Paulo,
radicalizados na luta contra o sistema. Aparentemente sur-
giriam mil choques, mas a impressão que tive foi a de uma
relação riquíssima [grifos meus]". Na página 113, a respei-
todo manifesto à nação, redigido por ocasião do seqüestro
do embaixador norte-americano, o narrador comenta, di-
zendo que a "ação pretendia globalizar [grifo meu] todas
aquelas ações armadas que tinham sido feitas". Ora, antes o
narrador tinha trabalhado com cuidado as diferenças enor-
mes existentes entre os vários grupos armados. E o que
tinha dito o livro quando estabeleceu diferenças nítidas en-
tre o ideário de Marighela e o da Vanguarda Popular Revo-
lucionária. No entanto, depois de trabalhar as diferenças,
adianta o texto: "Entre essas duas correntes haviam [sie]
muitas nuances. Todas elas, praticamente, acabaram redu-
zidas a uma [grifo meu] prática idêntica..."

Ora, cada discurso linguístico político-partidário tem
o seu sistema lógico (vocabulário, sintaxe, semântica) pró-
prios. A passagem (ou a tradução) de um discurso lingüístico
político-partidário de sistema fechado ("burocrático e cin-
zento") a outro, também de sistema fechado, é sempre de-
sejável no depoimento de Gabeira, e isso ele o faz pelo uso
do humor. Este é a chave-mestra colorida do livro, que diz
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que todos os discursos político-partidários específicos estão
equivocados quando fechados e é, por isso, que devem ser
abertos. Como esses múltiplos discursos político-partidári-
os confluem uns para os outros, ao narrador é passível o
uso da chave-mestra que dá acesso a qualquer combinação
de sistemas fechados, transformando-os a todos em um ren-
tável, único e exclusivo discurso "pessoal" de sobrevivên-
cia.

Se tomamos, como terceiro exemplo contrastivo, ele-
mentos da dupla ou tripla vida profissional e ideológica de
Gabeira, ficará claro que esses exercícios de tradução são
constantes. Logo após a exibição de Terra em Transe, o
polêmico filme de Gláuber Rocha, em que se colocava a
questão se o "caminho da tomada do poder é ou não é
pacífico", o personagem Gabeira aproveita a oportunidade
para exercitar publicamente o "populismo" que o acompa-
nhava maternalmente desde os tempos de infância ("a rua
onde nasci e me criei era de operários da indústria têxtil de
Juiz de Fora. Eles gostavam do PTB. Alguns davam o nome
de Getúlio aos seus filhos"). Ao contrário da maioria dos
presentes, acha que "o filme tinha uma visão muito depreci-
ativa do povo brasileiro e acabava com uma solução elitista,
de quem não acredita mesmo na ação organizada das mas-
sas". Por isso, a sua leitura do filme, durante o debate pú-
blico, se opõe ao próprio: "Centrei minha intervenção na
tese de que o filme discutia duas saídas através dos dois
personagens [o escritor e Sara] e que escolhia a pior delas",
ou seja, a luta armada. A nota de humor do narrador vem
logo a seguir:

Das duas saídas que ofilme propunha, acabei esco-
lhendo pessoalmente, para a minha vida, aquela que mais
condenava no debate.

Deixamos de lado exemplos mais concretos e menos
felizes, como todo o episódio sobre a guerrilha de Caparaó,
acontecido no momento em que o personagem se engaja na
luta armada, ou ainda dados pessoais de convivência pacífi-
ca em empregos e tarefas conflitantes, exercidas em
concomitância. Deixamos de lado esses outros inúmeros
exemplos para concluir que, na leitura de O Que É Isso,
Companheiro?, acaba por interessar menos a automode-
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lagem de um eu, ao contrário do que a retórica explícita do
texto afirmava (é um "depoimento"). Acaba por interessar
mais o processo como os sistemas lingüísticos político-par-
tidários, específicos e autônomos, foram se interpenetrando
uns nos outros na realidade textual, traduzidos que são de
um sistema para outro (sem obediência às regras lógicas da
tradução) constituindo, finalmente, um modelo de agir polí-
tico esquizofrênico. Uma experiência única em que, pela
tradutibilidade muito pessoal e intransferível, sistemas polí-
tico-partidários conflitantes se conjugam - de maneira mais
ou menos feliz - conduzindo o exercício infatigável da
atividade e o gosto pela experimentação por parte do perso-
nagem. Assim sendo, para o leitor, cada sistema linguístico-
partidário é montado pelo narrador (atividade), desmontado
pelo humor, e convertido no seu diferente e outro (experi-
mentação), que por sua vez, depois de novamente montado
pelo narrador (atividade), será desmontado pelo humor e
convertido no seu diferente e outro (experimentação), e as-
sim até o fim.

ÔB- A CASA DE VIDRO, UMA ALEQOJZJA

Graças à epígrafe em português arcaico, que se refe-
re a alusões bem precisas a mártires da nacionalidade brasi-
leira (pelourinho: escravos; esquartejamento: Felipe dos
Santos; enforcamento: Tiradentes), e graças ainda a diver-
sas passagens do texto (em particular a fala dos persona-
gens intelectualizados ou os editoriais da imprensa de
esquerda transcritos), o leitor de A Casa de Vidro se dá
conta imediatamente de duas coisas. Primeira: o narrador
enquadra o tempo presente brasileiro (pós-64) como ana-
crônico na própria história do Brasil (o nosso presente esta-
ria mais bem situado nos tempos do Brasil Colônia, ou
escravocrata). Segunda: enquadra-o também como anacrô-
nico na perspectiva da história universal (estaria ele mais
bem situado na Idade Média européia). Por outro lado, as
alusões precisas a textos e autores brasileiros e estrangeiros
criam para o conto uma filiação literária, que o texto não
desmente: de O Príncipe, de Machiavel, à A Colônia Pe-
nal, de Kafka, passando pelo Alienista, de Machado de
Assis.
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Nesses dois sentidos,9 da história social e o da histó-
ria literária, o conto de Ivan Angelo se abre para uma leitura
que insiste na imobilidade do discurso histórico universal
quando tenta apreender a aberrante e escandalosa atualida-
de brasileira, como também se abre para uma leitura que
essencializa o discurso literário, essencialização esta que é
fundamento e razão de se poder descrever de maneira ale-
górica e universal fatos tão aviltantes e ainda presentes no
dia-a-dia do brasileiro. Esse duplo aspecto do discurso lite-
rário de Ivan, alegórico e universal, faz com que a aprecia-
ção do conto seja contraditória por parte dos leitores. Alguns
acreditam que esse tipo de discurso literário toma menos
contundente a crítica ao presente, porque rarefeito e
essencialista (por exemplo, não há alusão alguma à atuação
dos militares no conto). Segundo outros leitores, o discurso
alegórico é mais eficiente na crítica ao presente porque é
demolidor de estruturas arcaicas da sociedade humana (sem
definição nacional), que persistem no presente e persistirão
no futuro.

Em outras palavras: autoritarismo militar, repressão,
censura, tortura não são produtos de uma determinada e
específica realidade histórica brasileira, quando muito são
produto de uma dada realidade econômica (pouco elabora-
da no conto, infelizmente), aquela que tem interesse em
"financiar" o autoritarismo, a repressão, etc. em países como
o Brasil. Nessa leitura altamente positiva do conto, ao mes-
mo tempo em que ele se apresenta como libelo contra o
autoritarismo pós-64, apresenta-se também como libelo con-
tra todo e qualquer Autoritarismo (a maiúscula se impõe).
Neste caso, o conto poderia estar até descrevendo (é ocaso
do velho conto de Machado de Assis atualizado nos anos
70 pela câmara de Nelson Pereira dos Santos; é ainda o
caso de  Colônia Penal, de Kafka, conto sempre atual em
qualquer parte do mundo civilizado).

O texto literário alegórico e universalista apresenta
um tipo de problema difícil de ser resolvido pelo leitor mais
atento da literatura. Tentemos colocá-lo em forquilha. E
preciso saber e discutir se há ou não há respeito, por parte
do narrador (e não do autor, é claro), aos textos recentes da
resistência brasileira (por exemplo, os editoriais de jornais
progressistas longamente citados no conto). Em suma: sa-
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ber se os editoriais foram decisivos e eficientes ou se foram
apenas oportunistas e cheios de lugares-comuns na reação.

Se houver respeito à linguagem e ao conteúdo desses
textos, estaria aí uma das formas de periodizar o conto A
Casa de Vidro, colocando-o ao lado, aproximando-o da ex-
pressão política de tantos outros livros publicados por con-
temporâneos de Ivan Angelo durante as décadas de 70 e
80, livros que tratam de situações semelhantes (como é o
caso do já citado O Que É Isso, Companheiro?, ou de tan-
tos outros levantados por Flora Sussekind em Literatura e
Vida Literária). Nesse sentido, as grandes metáforas de A
Casa de Vidro poderão ser descodificadas e compreendidas
com certa facilidade pelo leitor (ajudado pelos textos da
resistência transcritos, os dos jornais progressistas da épo-
ca): Grande Avanço: golpe militar; Arquiteto: ditador;
Experimentador: torturador; Programa Gradual de Pacifica-
ção: repressão carcerária; Setor do Controle de Opinião:
Serviço Nacional de Informação, etc.

Tal leitura sarcástica, enriquecida pelos elementos
universalistas do conto, salientaria, por ricochete, uma vi-
são cética do autor quanto ao progresso da humanidade,
visão bem diversa do otimismo triunfalista encontrado em
muitos livros da época. Para ele, a humanidade caminharia
por ciclos contraditórios ("sístole" e "diástole", para empre-
gar os termos do general Golbery na época em que o conto
foi publicado). O recente ciclo repressivo é um como outros
semelhantes na História do Brasil, tal como está explicitado
na epígrafe em português arcaico e nos textos da resistên-
cia.

Caso não haja respeito aos textos da resistência, os
pares do autor não seriam os acima mencionados (colegas
de geração), seriam antes os autores e obras citados
(Machiavel, Machado, Kafka) e mais outros que o leitor
poderia levantar (independentes, é claro, de qualquer cro-
nologia histórica). Nesse sentido, como adiantamos, perde-
se o interesse por buscar uma dada especificidade do
fenômeno (autoritarismo militar, repressão, etc.) enquanto
brasileiro e até mesmo ocidental. As possíveis leituras que o
leitor poderia fazer e as conclusões a que poderia chegar
dependeriam exclusivamente dos textos levantados nos jo-
gos intertextuais. Apenas para se dar um exemplo: no conto
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de Kafka, o viajante nos diz que existe a luz de uma "espe-
rança" no progresso moral da sociedade descrita. O novo
Comandante é contra os métodos utilizados pelo Oficial, e
o Oficial, ao final, se suicida diante do viajante. A nova
sociedade, parece nos dizer o conto de Kafka, será dirigida
por oficiais que são contra a tortura, ao mesmo tempo em
que menos "machos", já que sempre se apresentam cerca-
dos por mulheres que os influenciam. No universo de "A
Casa de Vidro" não se vislumbra esperança alguma, porque
tudo pode acabar, mas tudo vai voltar.

No universo ficcional de "A Casa de Vidro", se a
história social brasileira é imóvel e a história literária é
essencializada, o indivíduo (a sociedade) e o artista (a arte)
não o são. Indivíduo e artista passam por um processo
evolutivo nada fácil de ser caracterizado pelo leitor. Existe
uma tematização bem original da idéia de aperfeiçoamento
e de progresso, de busca de perfeição, tematização esta que
se dá paradoxalmente tanto no plano da tortura quanto no
plano da arte.

Não há dúvida, lendo-se o conto, que uma das ca-
racterísticas atuais da repressão e da tortura no Brasil é
dada pelo progresso tecnológico (a melhoria da qualidade
do vidro da "casa de vidro" é exemplo disto, como também
são exemplos os sucessivos aperfeiçoamentos nos apare-
lhos de escuta da vida íntima do cidadão). Em outras pala-
vras: tortura feita hoje é mais moderna do que a tortura
feita em 1937, porque as condições do saber tecnológico
evoluíram. O progresso tecnológico (diferente do progresso
moral, o de uma sociedade mais justa) funciona a favor da
repressão, como está bem nítido no caráter científico da
fala do Experimentador, de onde podem ser pinçadas idéias
sobre o estado atual da pesquisa em psicologia social. Cer-
tas expressões vulgares usadas por ele (cazzo, porra) ape-
nas traem a sua falta de coerência discursiva, a sua
vulgaridade.

No entanto, esse mesmo progresso tecnológico tra-
balha a favor do artista, ajudando-o a aperfeiçoar o modo
como se narra uma estória na literatura. Por exemplo: Ivan
não caracteriza os personagens à moda antiga, através de
nomes próprios e de atributos pessoais ou psicológicos, em
geral longamente descritos. A caracterização dos persona-
gens é feita pela própria fala do personagem, aliada à situa-
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ção dramática do episódio (deduz o leitor: é um persona-
gem vulgar, ou sentimental, ou inteligente, etc.). Os perso-
nagens são todos anônimos, mas o são de maneira bem
diferenciada porque cada um tem o idioleto em que se ex-
prime, ou de que se vale para dialogar. Todo o aperfeiçoa-
mento técnico da narrativa literária, oriundo da dramatização
teatral e, sobretudo, da cinematográfica, é trazido por Ivan
Angelo (e outros mais) para a literatura.

Dentro dessa linha de leitura, paradoxo dos parado-
xos: assim como existe um aperfeiçoamento do vidro den-
tro da própria narrativa, existe também um aperfeiçoamento
do modo de narrar dentro da própria narrativa. A Casa de
Vidro é um texto, altamente discursivo e escrito em lingua-
gem coloquial, na maioria das vezes vulgar. De tempos em
tempos, ele é cortado por cápsulas poéticas que se apresen-
tam como fragmentos sofisticados de frases, as "transpa-
rências". Estas estão completamente descomprometídas com
a discursividade do conto, verdadeiras ilhas-versos que, agru-
padas mais tarde, compõem um arquipélago-poema ao final
do conto. A linguagem aqui, ao contrário da linguagem
discursiva no corpo do conto, é antidiscursiva e elíptica (bem
próxima, no caso, do discurso literário mais progressista na
época, que era o da poesia concreta: "a forma informa", diz
a "transparência").

Um terceiro e mais paradoxal aspecto do progresso
tecnológico tematizado pelo livro está no fato de que o aper-
feiçoamento, no próprio meio de comunicação que o inven-
ta, a mídia eletrônica, não é valorizado pelo escritor. Veja-se
o caso das inúmeras alusões pejorativas à televisão. Os re-
cursos narrativos de que a mídia eletrônica se vale podem e
devem ser utilizados pela modernissima literatura, mas quan-
do usados por ela própria - a mídia eletrônica - apenas fun-
cionam como modos de banalização e diluição do sentido
(assim sendo o progresso técnico da mídia é muito próximo
do progresso tecnológico do Experimentador, caminham lado
alado, e são muito diferentes da noção de progresso de que
se vale o artista).

New Haven, março de 1996
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IMAQENS DE NAÇÃO NO
MUVIORIALISMO MINEIRO

nação é um invento recente, um artefato
de engenharia social fruto das revoluções
francesa e americana, estreitamente liga-
do ao Iluminismo e ao advento do Esta-
do moderno. Em virtude de sua novidade
histórica, tem sido de difícil demarcação
conceitual, pelo menos de uma perspec-
tiva teórica mais convincente. De Ernest
Renan a Max Weber, de Eric Hobsbawm
a Benedict Anderson, de Franz Fanon a
Homi Bhabha, para ficar apenas com al-

guns nomes, a discussão tem levantado mais perguntas do
que respostas satisfatórias.

A globalização contemporânea, a situação pós-colo-
nial de muitos países na atualidade, o desmembramento da
União Soviética, o reananjo das nações em organismos como
a União Européia, o Nafta ou o Mercosul, ao lado do recru-
descimento de movimentos separatistas e político-religiosos
de caráter étnico, nacional ou transnacional, tudo isso tem
servido para aumentar ainda mais a dificuldade de se deter-
minar com clareza o que é uma nação. Como resumiu nos

Cad. Esc. Legiel., Belo Horizonte, 2(4): 95-113, Jul./dez,, 1995.
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nossos dias um ex-líder da social-democracia alemã, o Es-
tado-nação tomou-se grande demais para os pequenos pro-
blemas e pequeno demais para os grandes'.

De qualquer forma, segundo Fredric Jameson, pare-
ce razoável pensar que, embora o Estado-nação não impli-
que prioridade absoluta no mundo pós-moderno globalizado,
a nação continua constituindo o limite da nossa situação
política, social e cultural'. Antonio Candido, após tratar dos
vários matizes do termo nacionalismo no contexto cultural
brasileiro, ressalta a importância da escala da nação para a
cultura contemporânea, apesar dos riscos que tal perspecti-
va comporta. Diz o crítico:

"Se entendermos por nacionalismo a exclusão das fon-
tes estrangeiras, caímos no provincianismo; mas, se o en-
tendermos como cautela contra a fascinação provinciana
por estas fontes, estaremos certos. Se nacionalismo for aver-
são contra outros países, mesmo imperialistas, será um erro
desumanizador; mas, se for valorização dos nossos interes-
ses e componentes, na sua pluralidade, além de defesa con-
tra a dominação por parte desses países, será um bem. Se
entendermos por nacionalismo o desconhecimento das raízes
européias, corremos o risco de atrapalhar o nosso desenvol-
vimento harmonioso; mas, se o entendermos como consci-
ência da nossa diferença e critério para definir a nossa
identidade, isto é, o que nos caracteriza a partir das matri-
zes, estamos garantindo o nosso ser - que é não apenas
"crivado de raças" (como diz um poema de Mário de
Andrade), mas de culturas"'.

A atualidade da questão, em nível mundial, é refe-
rendada por E. Hobsbawm, que, de maneira sugestiva, a
sintetiza na conclusão do livro que dedica ao assunto: "A
coruja de Minerva, que traz sabedoria, disse Hegel, voa no
crepúsculo. É um bom sinal que agora está circulando ao
redor das nações e do nacionalismo"'. A imagem do cre-
púsculo e da coruja pode servir de bússola para o que aqui
nos interessa, uma vez que o problema, visto do prisma da
literatura, coloca a instigante questão da validade de se con-
tinuar ou não pensando o objeto literário no âmbito das
fronteiras nacionais. Os estudos comparatistas têm destaca-
do com persistência a constituição transcultural e interna-
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cional da literatura, fazendo-nos rever o valor cognitivo de
formulações críticas centradas em parâmetros referenciais
restritivos e em nacionalismos excludentes. O próprio F.
Jameson, tão atento aos avanços teóricos contemporâneos,
para os quais continua a contribuir, não deixou de pagar
tributo a proposições de tal natureza. No polêmico "Third-
World Literature in the Era of Multinational Capitalism",
sustenta que todos os textos do chamado Terceiro Mundo,
à diferença dos textos produzidos no Primeiro, devem ne-
cessariamente ser lidos como alegorias nacionais, já que re-
metem obrigatoriamente à situação coletiva da qual são o
índice formal de autoconsciência, ou seja, à experiência do
colonialismo e do imperialismo.

O caráter redutor da proposição, como mostrou de
forma contundente e rigorosa Aijaz Ahmad, 6 revela-se, en-
tre outros equívocos, pela uniformização das condições plu-
rais de produção do texto literário e por fazer com que os
textos sejam lidos como expressões locais de um metarrelato,
definido em última instância por uma concepção ao mesmo
tempo limitada e totalizadora de nação. Em contrapartida, o
poeta e crítico paquistanense propõe a idéia mais vasta de
coletividade e nos convida a retomar o processo de
alegorização não em termos nacionalísticos, mas no sentido
de uma relação entre privado e público, pessoal e comunal.
Embora o convite seja tentador, a coruja de Minerva sus-
surra que ainda vale a pena considerar tais relações no âm-
bito da nação, isto é, como uma forma liminar e ubíqua de
escrever a localidade da cultura l . E o caminho que este
texto pretende seguir.

O RELÓQIO

A narrativa da nação é um jogo sutil entre lembrar e
esquecer. Ao abordar o nascimento das nações européias,
Renan chama a atenção para o fato de que, sem o esqueci-
mento da violência existente na origem de todas as forma-
ções nacionais, é impossível conseguir-se a unidade que as
constitui. A comunhão de interesses comuns pelos indiví-
duos é também partilha de coisas que devem ser esquecidas
em conjunto, ou lembradas, quando destrutivas, para que
não se repitam, para que sejam constantemente esqueci-
das. Raça, língua, religião, território e interesses militares

'.JAMESON, Frede-
dc. Tbird-wodd litera-
ture in the era of
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Iism. Social Text.
New York, n. 15, p.
65-88, Fali 1986.

6 AHMAO.A retórica
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ria nacionai".Novos
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São Paulo, n. 22, p.
157-181, out. 1988.

'BHABHA, Homi K.
(Org.), Nation and
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New Vork: Rout-
iedge, 1990. P291-
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submetem-se à abstração das diferenças e ao princípio do
esquecimento de um dissenso primeiro. Mas uma nação
não existe sem passado: é preciso lembrar a herança deixa-
da por seus fundadores. A memória nacional, alerta-nos
Maurice Halbwachs, é a forma mais acabada da memória
coletiva. 8 Sua função é a de manter a coesão social e a
estabilidade das instituições que delimitam as fronteiras na-
cionais - é a memória do monumento público, oficial, que
se organiza em torno dos grandes acontecimentos e perso-
nagens históricos.

°PQLLAK, Michael.	Michael Pollak, ao estudar as "memórias subterrâ-
Memória, esqueci- neas",9 recalcadas e mantidas longo tempo em silêncio pelo
mento, silêncio. Es- caráter uniformizador e destrutivo da memória coletiva na-
tudos Históricas,
Rio de Janeiro, v. 2,	cional, ressalta o processo de redistributçao de cartas po-

. 3, p. 3-15,1989. líticas e ideológicas quando tais memórias rompem a afasia
e vêm à tona. Quando isso acontece, operações de "negoci-
ação" entre as diversas memórias entram em ação, com o
objetivo de manter a unidade do tecido social sempre reno-
vada, embora tal procedimento não deixe de apontar para o
fosso existente entre as reivindicações da sociedade civil e
as imposições do Estado-nação hegemônico.

10 RENAN, Ernest.
Qeuvres complé-
tes. Paris: Calmann-
Lévy, 1947. P. 887-
906: Ou' esi-ce qu'
une nation? Confó-
rence falte en SaN
bonne, le 11 mars
1882. v. 1. Para um
contraponto a esse
argumento, ver, por
exemplo, TODO-
ROV, Tzvetan.Nous
eties outras, Ia re-
fléxionfrançaise sur
la diversité humaine.
Paris: Seuil, 1989. p.
247-261.

RENAN, E., op.
cit., p905.

Nesse caso, parece pertinente relacionar-se a aludida
negociação com a metáfora do "plebiscito diário"," que
Renan usa para definir a nação. Ambas reúnem a herança
do passado com um futuro a realizar, através da expressão
do desejo presente de continuar a viver em comum. A
dualidade que a metáfora do plebiscito exprime merece des-
taque, uma vez que condensa dois tempos distintos de uma
mesma realidade. O plebiscito afirma tanto um conflito an-
terior, a ser contornado ou sanado diariamente pelo con-
senso dos indivíduos, quanto a emergência de algo novo no
decorrer da vida cotidiana e que, sendo de certa forma ine-
vitável, deve ser direcionado convenientemente para a ma-
nutenção da unidade social.

Em outros termos: o povo cria a nação e é criado por
ela, configurando um amálgama - a "consciência moral",
no dizer de Renan - que mostra que o homem "não é
escravo nem de sua raça, nem de sua língua, nem de sua
religião, nem do curso dos rios, nem da direção das cadeias
de montanhas"." Embora tais elementos façam parte do
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conjunto de referentes que constituem uma nação ou o ser
nacional de uma perspectiva do alto (governos ou militantes
nacionalistas), eles só adquirem função significante quando
atravessados pelo baixo," por interesses, suposições e aspi-
rações de pessoas comuns. O ponto de intersecção da polí-
tica (institucional) com as transformações sócio culturais
em curso dá à clássica equação - nação = Estado = povo
soberano - uma mobilidade bastante específica. Na verda-
de, as narrativas identitárias nacionais constroem-se, no
âmbito de uma concepção pedagógica, pela renegociação
constante do princípio que reafirma o interesse geral contra
os interesses particulares, o bem comum contra o privilégio.
Vale dizer: o sonho de uma sociedade de pares inclui a re-
pressão da diferença do sujeito, em troca da liberdade indi-
vidual no interior da comunidade mantida a salvo do perigo
de dissolução que os interesses corporativos ou "tribais"3
representam. A conhecida declaração do falecido líder re-
volucionário Samora Maehel - "Matar a tribo para que
nasça a nação moçambicana" -, apesar de remeter a um
acontecimento histórico específico, exprime de maneira ge-
ral o processo determinante das formações nacionais e, ao
mesmo tempo, o fator de homogeneização (violenta) que
quase sempre o preside.

No conjunto das identificações que constituem o ser
social na atualidade, o conflito inevitável entre o global e o
local parece reafirmar a via de identificação nacional basea-
da na concepção de que o diferente é igual, embora não
idêntico". A emergência reivindicatória das minorias - se-
xuais, étnicas, religiosas - toma visível tal concepção no
âmbito do cotidiano, dando ao aludido plebiscito diário uma
complexidade antes insuspeitada. Se a fronteira é o que di-
ferencia uma nação do que está fora dela - o território do
outro - , o discurso minoritário assinala a existência de
fronteiras internas, que demarcam o espaço heterogêneo da
identidade a ser compartilhada. A identificação resulta, pois,
num movimento dual de estreitamento e alargamento de
fronteiras culturais, tendo em vista os "territórios" a serem
cedidos ou conquistados nos interstícios das diferenças so-
ciais e das lutas políticas. Nesse sentido, a integração nacio-
nal passa a depender mais da agonística dos valores em

12 As categorias de
alto e baixo reme-
tem aHOBSBAWM,
E. J., op. cit., p. 20.

13CALLIGARIS, Con-
tardo. Danação ao
triunfo das tribos,
Folha de S. Paulo,
27 mar. 1994. Ilus-
trada, p. 13.

14 CANB1AI, Mas-
simo. Antropólogo
italiano cria o
'etno-cyberpunk'.Fo-
lhe de S. Paulo, 6
set. 1995. Ilustrada.
p. 8. Entrevista a
Elvis César Bonas-
sa.
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jogo na cena social do que das estratégias postas em funcio-
namento pelo aparato ideológico do Estado.

O jogo de diferenciações e identificações componen-
te da idéia de nação implica também a existência de um
regime temporal próprio. Como Benedict Anderson demons-
trou, a imaginação nacionalista guarda fortes afinidades com
as imaginações religiosas, na medida em que ambas se pre-
ocupam com a imortalidade e a morte. O autor destaca a
importância dos cenotáfios e dos túmulos de soldados des-
conhecidos para a "comunidade imaginada" que é a na-
ção", ao afirmar que o significado cultural de tais
monumentos reside no fato de eles estarem vazios de restos
mortais identificáveis e poderem, assim, comportar as
fantasmagóricas projeções nacionais.

Essa espécie de vazio operatório faz com que a fata-
lidade se transforme em continuidade, o acaso em destino.
No sistema simbólico assim instituído, os mortos vinculam-
se aos vivos e aos que vão nascer, dando significado de
perenidade ao que é contingente, como se a "história" da
nação emergisse desde sempre de um passado imemorial.
Mas no caso da imaginação nacionalista, a concepção religi-
osa de simultaneidade longitudinal do tempo, que vincula
um aqui e agora a algo que sempre existiu e se cumprirá no
futuro, cede o lugar à idéia do "tempo homogêneo e vazio",
no sentido benjaminiano da expressão. Tal idéia traduz, em
termos mundanos e seculares, a herança hebraico-cristã,
que concebe a história como história da salvação e seus
corolários - criação, pecado, redenção e espera do juízo
final. A simultaneidade passa então a ser marcada pela co-
incidência temporal da vida em comum a ser medida pelo
relógio e pelos cronômetros.

Nas palavras de B. Anderson, "a idéia de um orga-
nismo sociológico que se move pelo calendário através do
tempo homogêneo e vazio apresenta uma analogia precisa
com a idéia de nação, que também é concebida como uma
comunidade compacta que se move firmemente através da
história" 17

Tal movimento, que se pauta pela linearidade e pelo
acúmulo, expressa a mudança radical operada pela

16Para B. Anderson,
a data no alto da pá-
gina do jornal cotidi-
ano é a marcação
regulardapassagem
do tempo homogê-
neoevazio. Ver:AN-
DERSON, B., op. cit.,
p. 42.

17lbid.,p.35.
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modernidade no âmbito da vida social e das práticas cultu-
rais em que se inclui a literatura. Uma aproximação, ainda
que sumária, a Baudelaire é aqui esclarecedora. Para o au-
tor de Les Fleurs du Mal, o relógio dos tempos modernos é
um dieu sinistre, effrayant, impassible, munido de um
gosierde métal que tudo devora: os prazeres, os dias. Deus-
autômato, ele assinala, por meio da repetição cumulativa e
da aceleração imposta pela produção capitalista, o tempo
desumano da alienação, que leva o nome de progresso. No
último poema de Spleen e! Jdéal, o lírico, no auge do capi-
talismo, converte o encadeamento regulado pelo fluxo con-
tínuo da história universal em catástrofe e desastre do futuro,
em virtude da própria lógica de constituição do tempo do
moderno como "avénesnent du neuf" ". Diz o poeta, em
"L'horloge":

Trois milie six centsfois par heure, Ia Seconde
Chuchote: Souviens-toi! - Rapide, avec sa voix

D 'insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois,
Etj'aipoi'npé ta vie avec ma trompe ímmonde!"

Souviens-toi! - a equação temporal do poema assi-
mila, na expressão que a constitui e se repete intermitente, o
apelo à reminiscência e a constatação da sua impossibilida-
de no tempo homogêneo e vazio em que o novo, enquanto
novidade burguesa, erigiu-se como valor absoluto. Memó-
ria e modernidade exprimem, sob a forma da conjunção
disjuntiva, o dilaceramento baudelaireano e, em última ins-
tância, a intervenção paradoxal do poeta que busca "opor
ao tempo destruidor a frágil perenidade do poema" ,-. O ato
poético, revolucionário por excelência, inscreve no corpo
textual as marcas da sua radicalidade: a advertência reiterativa
(Souviens-toi!), além da grafia diferencial que a distingue
na cadeia significante, funciona como uma sorte de censura
que interrompe o encadeamento rítmico dos versos e ins-
taura um instante de pausa na leitura.

A pausa captura o tempo e concentra, no átimo da
reminiscência, a possibilidade de acercar-se da memória
involuntária da história. A consciência aguda da
temporalidade e da morte introduz, na massa uniforme dos
dias e na linguagem, a capacidade de perceber o diferencia-

18BAUOEIfiJREOi
Ies.Curiøsitésesttié-
tiques. Paris: Louis
Conrad, 1923, P. 3-
78: Saio,, dcl 845. p.
78.

19BAUDELAJRE,ct-Iar-
Ies.Lesf leursdu mal.
Paris: Arrnand Colin,
1958. p. 86.

'°GAGNEBIN, Jean-
na Marie. História e
narração em Wal-
ter Benjamin. São
Paulo: Perspectiva,
1994.
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do e de fazê-lo vibrar na intensidade de uma mônada. Essa
parada brusca imobiliza o presente que contém, na sua
agoridade, o devir histórico - como no ato dos manifes-
tantes franceses da Revolução de Julho, lembra-nos W.
Benjamim 21, ao atirarem, na mesma hora e sem combina-
ção prévia, nos relógios das torres localizadas em diferentes
bairros de Paris.

No nível da escrita, parar a progressão linear do tem-
po é, de alguma forma, desencadear o acontecimento revo-
lucionário do descentramento do sujeito. Não mais sua
restrição à positividade de uma presença ou à consciência
de si, mas antes a abertura às dimensões involuntárias e
inconscientes da experiência da qual se viu espoliado com o
advento do moderno. A memória, enquanto forma de de-
terminação histórica dessa experiência prestes a desapare-
cer, cumpre aí a função operatória de espaçamento do tempo,
por meio da marcação de intervalos, pausas ou suspensões
que interrompem a linearidade cronológica e a identidade
do sujeito consigo mesmo, inserindo-o num registro tempo-
ral diferenciado. A abertura ao que é outro e não próprio
desfaz a existência de uma interioridade ou uma anteriori-
dade absolutas, pautadas pela oposição entre dentro e fora,
singular e anônimo. No complexo de ramificações e cone-
xões que se dão por contiguidade, o tempo atravessa o su-
jeito e é atravessado por ele, tomando o poema - flor do
mal - apmmesse de bonheur de uma outra história.

COLEÇÃO DE CACOS

O impasse na noção de identidade do sujeito moder-
no, que a poesia baudelaireana traduz em termos de "des-

BOLLE, Wilia. F1	fruição da memória", expressa a instabilidade dos regimes
siognomia da me- de identificação que permeiam tanto a experiência particu-trópole moderna.
São Paulo: Edusp, lar quanto a experiência coletiva, a rigor indissociáveis. No
1994. ,. 345. caso do texto memoralístico, empreender a busca de si equi-

vale a tomar a memória como lugar de consciência biográfi-
ca e histórica do presente, a partir de imagens geradas pelo
que falta ou se perdeu. É o que enuncia o poema "Docu-
mentário", de Carlos Drummond de Andrade:
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No Hotel dos Viajantes se hospeda
incógnito.

Já não é ele, é um mais-tarde
sem direito de usar a semelhança.
Não sai para rever sai para ver

o tempo futuro
que secou as esponjeiras

e ergueu pirâmides de ferro empó
onde uma serra, um clã, um menino,

literalmente desapareceram
e surgem equipamentos eletrônicos.

Está filmando
seu depois.

O perfil da pedra
sem eco.

Os sobrados sem linguagem.
O pensamento descarnado.

A nova humanidade deslizando
isenta de raízes.

Entre códigos vindouros
a nebulosa de letras

indecifráveis nas escolas:
seu nome familiar
é um chiar de rato

sem paiol
na nitidez do cenário

solunat
Tudo registra em preto-e-branco

afasta o adjetivo da cor
a cançoneta da memória

o enternecimento disponível na maleta.
A câmara

olha muito olha mais
e capta

a inexistência abismal
definitiva/infinita.23 ANDRADE, Carlos

Drurnmond de. Me-
nino antigo. Rio de
Janeiro: Sabiá, 1973.
p.3.4.

O tópos da viagem é indicador do deslocamento en-
tre espaços separados pelo tempo, bem como do efeito de
estranhamento do viajante que se distancia de si para ter a
experiência do outro que, em larga medida, ele se tomou.
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24 PAZ, Octavio. Os
filhos do barro.
Trad. Diga Savary.
Rio de janeiro: Nova
Fronteira, 1964.
p28.

BOLLE, W. op.
cit., p324.

20 SANTIAGO, Silvia-
no. Discurso memo-
rialistadeDruniniond
faz a síntese entre
confissão e ficção.
Folha de S. Paulo,
7 abr. 1990, Ilustra-
da, p. S.

Colocar-se no centro da câmara do poema-filme-documen-
tário é estar fora de si para se ver desdobrado num tempo
não seqüencial, efeito do movimento mesmo da volta a um
futuro anterior, ao passado como uma "idade vindoura".'
A adoção de uma perspectiva a posteriori imprime no ne-
gativo do poema-filme as imagens virtuais que irão docu-
mentar o exílio do sujeito no território indefinido e instável
da "nova humanidade" cujos rastros, como aéreas raízes, a
linguagem da memória se encarregará de recriar. A força de
evocação e prospecção da morte - inexistência abismal!
infinita - faz convergirem itinerários em princípio diver-
gentes: o caminho para trás do adulto que rememora e o da
criança que caminha para a frente na vida?5

A postura assumida pelo poeta de Boitempo, ao in-
troduzir a percepção infantil como determinante do proces-
so de rememoração, tem conseqüências que vão além da
mera reconstrução biográfica de uma infância empírica.
Como observa Silviano Santiago, "Drummond, ao querer
voltar a ser menino, não o faz com o desejo de ver a criança
que existe no adulto, mas com o desejo de ver a criança que
existe na criança, com o desejo de ver o velho que existe na
criança, ou, de forma mais definitiva (..) com o desejo da
criança que é o velho, ou o velho que é a criança"."

O lastro da história pessoal não é a relação entre evento
e seu registro no decorrer do tempo homogêneo e vazio,
mas a capacidade de estabelecer correspondências inespe-
radas entre o passado e o presente, ou entre o novo e o
velho. A via escolhida é a adoção deliberada do ritmo de
uma sorte de durée da "vida paroquial", como forma de
questionamento da sociedade urbano-industrial e do mundo
tecnológico. Não se trata de retomo passadista "às tábuas
da lei mineira de família" ou ao "Antigo Testamento do
Brasil",27 mas de comentário e distorção irônica de seus
códigos pela insistência do adulto em assumir a volúpia do
menino, como o poema "Intimação", de Esquecer para
Lembrar, deixa claro. Variante da ivresse baudelairiana -
"L'enfant voit tout tou en nouvauté; ii est toujous
ivre(sic) 1128, a volúpia faz oscilar o foco de observação (para
frente, para trás), fazendo com que tudo resulte como se
fosse visto o tempo todo pela primeira vez.

27 Ver, respectiva-
mente, os poemas
'O beijo" e "justifica-
ção", emANDRADE,
C. D., op. cit., p. 91e
7.

"BAUDELAIRE, Char-
es. Oeuwes complé-
tn Pais: LcdsConaid,
1925. P. 49-110: Lê
peintredelaviemoder-
ne, p. 59.
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A reconstituição incessante do gesto arcaico e novo
de recomeçar, enquanto forma de rastreamento da perda
irremediável da origem, aponta para o encontro com uma
vida anterior ou pré-histórica, simulada como lugar das ines-
peradas correspondências que a história linear teima em es-
quecer. É  tempo da escrita do adulto-criança, da salvação
da experiência pela mémoire involontaire do desconhecido.
A percepção infantil toma-se estado de criação poética. Em
"Inscrições rupestres no Carmo", a caminho da escola, o
menino depara com antigos desenhos indígenas sobre a pe-
dra. Neles pressente um patrimônio de valor maior que os
bens de família, embora desvinculado de sua experiência
pessoal e da de seus contemporâneos`:

É um tempo antes do tempo do relógio,
e tudo se recusa a ser História

e a derivar em provas escolares.
Lá vou eu, carregando minha pedra,

meu lápis, minha turva tabuada,
rumo à aula de insípidos ditados,

cismando nesses mágicos desenhos
que bem desenharia, fosse índio.3°

O tempo das memórias drummondianas marca-se pela
aparição e pelo apagamento desses desenhos que perdu-
ram, como imagens constelares, na leveza porosa da folha
de papel. Apropriar-se do curso das coisas é resignar-se a
perdê-las, sabe-o bem o memorialista, para quem o texto é
o lugar da significação e da morte. A recusa do estilo clássi-
co da autobiografia, a favor do fragmento e da desconti-
nuidade, expressa esse percurso de perdas e ganhos, fazen-
do da reminiscência a dobra e a desdobra do insignificante,
do minúsculo e do particular. O memorável advém, pois, de
resíduos culturais que o adulto-criança, na sua situação
liminar, articula com a própria experiência: o viajante des-
dobra-se em arqueólogo e colecionador. O poema "Coleção
de cacos", em Esquecer para Lembrar, sintetiza bem a si-
tuação.

Já não coleciono selos. O mundo me inquizila.
Tem países demais, geografias demais.

Desisto.

29"( ... ) qual o valor de
todonossopatrirnônio
cultural, se a experi-
ência não mais ovin-
culaanõs?". BENJA-
MIN, Walter. Magia
e técnica, arte e po-
lítica. Trad. Sergio
Paulo Rouanet. São
Paulo: Brasiliense,
1993. P. 114-119: Ex-
periênciae pobreza.
P.15.

ANDRADE, Cados
Dnimmond de. Es-
quecer para lem-
brar. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1979.
P.15.
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Nunca chegaria a ter um álbum igual ao do Dr.
Grisolia,

Orgulho da cidade.
E toda gente coleciona

os mesmos pedacinhos de papel.
Agora coleciono cacos de louça

quebrada há muito tempo.
Cacos novos não servem..

Brancos também não.
Têm de ser coloridos e vetustos,

desenterrados —faço questão - da horta.
Guardo uma fortuna em rosinhas estilhaçadas,

restos de flores não conhecidas.
Tão pouco: só o roxo não delineado,

o carmesim absoluto,
o verde não sabendo
a que xícara serviu.

Mas eu refaço a flor por sua cor;
e é só minha tal flor; se a cor é minha

no caco de tigela.

O caco vem da terra como fruto
a me aguardar segredo

que morta cozinheira ali depôs
para que um dia eu o desvendasse.

Lavrar, lavrar com mãos impacientes
um ouro desprezado

por todos da família. Bichos pequeninos
fogem de revolvido lar subterrâneo.

Vidros agressivos
ferem os dedos, preço

de descobrimento:
a coleção e seu sinal de sangue;
a coleção e seu risco de tétano;

a coleção que nenhum outro imita.
Ibid., p. 44-45..
	 Escondo-a de José, por que não ria

nem jogue fora esse museu de sonho.

A lógica do colecionador vale-se da singularidade,
em oposição ao típico e ao classificável, amando contra a
reificação, que é uma forma de esquecimento. O trabalho
arqueológico de anamnesis opera por cortes e recortes no
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continuum da história - individual, familiar, coletiva -
modificando o já fixado e estabelecendo uma nova ordem
correlacional, que se acrescenta a um significado preceden-
te (a coleção de selos, a louça inteira). Arestas cortantes de
sentido, os cacos sucedem-se metonimicamente como frag-
mentos, sem nunca constituírem, no entanto, uma totalida-
de ou algo completo. O "museu de sonho" ou museu
imaginário, que é a coleção, recupera pelo fragmento a aura
do objeto - o que é irrepetível e único - tornando próxi-
mo o distante. Daí a "iluminação profana" em que, nas
palavras de Olgária Matos, "o cotidiano e o mistério conju-
gam seus poderes, fazendo corpo com o mundo das ima-
gens (Bild). É na imagem que se 'telescopiam' o imemorial
do passado e o Jetztzeit". 32 A tensão entre presença e au-
sência, inerente à constituição da imagem enquanto tal, con-
figura a escrita das memórias como um movimento de dupla
aproximação: ao que está distante no tempo, ao que está
longe no espaço. Colecionar cacos e contar histórias afir-
mam-se como atividades análogas, visto que se definem
por uma espécie de ritual de revivificação em que a ima-
gem-fragmento, além de evidenciar a distância do passado
e o desejo de redimi-lo pelo presente, revela-se como repre-
sentação disjuntiva do espaço social. A auto-inserção do
colecionador-narrador33 numa tradição subterrânea e esconsa
- que o segredo da cozinheira encerra - institui uma via
lateral e oblíqua de imagens identitárias que colocam em
cena a alteridade dos indivíduos e da cultura. Através desse
processo, toma-se patente a falta anterior de uma presença
- um "vazio sem vaso",' nas palavras de Drummond -
que incide metonimicamente sobre a metáfora da unidade
social e da homogeneização cultural. A singularidade do co-
lecionador de cacos em relação aos demais colecionadores
torna manifesta uma outra geografia, que delineia o espaço
de resistência à totalização tanto no plano do homem indivi-
dual quanto no plano da coletividade.

CHAMADO QERAL

O texto memorialístico, forma peculiar de narrativa
identitária, permite observar como se opera a conjunção
que delimita a nação moderna, simultaneamente "coleção
de indivíduos e indivíduo coletivo", conforme Louis

32 MATOS, Olgária
C. F. Os arcanos do
inteiramente outro.
São Paulo: Brasili-
ense, 1989. p92.

' Sobre a narrati-
vidade dos poemas
de Boitempo ver:
MERQUIOR. José
Guilherme. A astú-
cia da mimoso. Rio
de Janeiro: José
Olympio, 1972. P. 44.
54: Notas em função
de Boitempo (1).
p47.

'ANDRADE,Car1os
Drummond de. Boi-
tempo &A talta que
ama Rio de Janeiro:
Sabiá, 1968. p53.

107



CADERNOS DA ESCOLA DO LEÇISLATIVO

DUMONT, Louis. Dumont. 35 De fato, o memorialista estaria encenando sua
O individualismo; necessidade de emancipação individual ao diferenciar-se dos
urna perspectiva an- outros, ao mesmo tempo em que se reconheceria imediata-tropológíca da ideo-logianiodernaTrad. mente como ser social, sendo normal sua necessidade de
Alvaro Cabral. Rio de enquadramento e comunhão. Desse ponto de vista, a aporia
Janeiro: Rocco,1985. da nação traduz, ainda segundo L. Dumont, "a dificuldade
p. 138-1139.	que tem a ideologia moderna de dar uma imagem suficiente

lbid. p .139. da vida social (intra e inter social)"," sobretudo por pensá-
la em termos genéricos de causalidades discursivas pré-da-
das. Ao singularizar a totalidade do espaço da nação através
da perspectiva pessoal, as memórias opõem-se ao poder de
generalização implícito na metáfora geradora da solidez e
da coesão nacionais - a do muitos como um - abrindo
brechas para outras possibilidades de rearticulação identitária.
Para dizê-lo com H. Bhabha, na nova situação, o um é não
só a tendência para totalizar o social no tempo homogêneo
e vazio, mas também a repetição de um menos na origem, o
menos-que-um que intervém como uma iterativa
temporalidade no sentido de transformar o uníssono do

91 BHABHA, H.K. op.	"Heim 'nacional em "unheimlich 11.37 E o que Murilo Men-
cit., pais.	des deixa entrever em significativa passagem de "A Idade

do Serrote'

MENDES, Murilo.
A idade do serrote.
Rio de Janeiro: Sa-
biá, 1966. p74.

"Todos se conheciam, Juiz de Fora parecia constituir
uma única família. O Brasil era imenso, distante,
indeterminado, quase abstrato; o mono do Imperador, alto
aos meus olhos que nem o Himalaia, dava-me a idéia de
limite intransponível, fazendo-me compreender que vivía-
mos numa espécie de prisão de luxo. Eu queria que meu pai
construísse uma casa no alto do morro; pedia a primo Nél-
son que o convencesse; porque morando lá em cima se
alteraria certamente minha idéia de limite; estaria mais pró-
ximo das nuvens, talvez pudesse conversar com seres so-
brenaturais; gozaria de ampla perspectiva" 38

O princípio desagregador que separa continente e
conteúdo, deslocando para fora do território familiar da
patria chica o espaço da nação distante, é aqui índice do
desejo e da frustração de se constituir um núcleo comum de
identidade, a ser compartilhado na ampla perspectiva do
Brasil. Ao situar-se dentro e fora das fronteiras nacionais, o
narrador muriliano - também ele um adulto-criança, em-
bora investido de larga erudição cosmopolita, reafirma no
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âmbito das memórias uma falta que só pode ser sanada
(vicariamente) por meio do suplemento da escrita. Assim
sendo, as memórias trazem à cena do texto, por meio de
distintos procedimentos alegóricos, efeitos de
desterritorialização que se desdobram em imagens cada vez
mais ambivalentes em termos de localização espacial. Em
outra passagem de A Idade do Serrote, ao referir-se à sua
ama, o narrador dá uma bem humorada amostra disso:
"Sebastiana diz que tem uma vontade doida de ir a Minas
Gerais, Mamãe diz mas Sebastiana você mora em Minas
Gerais, ué gente, eu pensava que eu morasse em Juiz de
Fora"."

A idéia de Minas como o "círculo geográfico do cen-
tro"" parece contradizer a referida ambivalência, não fosse
tal concepção de centralidade ela própria índice da tendên-
cia histórica do separatismo de algumas das regiões minei-
ras. O artifício da centralidade adquire, mesmo à sua revelia,
um poder de exclusão que contraria construções ideológicas
baseadas na premissa da resolução harmônica dos conflitos
e na visão conciliadora que, num livro famoso, Alceu Amo-
roso Lima contribuiu para referendar, ao concluir que Mi-
nas estaria "naturalmente fadada a ser o centro de gravidade
do Brasil"." Mas é o memoralista Pedro Nava quem me-
lhor vai colocar em xeque a metáfora do muitos como um,
exprimindo, não sem uma forte dose de bairrismo e precon-
ceito regional, a violência do impasse entre dilaceramento e
coesão. 42 Em Baú de Ossos, opta pelo ponto de vista
excludente da Minas mineradora - o "círculo mágico onde
se fala a língua do uai", segundo o autor:

"No fundo, bem no fundo, o Brasil para nós é uma
expressão administrativa. O próprio resto de Minas, uma
convenção geográfica. O Triângulo já não quis se despren-
der e juntar-se a São Paulo? Que se desprendesse... E o
Norte já não pretendeu separar-se num estado que se cha-
maria Nova Filadélfia e teria Teófilo Otoni como capital?
Que se separasse...'43

Que Minas são essas que não se integram numa ima-
gem estável e em que solo, senão o da ideologia, se enraíza
o mito da mineiridade? Se a fixação no local de nascimento
é a mediação privilegiada no processo de identificação dos

Ibid., p20.

CANDIDO, Anto-
nio. Minas não há
mais? In: SEMINÁ-
RIO SOBRE A ECO-
NOMIA MINEIRA, 1.,
1982, Diamantina.
Diamantina: [si,.],
1982. p. 29.
41 LIMA, Alceu Amo-
roso. Voz de Minas.
2. ed. rev. Rio de ja-
neiro: Agir, 1946.
p235. Ver, a respei-
to: BOMENY, HeIo-
na.Guanliâesdara-
zão;rnodemistasmi-
neiros. Rio deJanei-
ro: Ed. UFRJ, 1994.
p. laess.

42 Ver, a respeito:
MIRANDA, Wander
Meio. Memória ena-
ção.Cená rio: Psica-
nétise e Cultura,
Belo Horizonte, n. 3,
p. 148-156,1994.

NAVA, Pedro.Baú
de ossos. 5. ed. Rio
de janeiro: José
Olympio, 1978. p.
103e111.
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Ver a leitura dos
memorialistas minei-
ros efetuada em:
ARRUDA, Maria A.
dos Naseimento.Mi-
tologia da minei-
ridade. São Paulo:
Brasiliense, 1990.
p.198-213.

"ARRIGUCCI JR,
Davi. Enigma e co-
mentário. São Pau-
lo: Companhia das
Letras. 1987. P67-
111: Móbile da me-
mória. p. 99.

memoralistas mineiros, tal via identitária mostra-se plena de
contradições ao ser considerada como meio obrigatório de
passagem no tocante à concepção da identidade cultural bra-
sileira. A opção crítica pela mineiridade como modelo
interpretativo mostra-se, pois, insatisfatória, uma vez que,
ao ser posto em operação, tal modelo acaba geralmente por
reforçar estereótipos como a nostalgia da origem, a reitera-
ção dos valores da família patriarcal, a aversão às mudan-
ças sociais e a incorporação de uma temporalidade mítica e
abstrata. Trata-se, em suma, do endosso da idéia de tra-
dição enquanto permanência e conservadorismo, o que não
chega a efetivar-se na obra memorialístíca dos autores em
causa.

Uma outra perspectiva de leitura esboça-se como mais
instigante, se se leva em conta não só a temática das memó-
rias, mas também o tempo histórico de sua produção e os
mecanismos literários de enunciação textual. Uma primei-
ra coincidência de datas não deixa de ser sugestiva:A Idade
do Serrote, de Murilo Mendes, e Boitempo, de Carlos
Drummond de Andrade, foram publicados no ano
emblemático de 1968, o mesmo do início da redação de
Baú de Ossos, como indicam as datas registradas no final
do livro. Visto com os olhos de hoje, o fato merece desta-
que, uma vez que permite ler o texto tardio dos modernistas
mineiros como uma forma de intervenção performativa no
âmbito das representações do nacional impostas de forma
autoritária pela via pedagógica, quando do recrudescimento
das forças totalitárias no País. Mas a questão é mais com-
plexa do que aparenta. Sob o ângulo da chamada mineiridade,
o texto memorialístico dos autores citados correria, grosso
modo, o risco que parece correr a obra de Pedro Nava, ou
seja, o de tender por vezes a funcionar, segundo Davi
Arrigucci Jr., como "uma justificativa do presente com apoio
na memória do passado, obedecendo a uma necessidade
histórica da burguesia ( ... ) de remontar à origem
reconstituindo-a de acordo com sua perspectiva interessada
de classe, a fim de sancionar a dominação atual. E a recons-
trução do passado de uma classe, determinado por seus
interesses particulares, tenderia a extrapolar seus limites para
se confundir com a própria história geral da nação".'

Nesse sentido, as memórias continuariam a fazer parte
do projeto com o qual escritores como Carlos Drummond
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de Andrade e outros integrantes da sua geração se viram
anteriormente envolvidos: construir uma nação e dar a ela
uma identidade cultural. A partir dos anos 30, como sabe-
mos, o projeto passa pela conivência do intelectual ou do
artista com a política imposta pelo Estado Novo para a área
da cultura, em cujo contexto a mineii-idade irá institucionalizar-
se como uma versão privilegiada do pensamento moderno
entre nós.46 Decisiva para o processo de modernização em
curso à época, a tarefa de sistematizar o passado e consti-
tuir uma tradição nacional encontraria, nas memórias
publicadas desde o final dos anos 60, uma espécie de reite-
ração do antigo projeto, no instante em que muitas de suas
proposições começam a perder a função dominante que vi-
nham até então exercendo, principalmente no terreno artís-
tico e literário.

Assim consideradas, as memórias tornariam antiqua-
do o velho e conservadora a própria tradição modernista,
num movimento de retorno inevitável do mesmo, não fosse
o papel de narrador que os memorialistas assumem. Narrar
é criar, por meio da fala da criança que o adulto foi e conti-
nua sendo, passagens e vias de comunicação entre passado
e presente, entre dentro e fora (da tradição, da nação), o
que só pode ser feito recorrendo-se às palavras. Encadear
uma palavra ou uma história na outra é fundar com o leitor
uma comunidade narrativa - imaginada porque efeito de
um desejo que se traduz em imagens de um tempo pleno de
agoras. Habilidoso artesão-narrador que é, o memorialista
restaura assim, por derivação, o gesto inaugural que institui
sua prática, ao fazer dela o ato de colocar o vazio originário
em forma de linguagem. Entre o distanciamento e o
pertencimento, Minas vira então metáfora: lugar de trans-
porte e travessia de imagens que não se deixam imobilizar e
onde a tradição se afirma como "tra-dizione", no sentido de
transmissão e interpretação de mensagens.47

Talvez possamos entender assim o conselho
(benjamíniano) dos velhos modernistas mineiros, na medi-
da em que postulam a sobrevivência do narrador como ins-
tância de interação entre diferentes gerações, consideradas
como possíveis sujeitos de um processo de significação
performativa, ao invés de objeto histórico de uma pedago-
gia nacionalista. Trata-se, portanto, não da generalização de

46BOMENY, H., op.
cit.,p. 173.

41 Sobre a noção de
tra-dizione', ver:

VATTIMO, Gianni.Le
tine deila moder-
nità. Milano: Garzan-
ti, 1987. P. 35.

111



CADERNOS DA ESCOLA DO LEQISLÂTIVO

48 RICOIJER, Paul. II
tempo raccontato.
Aut-Aut, Milano, n.
216, p. 23-40, nov.
Dic. 1988.Ver p29
e SS.

uma modalidade de saber ou da homogeneização implícita
da experiência, em busca da coesão unificadora das forças
discursivas em jogo na narrativa da nação, como pretendi-
do pelo projeto de 30. Ao contrário, o que interessa é o
estranhamento das representações do nacional dele deriva-
das, por meio da introdução da "individualidade" da nação,
isto é, do deslocamento dos conteúdos sociais e culturais a
ela consignados como um todo pelo discurso histórico. A
subjetividade própria ao texto memorialístico exerce aí a
função de desregular o tempo auto-gerador da nação, seg-
mentando-o a ponto de reduzi-lo aos rastros da experiência
individual e social rememorada. Como observa Paul Ricouer,
rastros são vestígios de passagens, mas que permanecem
como restos que remetem a dois registros temporais hetero-
gêneos. Por um lado, para poder funcionar como substitu-
to, um rastro deve ser um sinal deixado por alguma coisa,
sendo algo presente cujo contexto passado não existe mais;
por outro, o rastro existe apenas para quem considera tal
sinal como signo presente de uma coisa ausente, como ves-
tígio de uma passagem que também não existe mais. Seguir
um rastro - ou escrever memórias - significa efetuar a
mediação entre o não-mais da passagem e o ainda do sig-
no: o passado não é só negativamente o que acabou, mas o
que foi e que, por ter sido, é preservado no presente.48

A experiência do tempo do signo, tal como configu-
rada no texto memorialístico, apresenta uma alternativa di-
ferenciada para escrever, em termos literários, a nação. A
eficácia da escrita não depende, é claro, da sua coincidência
com o modelo narrativo construído pela história nacional,
mas antes das possibilidades que deixa em aberto para estar
sempre articulando as novas relações significantes da nação
- fiel ao seu sentido etimológico de natio, nascer. No poe-
ma "Chamado geral", de Drummond, o apelo a um novo
nascimento faz-se ouvir por meio de uma convocação
"corográfica":

Onças, veados, capivaras, pacas, tamanduás da
corografia do Padre Angelo de 1881, cutias, quatis,
raposas, preguiças, papaméis, onde estais que vos

escondeis?
Mutuns, jacus, jacutingas, siriemas, araras, papagaios,

periquitos, tuins, que não vejo nem ouço, para onde
voastes que vos dispersastes?
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Inhapins, gaturamos, papa-arrozes, curiós, pintassilgos
de silva amena, onde tanto se oculta vosso canto, e eu

aqui sem acalanto?
Vinde feras e vinde pássaros, restaurar em sua terra este

habitante sem raízes,
que busca no vazio sem vaso os comprovantes de sua

essência rupestre.49

O movimento do poema é duplo e ambivalente: o
chamado que busca integrar o habitante sem raízes em sua
terra natal reafirma a condição de exílio do sujeito - "va-
zio sem vaso"; a enumeração de animais e pássaros, muitos
deles extintos ou em vias de extinção, nega a possibilidade
de comprovação de uma natureza primeira ou de uma es-
sência nativa, uma vez que já é um registro de segundo
grau, como um suplemento de uma corografia anterior - a
natureza aparece irremediavelmente transfigurada pela cul-
tura. Pode-se dizer que uma sorte de catástrofe ecológica
do sentido, possível de ser detectada na carência de signifi-
cado para o leitor atual de muitos dos nomes enumerados,
alegoriza a impossibilidade de instauração de uma comuni-
dade imaginada que mantenha, na unidade, seus traços di-
ferenciais.

Mas as imagens de ruína e dispersão, ao darem "uma
nova beleza ao que está desaparecendo"," alargam as
potencialidades da "natureza" do texto, então percebido
como uma coleção de cacos sonoros em busca de um leitor
que saiba ouvir e entender seu rumor significante. A cone-
xão dos restos do que poderia ter sido e não foi - "poesia
do reesvaziado",5 ' no dizer de Guimarães Rosa ao referir-
se a Minas - avança no sentido de poder constituir um
mundo efetivo do agir compartilhado: nossa nação. Em meio
às ruínas crepusculares deste final de milênio, tal como a
coruja de Minerva, esses textos parecem enfim nos alertar
para o perigo de que a noite caia de repente, como costuma
acontecer nos trópicos.

' ANDRADE, C. D.
Boitempo..., op. cit.,
p. 53. EmA idade do
serrote, lê-se: 'Eu
queria conhecer es-
ses bichos, que nos
transmitiram portu-
gueses, índios eafri-
canos. Eu queria co-
nheceresses bichos
que aparecem sem-
pre no nosso folclore
e que não havia em
Minas, pelo menos
em Juiz de Fora: o
jabuti, o cágado, o
tamanduá, a raposa
e outros. Segundo
Cláudia iríamos mais
tarde poresse Brasil
guaçu afora, até os
confins do Amazo-
nas, conhecer toda
essa bicharada.
Gob ranorat 1 ze i - me
antecipadamente à
rodado meu quarto."
MENDES, M., op.
cit., p63.
5° BENJAMIN, Wal-
ter. Magia e técni-
ca, este e política.
Trad. Sergio Paulo
Rouanet, São Paulo:
Brasiliense, 1993. P.
197-221: O narra-
dor: considerações
sobre a obra de
Nicolai Leskov, p.
201.

ROSA, João Gui-
marães. Ave, pala-
vre. Rio de Janeiro:
José olympio, 1970.
P. 245-250: Minas
Gerais, p246.
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artigo que se segue, da lavra do constitu-
cionalista espanhol Angel Luis Alonso de
Antônio, Professor Doutor da Universi-
dade Complutense de Madri, encerra re-
levante questionamento não apenas para
os estudiosos da atividade parlamentar e
do processo legislativo, mas, outrossim,
para os interessados no aprimoramento
da elaboração de leis, conforme parâmetros
de racionalidade e respeito aos cânones de-
mocráticos.

Aspectos processuais às vezes se prestam a análise
enfadonha de teenicalidades e casuísmos. Não é o caso de
que nos ocupamos. Ao contrário, estamos em face de texto
instigante e ousado, que nos convida a refletir sobre a
interface de técnica e política, os confins da legitimidade de
ambos e a necessidade de sua articulação em moldes que
preservem a coerência e a lógica hierarquizada do
ordenamento jurídico e as prerrogativas do mandato parla-
mentar.

Obviamente, o autor tem como lastro para suas con-
siderações o arcabouço institucional da Espanha, parlamen-
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tarista e monárquica, o que por si só já nos obriga a cotejá-
lo com o modelo brasileiro de modo cauteloso. Não obstante,
veremos que há notável semelhança, relativamente a boa
parte dos princípios retores do processo legislativo, à estru-
tura básica dos parlamentos e a aspectos da praxe político-
partidária.

Quanto ao assunto objeto do artigo, é de se notar a
diversidade do tratamento disciplinar emprestado, lá e cá, à
fase de instrução operada no seio das Comissões técnicas, a
qual se consubstancia na confecção de parecer ("dictamen"
ou "informe") pelo Deputado designado relator ("ponente"),
a quem caberá o exercício da função ("ponencia") de exa-
minar um projeto de lei, ou outra proposição, bem como as
emendas que lhe sejam apostasconstatando sua inadequação
lógica ou lingüística, identificando seus defeitos jurídicos e
propondo eventuais alternativas de redação que ponham o
projeto em conformidade com o direito positivo e a técnica
legislativa.

O modelo espanhol apresenta, dentre suas peculiari-
dades, a de que o trabalho de relatoria não é unipessoal,
como sói ocorrer aqui, mas feito por um colegiado, com-
posto segundo critério de proporcionalidade partidária. O
parecer ou "informe" acordado entre os "ponentes", por
unanimidade, ou com o registro de voto discordante, é
submetido à apreciação plenária da Comissão, tal como su-
cede entre nós com o parecer do relator.

Mas a diferença substancial concerne ao papel
institucional que se reserva aos quadros técnicos de
consultoria e assessoramento, que, no parlamento nacional
espanhol, por força de resolução conjunta do Senado e da
Câmara dos Deputados datada de 1989, em vez de auxilia-
rem o relator na elaboração do seu parecer, subscrevem
eles próprios informes técnicos, com total autonomia, res-
peitados os limites de competência tracejados por aquela
resolução. Esses "informes" devem ser previamente envia-
dos às "ponencias", para serem, então, trabalhados politica-
mente. Poder-se-ia objetar, não sem alguma razão, que na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, dis-
positivo regimental estatui a possibilidade de "instrução de
proposição" a pedido do relator ou da Comissão, o que
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seria o equivalente, entre nós, do "informe" supracitado.
Acontece que aqui é necessário o pedido, ao passo que lá
isso se faz automaticamente, como "conditio sine qua non".

Se a realidade ibérica atual já se revela bem avança-
da em face da nossa, a proposta suscitada pelo autor vai
ainda mais longe: cogita-se da necessidade de alterar, no
cerne, a tarefa das "ponencias", inserindo-se no processo
legislativo o informe técnico, sobre o qual debateria e deli-
beraria a Comissão. Reconhece o autor a legitimidade ex-
clusiva dos mandatários para o exercício da competência
deliberativa, plenamente resguardada, tanto ao nível das
Comissões quanto do Plenário. No entanto, julga-se incom-
patível a natureza da função parlamentar, condicionada pelo
espírito partidário e as injunções que lhe são inerentes, com
o mister regimental do exame técnico de um projeto, antes
de que sobre ele se manifeste a Comissão competente.

Destarte, pretende o autor que se estabeleça um mo-
mento no processo legislativo, essencial para seu êxito, em
que se excluiriam os partidos e, via de conseqüência, os
parlamentares da prática de ato demandante de especializa-
ção profissional. Poder-se-ia desde logo refutar o propósi-
to aludido, rotulando-o de "tecnocrático", "elitista", ou algo
assim. Também seria possível vislumbrar escopo de ames-
quinhamento do mandato conferido nas umas e, por conse-
guinte, desvalorização da própria cidadania. Entretanto, não
parece ser esse o fim colimado, porquanto se pode inferir o
desejo do autor, isso sim, de colocar a técnica a serviço da
política e não apenas do político.

Da leitura do artigo constatar-se-á que a motivação
inspiradora da construção teórica repousa, em última aná-
lise, na necessidade de aproximar a "mens legis" da "mens
legislatoris", evitando-se o abismo entre ambas já no
nascedouro da lei, por fator endógeno - pois por razões
exógenas, tais como a evolução sócio-institucional, altera-
ções no ordenamento constitucional, e o próprio fluir do
tempo, isso ocorre irremediavelmente. O que não admite o
eminente constitucionalista espanhol é que, por influxo de
razões pessoais do relator de um projeto, ou mesmo do
grupo partidário que ele representa, se arquivem pondera-
ções técnicas relevantes, impedindo-se que sequer cheguem
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ao conhecimento da Comissão, instância, essa sim, de
compatibilização da técnica com a política.

Nesse passo, é de se apontar o compromisso da
tese preconizada com os direitos da minoria parlamentar,
em benefício da instituição e do estado democrático de di-
reito em que nos constituímos. Afinal, dá-se publicidade a
exame técnico não comprometido, necessariamente, com a
orientação da maioria parlamentar, seja ela expressa na com-
posição colegiada da "ponencia" espanhola ou na figura do
relator, designado pelo presidente da Comissão - este, por
seu turno, eleito pelas correntes majoritárias ou mediante
acordo partidário que certamente lhes assegurará o contro-
le da maior parte das comissões.

É evidente que o parecer técnico também sofrerá
algum tipo de contaminação ideológica, visto que a neutrali-
dade científica, como é do conhecimento geral, não passa
de um mito. Mas convenhamos, essa "contaminação" ten-
de a ser incomparavelmente menor, tanto em virtude da
desvinculação partidária formal, quanto da natureza do vín-
culo com a Casa, via de regra efetivo e decorrente de con-
curso público, o que dá ao servidor uma perspectiva de
permanência e, por conseguinte, a compreensão de que se
está servindo à instituição como um todo e não apenas a
fragmentos seus, por mais expressivos numericamente que
sejam. Ninguém melhor do que o técnico para testemunhar
a sabedoria contida na frase que diz que a política asseme-
lha-se às nuvens: hoje está de umjeito, amanhã de outro.

Outro aspecto que merece realce consiste na
equalização dos parlamentares com assento na Comissão,
relativamente às condições e premissas de preparação para
o debate e a deliberação. Observada a praxe parlamentar
brasileira, fica patente que os mecanismos regimentais de
atuação nas comissões conduzem, sobretudo os novos
Deputados, mas não apenas, à perplexidade e até mesmo à
insegurança quanto à maneira de intervir e influenciar no
processo legislativo, contribuindo efetivamente para o apri-
moramento de um projeto. No que diz respeito aos próprios
relatores, impressionam os inúmeros testemunhos de parla-
mentares incomodados em assumirem como seus, respon-
sabilizando-se por seu teor, pareceres de fato formulados
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pelos quadros técnicos de consultoria. Também avultam as
manifestações de insatisfação dos profissionais que subsi-
diam os relatores, ao verem argumentos técnicos criterio-
samente levantados sofrerem injunções políticas de tal or-
dem que acabam por desnaturar sua colaboração, impedin-
do inclusive a mera apreciação de seus apontamentos, sem
qualquer caráter vinculante, pelos demais Deputados da
Comissão envolvida e da Casa como um todo. Desaparece,
além disso, o espaço para salutar contraste da validade dos
dados técnicos apresentados com a conveniência e o inte-
resse público que recomendem opção política diversa das
que possam ser inferidas como tecnicamente melhores.

Finalizando este artigo, na esperança de que tenha
cumprido sua missão, aguçar o interesse pela monografia
de Angel Alonso de Antonio, faremos nossas suas palavras
de que os rumos da instituição legislativa e dos seus aspec-
tos operacionais aqui analisados estão nas maõs dos senho-
res Deputados e de que a mudança pretendida, "aunque
deseable es casi ilusoria". Para que o fecho não signifique
apenas o reconhecimento das imensas dificuldades culturais
e políticas a serem vencidas, é forçoso admitir que o instru-
mento das "análises prévias" - modalidade de manifesta-
ção técnica relativamente recente nesta Assembléia - talvez
seja um passo dado na direção reclamada por aqueles que
não têm outra ambição senão a de servir à sociedade, com
denodo e espírito público, zelando pela qualidade das leis e
pela coerência do ordenamento jurídico.
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1 M0NTESQU lEU:
dei espíritu de Ias
ieyes, Madri: Tec-
nos, 1985, livro XXIX,
cap. V, p. 394.
• NT. (ter (do latim)
caminho ou procedi-
mento jurídico a ser
seguido.
2AJA FERNANDEZ,
E. La reforma dei
procedimiento legis-
lativo en ei nuevo
Regiamente dei
Congreso de los Di-
pulados, In: BARAT-
TA, A., GRIMM, D. e

AS RELATORIAS NO PROCEDIMENTO
LEQISLATIVO
1- INTRODUÇÃO

D

izia Montesquieu que "existem leis sobre as
quais o legislador meditou tão pouco, que
são contrárias ao fim a que se propôs". Com
efeito, é fácil inferir desta idéia a importân-
cia própria que se há de atribuir, para julgar
o resultado final da intenção primeira do le-
gislador, ao longo caminho que vai da refle-
xão sobre a necessidade de elaborar um texto
normativo a seu enunciado literal, que pos-
teriormente será aprovado com uma preten-

dida vocação de aplicabilidade genérica. Entre os dois
momentos se manifesta um iter, que, além de ser um con-
junto um tanto complicado de dados rituais, tem uma cor-
respondência íntima com todo o regime de princípios e
regras básicas que podem ser aplicados em cada sistema
político, de tal forma que sua análise dará, geralmente, uma
idéia bastante aproximada de suas estruturas e, de uma ma-
neira mais imediata, do significado e da importância da ins-
tituição representativa. Torna-se evidente, pois, que a
tramitação parlamentar das leis não é, de maneira alguma,
algo irrelevante, que desperte no cientista uma curiosidade
fútil. Ao contrário, seu mais perfeito entendimento nos dará
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uma imagem precisa do verdadeiro propósito que inspira
cada uma das normas.

Essa importância do aspecto formal na tramitação
das leis tem sido justamente destacada por nossa doutrina.
Para Aja Fernández, "o procedimento legislativo transcen-
de as funções tradicionais que lhe são atribuídas, sendo ele-
mento decisivo na definição das leis, uma vez superada a
concepção material difundida pela escola alemã da Teoria
Geral do Estado. Característica do Estado atual, a multipli-
cação de tipos ou formas de lei, que talvez alcance sua
expressão máxima em nossa Constituição, reserva um pa-
pel decisivo ao processo de elaboração»2.

O procedimento parlamentar em geral e aquele rela-
tivo a essa elaboração normativa em particular constituem
uma realidade essencialmente complexa, cuja análise global
não se propôs fazer neste ensaio. O propósito das linhas
que se seguem se limita ao estudo de um aspecto concreto,
como é o caso das relatorias. No entanto, não se pretende
analisar exaustivamente a questão. Com efeito, o fenômeno
"relatorias" apresenta múltiplas facetas no trabalho parla-
mentar. Além de sua incidência na elaboração legislativa,
vale lembrar sua designação para atuar nas comissões de
investigação (art. 52.2 do Regimento do Congresso dos
Deputados; de agora em diante, RCD), ou o aspecto apon-
tado por Cazorla Príeto, para quem "talvez o dado que se
vislumbre no horizonte parlamentar com força singular seja
o do surgimento de órgãos de natureza parlamentar eviden-
te que fogem da tipologia clássica destes: refiro-me às
relatorias com funções além das normais dentro do procedi-
mento parlamentar.. .". Nada do que foi anteriormente cita-
do nos interessa aqui, já que nos limitamos ao estudo da
repercussão das relatorias no procedimento legislativo co-
mum, sem tampouco abordar aspectos da questão que pu-
dessem apresentar novidades quanto a seu trabalho. O
propósito, sem dúvida, toma-se sugestivo, tendo-se em vis-
ta que vários autores compartilham a doutrina que atribui
importância a estes extremos, chegando-se a afirmar que,
"na verdade, em todo o processo de discussão e aprovação
de um texto legal, a instância decisiva é a relatoria"4

RUBlO, F.Lasfuen-
tes de? derecho. Bar-
celona: Universidade
de Barcelona, 1983.
p. 82.
'NT. Nooriginalpo-
nencias. Em espa-
nhol, otermoponen-
cia pode se referir
tanto à Comissão
encarregada de ela-
borar um parecer,
quanto a este últi-
mo, também desig-
nado porinfonne. Es-
clarecemos que, no
processo legislativo
brasileiro, atarefada
relatoria nãoé reser-
vadaaumcolegiado
de parlamentares,
mas a um membro
de Comissão.
aCAZORLA PRIE-
TO, L. M. Problemas
dela organizacián y
elfuncionamientode
]os parlamentos ac-
tuales. In: Jornadas
organizadas pelaAs-
sembléia Regional
de Múrcia. El parla-
mento y sus trans-
formaciones actua-
les. Múrcia: Tecnos,
1990. p. 341, com
citação dos parece-
res de estudo emiti-
dos na III legislatura
no Congresso dos
Deputados.
'SOLE TURA, J. e
APARICIO PEREZ,
M. A. Las Cortes Ge-
nerales en el siste-
ma constitucional,
Madri,Tecnos,1984,
P.159.
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5N. T. Em espanhol,
o termo «regulaclór?»
(traduzido, neste ar-
tigo, por regulação)
indicaoatoou o efei-
to de por uma coisa
em ordem. Já o ter-
mo "te glamenta-
clón» (regulamenta-
ção),que aparecerá
mais adiante, refere-
se ao ato ou efeito
de sujeitar alguma
coisa a uma coleção
ordenada de regras
ou preceitos já exis-
tentes. Entende-
mos, portanto, que
«regulación» é um
processo mais am-
plo e genérico que
«reglamentación» -
Embora, em portu-
guês, os dois pos-
sam ser sinônimos,
decidimos manter a
distinção por fideli-
dade ao texto origi-
nat, não abrindo mão
do jogo que o autor
faz com os dois vo-
cábulos.
GONZALES TRE-

VIJANO, P. J. "Refle-
xiones sobre Ia po-
nencia en ai proce-
dimiento legislativo".
Revista de Ias Cor-
tesGenerales, n. 12,
p. 243-272 1987;
LOPEZ GARRIDO,
D'La posición de Ias
ponencias en ai
procedimiento legis-
lativo dei Congreso
de los Diputados (1 y
li Legislaturas). Los
con dici o n ami e nto 5
técnicosy políticos".
Revista de Dorecho

II- PARÂMETROS NORMATIVOS PARA A
ATUAÇÃO DA RELATORIA

A abordagem científica das relatorias e a regulação'
normativa que lhes é aplicável são, até o presente momen-
to, escassas. De fato, a doutrina, salvo específicas exce-
ções, ainda que significativas', pouco se ocupou
exclusivamente das relatorias, dando com isso a impressão,
numa avaliação imediata e por isso mesmo passível de erro,
de que se trata de um tema pouco importante. Esse tema
passou inadvertido ao ser englobado na generalidade da aná-
use sobre o procedimento legislativo 7, no qual ocupa, con-
tudo, um papel substancial por direito próprio, por mais que
se tenha querido diluir seu estudo na análise global do órgão
ao qual as relatorias devem sua origem imediata.

Essa realidade pode ter diversas explicações, não sen-
do sem dúvida a menor delas o fato de que as relatorias são
pouco mencionadas nos nossos textos legais, a começar pela
ausência total de referências a elas na Constituição, ainda
que isso não signifique que a Carta Magna ignore o procedi-
mento legislativo. Ao contrário, o capítulo II ("Da Elabora-
ção das Leis") do título III ("Das Cortes Gerais") foi
devidamente ressaltado pela doutrina, destacando-se, como
inovação no constitucionalismo espanhol', o fato de que,
pela primeira vez em nossa história, uma Constituição regu-
la de maneira mais ou menos completa os princípios gerais
sobre a elaboração das leis, pois realmente não cabe atribuir
tal papel ao capítulo VJII ("Da Formação das Leis e da
Sanção Real") do título III ("Das Cortes") da Constituição
de 1812, no qual somente se recolhiam, de maneira isolada
e sem a mínima sistematização, algumas idéias a esse res-
peito. As razões que justificam essa preocupação em 1978
são claras. Por um lado, deve-se situar o texto espanhol no
sistema jurídico em que vivemos. Como menciona Aja
Fernández, "parece um traço comum aos textos constituci-
onais do segundo pós-guerra uma ampla especificação das
regras do procedimento legislativo, sem dúvida em razão da
crescente importância da forma de aprovação das leis e da
própria complexidade que adquiriu o ordenamento jurídico
no Estado atual"'. O capítulo II do título IIJ é, pois, "um
bom exemplo da plena contemporaneidade de nossa Cons-
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tituição"°, ao assumir essa racionalização do parlamenta-
rismo, que é uma característica das mais modernas Consti-
tuições. Por outro lado, deve-se ter em conta uma razão
"interna" derivada da própria novidade inerente ao proces-
so de elaboração desse novo texto depois de um regime em
que as Cortes não haviam tido um papel verdadeiramente
representativo. Conseqüentemente, a passagem a um siste-
ma de democracia pluralista fez com que fosse tratado, na
Constituição, o maior número de questões possível, entre
as quais se destacava a elaboração legislativa. A esse propó-
sito, não se deve esquecer que as Constituições que refle-
tem uma mudança de regime costumam ser as mais extensas,
justamente por esse afã de abarcar tudo, e a de 1978 não ia
ser uma exceção.

A Constituição, portanto, trata da elaboração das leis
depois de referir-se, em geral, às Câmaras e a seus órgãos.
Como foi mencionado anteriormente, não cita as relatorias,
sem dúvida porque, em uma Constituição, não se pode es-
gotar toda a realidade parlamentar, cabendo tal tarefa a nor-
mas de desenvolvimento, no caso, aos Regimentos Internos.
Identificamos, então, o segundo elemento normativo pre-
sente: o Regimento. A pergunta que surge de imediato refe-
re-se ao tipo de relação que este mantém com a Constituição.
Punset Blanco resume a questão em termos muito claros e
convincentes: "O primeiro fato a considerar a esse respeito
é que os Regimentos Internos são normas de emanação
necessária, ou seja, normas cuja elaboração é obrigatória (e
imediata, no caso dos Regimentos de cada Câmara), já que
sem elas o exercício das faculdades conferidas às Assem-
bléias pelo art. 66.2 seria impossível". A "legitimação cons-
titucional" dos Regimentos pode ser inferida do art. 72.1,
que reconhece a capacidade autonormaüva das Câmaras,
especificando as normas que disciplinam concretamente cada
uma das necessidades parlamentares, atuando, assim, como
verdadeiro desenvolvimento constitucional. No que se refe-
re ao procedimento legislativo, tais normas, nas palavras de
Fernández-Carnicero, "têm a característica de serem
integradoras da Constituição".

Essas normas regimentais tornam-se, em conseqü-
ência, imprescindíveis para abordar, com êxito, as funções

Político, n. 17, p. 225-
234,1983. VIRGALA
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mento Basco)" In:
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DOGOITIA, A. e DA
SILVA OCHOA,J.C.
(Coords.).Padamen-
to y Derecho, Vito-
ria: Parlamento Bas-
co, 1991, p.265-317.
7V. gr ., GARCÍA
MARTINEZ, A. El
procedimiento
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Publicações do Con-
gresso dos Deputa-
dos, 1987, p. 255-
257.
Assim, SANTAO-
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parlamentares, ao atuarem como "autênticas leis de desen-
volvimento da Constituição no que se refere à organização,
à atividade e a relações das Câmaras", sendo consideradas,
em certas ocasiões, mais importantes até que a própria Cons-
tituição. Assim, para Eugene Pierre, o Regimento Interno,
"na realidade, é um instrumento terrível nas mãos dos parti-
dos; tem, às vezes, mais influência que a própria Constitui-
ção sobre o andamento dos assuntos públicos". Essa
afirmação deve ser vista a princípio com cautela, pois, como
se tem observado, ela se relaciona com uma idéia no con-
texto da Terceira República francesa, e alude à repercussão
do Regimento na regulamentação das relações entre as Câ-
maras e o Governo. Mesmo com essa precaução inicial,
também não se pode deixar de reconhecer que o Regimento
é um instrumento de primeira ordem, que, em sua aplicação
prática, pode orientar em grande medida o jogo parlamentar
e, quanto ao que aqui nos concerne, o íter legislativo. Res-
peitando as normas constitucionais básicas, o desenrolar do
processo de elaboração normativa pode ter um rumo muito
distinto segundo o conteúdo que se dê ao respectivo Regi-
mento, sendo este uma arma que todos os partidos querem
ter em suas mãos.

Partindo da necessidadejá citada do Regimento como
norma de desenvolvimento da Constituição, deve-se definir
seu conteúdo com precisão. Martínez Elipe, seguindo a dou-
trina de Longi, diferencia três tipos de normas: a) normas
que constituem uma repetição formal das normas constitu-
cionais, que existem e se aplicam independentemente do
Regimento; b) normas de interpretação dos princípios cons-
titucionais sobre organização e funcionamento das Câma-
ras; e c) normas "novas" dos Regimentos que disciplinam
institutos jurídicos não previstos na Constituição. Será jus-
tamente neste último tipo de normas que se encontrará o
caráter regimental próprio das relatorias. Com  efeito, igno-
radas pela Constituição, será nos Regimentos das Câmaras
que aparecerão diluídas no tratamento geral do debate em
suas respectivas comissões. Este dado, que se deverá ter
em mente mais adiante, faz com que a regulação regimental
sobre as relatorias seja, além de escassa, fragmentária, uma
vez que existem outros artigos no Regimento que incidem
assistematicamente sobre elas. Realmente, os artigos-chave
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a respeito são o art. 113.1 RCD e o art. 110 do Regimento
do Senado (de agora em diante RS), aparato escasso, sem
dúvida, pouco de acordo com o significado jurídico e mes-
mo político que se deve atribuir à figura em questão. No
entanto, a falta desse detalhamento disciplinar não parece
haver obstado a atuação das relatorias; ao contrário, permi-
tiu que todo seu trabalho se caracterizasse por uma flexibili-
dade considerável, sem mais limitações normativas que as
imprescindíveis. A agilidade presidiu, portanto, seu funcio-
namento interno, alheio a esse respeito quase reverencial às
pautas predeterminadas, que guiam a atividade parlamentar
em Comissão e, por certo, no Plenário, o que contribuiu,
sem dúvida, para criar um clima propício ao exercício de
sua missão, que dificilmente poderia se dar.

Vale recordar, por último, que se aplicam também ao
funcionamento e à organização das relatorias aquelas reso-
luções tomadas pela Presidência das Câmaras em cumpri-
mento de sua obrigação de interpretar o Regimento e
preencher as lacunas que derivem de sua aplicação (arts.
32.2 RCD e 37.7.8 RS).

III - REQULAMENTAÇÃO PARLAMENTAR
DAS RELATORJAS NO PROCEDIMENTO

LEQISLATIVO COMUM
Tem-se dito que "o processo de criação da norma

jurídica que é a lei se circunscreve à realização do ato
legislativo como ato tipicamente parlamentar ejuridicamen-
te relevante". Com efeito, a produção normativa constitui
uma das funções clássicas das Assembléias, ainda que hoje
se possa dizer que o núcleo essencial do trabalho parlamen-
tar consiste no controle político sobre o Executivo. Em nos-
sos dias, assistimos a uma mudança na ótica pela qual se vê
a atividade do Parlamento, que perdeu, em grande parte, a
autoridade da qual estava investido em outros tempos, quan-
do a sede parlamentar era considerada verdadeira fonte da
lei, entendida como expressão da vontade geral. A mudança
moderna no que diz respeito à origem dos parlamentares, o
papel central dos partidos na luta eleitoral e, posteriormen-
te, no trabalho no interior das Câmaras reduziram, em gran-
de parte, o papel destas, na elaboração de leis, ao de caixa
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de ressonância de alguns estímulos que se produzem fora
de suas paredes.

Não obstante o que foi dito anteriormente, deve-se
considerar a relevância do procedimento legislativo como
seqüência ordenada de atos parlamentares individualizados,
que, dando aplicação às normas constitucionais e regimen-
tais, conformam a vontade das Câmaras, expressa em nor-
mas de aplicação geral. As leis são, portanto, o fruto de
uma série de passos concretos, que devem sua origem a
regras formais de diversos níveis. E evidente que a caracte-
rística principal do procedimento legislativo é a sua comple-
xidade, que resulta tanto da duplicidade inerente, em nosso
caso, ao caráter bicameral do Parlamento, quanto ao traba-
lho próprio de cada uma das Câmaras. Essa complexidade
também fica patente, por exemplo, na diferente interpreta-
ção doutrinária das fases concretas que se podem identifi-
car em toda essa tramitação por essência complexa, ainda
que seja consenso aceitar que, em grande parte, ela reside
no trabalho parlamentar propriamente dito, que, combinado
com outras atuações, quer sejam prévias - o Governo atra-
vés da apresentação de projetos de lei -, quer sejam poste-
riores - sanção e promulgação -, dá forma à lei como
instrumento jurídico expresso. Tendo-se admitido o papel
central do Parlamento na criação de normas, o passo se-
guinte é a interpretação dos princípios regimentais que dis-
ciplinam esta matéria. Atendo-nos ao procedimento
legislativo comum, o entendimento geral da doutrina é ode
que se distinguem três momentos sucessivos: relatoria, co-
missão e Plenário. Ainda que Molas e Pitarch diferenciem,
numa primeira análise, o que denominam "duas fases simé-
tricas: comissão e Plenário", assumem posteriormente, de-
vido ao caráter substantivo que, a seu ver, a relatoria adquiriu,
a proposição trifásica anteriormente mencionada.

Essa dualidade, configurada por uma fase de relatoria
e uma fase de comissão, deveria ser revisada, uma vez que
nem regimental, nem muito menos constitucionalmente exis-
tem motivos inquestionáveis para manter tal divisão, por
essência artificial e conseqüentemente errônea. Esses ex-
cessos sem justificação normativa expressa acarretam difi-
culdades para o entendimento do iterlegislativo, de tal forma
que não é difícil encontrar entre os especialistas na matéria
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aqueles que, diante do fortalecimento da relatoria, falam de
"uma perda paralela de relevância do trabalho em Comis-
são". O ponto de partida não parece correto. A relatoria não
pode ser considerada, nem formal nem substancialmente,
como uma realidade separada da respectiva comissão. O
caráter substantivo que, sem dúvida, deve-se atribuir ao tra-
balho das relatorias não pode simplesmente conduzir à acei-
tação acrítica de que nos encontramos diante de dois
momentos distintos do iter legislativo; não se pode assu-
mir, por isso, a dicotomia relatoria-comissão. Analisando o
argumento, dificilmente se pode falar com propriedade de
fase de relatoria e fase de comissão. Seria mais lógico é,
como veremos, mais adequado às prescrições normativas
referir-se em geral ao debate ou à fase de comissão. So-
mente depois de ter como certa essa unidade conceitual,
poder-se-iam diferenciar, a posteriori, os dois momentos
que se produzem no seu interior, isto é, o estudo da matéria
pela relatoria eleita para este fim e o debate no interior da
comissão.

Essa tese constitui uma base imprescindível para en-
carar, com certeza de êxito, o espinhoso tema da natureza
jurídica das relatorias, o estrito entendimento de suas rela-
ções com a comissão como unidade global. Apontar agora a
existência de uma fase própria de relatoria significa
condicionar a postura que se deva ter, posteriormente, em
relação à sua natureza, pois se estaria defendendo uma
existência autônoma das relatorias, seu reconhecimento
normativo direto, com independência em face de qualquer
órgão parlamentar, quando as prescrições legais a esse res-
peito, ao invés de contribuírem para a defesa dessa proposi-
ção, reforçam o principal argumento contrário. De fato, ficou
demonstrado anteriormente que a Constituição ignora as
relatorias. No entanto, ela esclarece o modo de funciona-
mento das Câmaras, o qual, segundo o art. 75. 1, somente
se efetiva no "Plenário e nas comissões". Evidentemente,
não tem sentido vincular as relatorias ao Plenário, uma vez
que este é, em sua própria essência, o conjunto dos mem-
bros da Câmara. Portanto, só nos resta, como segunda op-
ção, entender que o trabalho das relatorias faz parte
indissolúvel do trabalho em comissão, por mais que, tem-
poral ou materialmente, caiba fazer uma verdadeira distin-
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ção entre o que é, em si, o trabalho da relatoria e a discus-
são global no interior da Comissão. Essa proposição inicial
encontra apoio nas prescrições regimentais, que, como sa-
bemos, são a verdadeira origem das relatorias, de tal forma
que, tanto no Regimento da Câmara dos Deputados como
no do Senado, o trabalho das relatorias se enquadra no tra-
tamento genérico dispensado à "Deliberação na Comissão"
[RCD: título V ("Do Procedimento Legislativo"), capítulo
II ("Do Procedimento Legislativo Comum"), seção primei-
ra ("Dos Projetos de Lei"). III. "Deliberação na Comis-
são": art. 113; RS: título IV ("Do Procedimento Legislativo"),
capítulo 1 ("Do Procedimento Legislativo Ordinário"), se-
ção terceira ("Deliberação em Comissão"): art. 1101.

IV - DENOMINAÇÃO
Deve-se reconhecer ab initio a pluralidade de usos

do termo "relatoria" no Direito parlamentar, atentando-se
especialmente para o procedimento legislativo, onde essa
realidade pode ser entendida de diferentes maneiras. Em
conseqüência, cabe falar de relatoria, fase de relatoria, pa-
recer de relatoria, relatores.

Ouso do primeiro termo, obviamente o geral e mais
comum, talvez seja inadequado porque realmente não exis-
te uma relatoria, mas tantas quantas proposições de lei pos-
sam tramitar, independentemente da dualidade de nossa
estrutura parlamentar e sem desprezar, é claro, nossa reali-
dade, que se baseia no princípio da autonomia". Não se
pode falar, em conseqüência, de relatoria, mas sim das

e isso não é um mero jogo de palavras ou o
fruto de um raciocínio caprichoso. Pelo contrário, reflete o
desejo de distinguir com nitidez o autêntico sentido da figu-
ra em análise, enfocando propriamente sua natureza. Se
mantivermos o termo usual, relatoria, ter-se-á a impressão
de que estamos nos referindo a uma realidade unitária, ao
menos dentro de cada Câmara; parecerá que estamos nos
referindo a um autêntico órgão com identidade própria, como
se falássemos da Mesa ou da Junta de Porta-Vozes. Nada
mais longe da realidade, como se demonstrará no momento
apropriado, se bem quejá se possa antecipar que não existe
essa materialização única, identificável como órgão autôno-
mo dentro de cada Câmara.
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Costuma-se falar também, como tivemos ocasião de
comprovar, de "fase de relatoria" 13 . Procura-se, assim, es-
pecificar o instante exato de sua participação no iter
legislativo. Trata-se, pois, de um sentido "processual" do
termo, que alude não tanto a sua existência como figura
com uma problemática própria, mas sim a uma realidade
mais ampla que a engloba, ao conjunto de atos parlamenta-
res que denominamos procedimento legislativo. Seu estu-
do, em tal caso, perderia também certa dose de autonomia,
ao diluir-se na análise total dessa espécie concreta de proce-
dimento parlamentar.

Um terceiro sentido diferente dos já empregados se-
ria falar de "parecer da relatoria" . Aqui se produz, no pla-
no teórico, uma simbiose entre o instrumento de trabalho e
os efeitos desse trabalho. Isto é, enfatiza-se o resultado prá-
tico ou material da atuação das relatorias, a qual, efetiva-
mente, se traduz na elaboração de um parecer, que servirá
de base para as etapas seguintes do trabalho legislativo.

Por último, pode-se dar um enfoque "pessoal" a es-
sas figuras, aludindo-se às relatorias como unidades que
englobam distintas pessoas às quais ocasionalmente se te-
nha encomendado esse trabalho. A atuação dessas pessoas
seria, em tal caso, ponto central da análise, embora do estu-
do parcial das distintas atividades resulte, como efeito lógi-
co, uma idéia global das relatorias em si.

V - CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
A palavra "parecer" * não tem uma única definição,

podendo ser empregada em diversos ramos do ordenamento
jurídico, marcadamente o do Direito Processual 14. Para a
Real Academia Espãnola de Ia Lengua, "relatoi-ia" é uma
comunicação ou proposta sobre um tema concreto que se
submete ao exame e resolução de uma assembléia. Encargo
dado ao relator*, função de relator. Pessoa ou comissão
designada para atuar como relator. Informe ou parecer dado
pelo relator. Portanto, esta é a definição de "relator": "(Do
lat. ponens, -entis. p.a. de ponere, pôr). subst.. Autor de
um 'parecer'. Aplica-se ao magistrado, funcionário ou mem-
bro de um corpo colegiado ou assembléia a quem se desig-
na para analisar um problema e propor a solução '" 5 . Esse é

110u reterênciassimi-
lares, v. gr., «trâmite
de Ponencia» (LO-
PEZ GARRIDO, D.
op. cit., p. 229).

* N.T. No original,
ponenciaVerN.T. p.
2.
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ção de seus cole-
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também o sentido da maioria das definições constantes na
doutrina".

Atendo-nos ao objeto dessa análise, a relatoria no
procedimento legislativo ordinário, devemos assinalar, como
dado geral e primeiro, a idéia de que ela colabora com o
trabalho futuro do órgão do qual faz parte, isto é, a respec-
tiva comissão. Pois bem, por mais que Villacorta Mancebo
seja de opinião de que as tarefas de natureza técnico-jurídi-
ca a serem desenvolvidas pelas relatorias em face da ado-
ção de acordos pela comissão "possam ser qualificadas como
instrutoras" 7, essa "preparação" do trabalho subseqüente
da comissão não pode ser entendida como uma mera "ins-
trução", como é de praxe no Direito Processual, no sentido
de simples recolhimento inicial de dados para que a comis-
são possa ter conhecimento integral do assunto em questão
e leve a cabo as tarefas seguintes. As relatorias não dão
início ao procedimento legislativo, já que essa fase propria-
mente instrutória é anterior ao início de seu trabalho, carac-
terizando o exercício da iniciativa legislativa. As relatorias
têm, como ponto de partida, uma realidade que se apresen-
ta sob a forma de projeto ou proposição de lei com suas
emendas. Sua missão começa nesse instante e tem como
objetivo a redação de um parecer "em vista do texto e das
emendas apresentadas ao projeto" (art. 113.1 RCD)' 8 . Esse
parecer, no qual eventualmente pode incorporar-se, em vir-
tude da prática parlamentar mantida à margem das prescri-
ções regimentais, um verdadeiro texto alternativo, servirá
de base para o debate na reunião da comissão. O fato a que
se acaba de fazer referência e a origem regimental das
relatorias, oriundas das próprias comissões, são os
parâmetros básicos para tentar sua definição como um con-
junto reduzido de membros de uma comissão, por esta elei-
tos, para fazer a análise inicial de uma proposição de lei e
das emendas a ela apresentadas`.

Assinalamos, a seguir, as principais características das
relatorias.

ORIQEM E PROCEDÊNCIA PARLAMENTAR
A norma que legitima sua atuação é diretamente o

Regimento Interno, e seus componentes são membros das
respectivas câmaras, efetivos integrantes das comissões. Isso
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não quer dizer que as relatorias devam adotar um sistema
de trabalho excludente, que impeça a contribuição, pelo
menos documental, de pessoas ou entidades alheias à vida
parlamentar, mas que, por sua especialização ou grau de
conhecimento acerca da matéria de que se ocupe uma
relatoria, possam ser de utilidade para o seu trabalho. Nesse
sentido, são muito esclarecedores os termos nos quais se
expressava a relatoria encarregada, no Congresso dos De-
putados, de redigir o parecer sobre a proposição de lei rela-
tiva ao escudo da Espanha, quando queria deixar claro que
"seu critério foi o de reproduzir fielmente o escudo históri-
co de Espanha, com uma descrição que, em termos heráldi-
cos, seja também inteligível para o povo. Com esse objetivo,
foi solicitado, por intermédio da Presidência do Congresso,
o parecer da Real Academia Espõnola dela Historia, cuja
conclusão, anexa a este parecer, foi fielmente adotada pela
relatoria no texto por ela proposto"20.

COMPOSIÇÃO REDUZIDA
Mesmo considerando que este ponto será analisado

in extenso, em seu devido momento, é preciso ressaltar
agora a necessidade de que as relatorias, por sua própria
natureza de grupo interno de trabalho em sua respectiva
comissão, sejam limitadas quanto ao número de membros
porque, a sensu contrario, não teria sentido eleger uma
parte de um todo, quando a parte mostra uma tendência de
coincidir como todo, desvirtuando assim o sentido próprio
da figura que se cria.

CARÁTER INDIVIDUALIZADO E TEMPORAL
DE SEU FUNCIONAMENTO

Comojá foi apontado, não existe uma relatoria como
conceito geral, e sim tantas relatorias quantas proposições
sejam apresentadas. Isso quer dizer que sua tarefa sejusti-
fica na medida em que estudam o texto e redigem o parecer
preceptivo no prazo de quinze dias, segundo os Regimentos
das Câmaras (arts. 113.1 RCD e 111 RS), ainda que esse
prazo possa ser ampliado "quando a transcendência ou com-
plexidade do projeto de lei assim o exigir" (art. 113.2 RCD).
A determinação desse prazo significa que, formalmente,
quando as relatorias apresentam seu respectivo parecer, dei-

19Em sentido seme-
lhante, para AJA
FERNÁNDEZ, E. (.
alt, p. 86) a relatoria
« é um grupo de tra-
balhodesignadopela
mesma comissão
para o primeiro exa-
me doprojetooupro-
posição de lei e das
emendas».

20B00O 3 CD, 1 L,
série B: Proposições
de lei, 2 de abril de
1961, n. 64-111, p.
252/3.
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-Assim, VILLACORTA
MANCEBO, L. op. cl.,
P. 339; «órgãos per-
manentos » (SOLE
TURA, ,J., APARICIO
PÊREZ, M. A. op. cit.,
P. 158).
"LÕPEZ GARRIDO,
D. op. cit., P. 228.
"Ibid., p. 230. Tal talo
ocorreu durante a
tramitação da Lei de
Autonomia Universi-
tária quando o pare-
cer da comissão vol-
tou à relatorla desig-
nada a princípio e, a
respeito da elabora'
çâo do Estatuto de
Autonomia de valên-
cia, quando o Con-
gresso dos Deputa-
dos teve duas relato-
rias que emitiram dois
pareceres, o segun-
do dos quais, em con-
formidade com o a-
cordo do Plenário da
Câmara do 9 de mar-
ço de 1982, instando
a devolução à Comis-
são do Projeto de Lei
Orgânica (BOCG, CD,
1 L, série H: Outros tex-
tos normativos, 26 de
abril de 1982, n. 68-11
[novo]).
240 artigo dizia; «As
comissões formadas
com correção ao arti-
go 65 elegerão entre
seus Individuos para
cada projeto de lei ou
cada assunto, um re-
lator, que redatará um
parecer sobre os mes-
mos e levará a voz da
comissão. Ao mas-
mesmo tempo, ele-
gerão um suplente
para que o substitua
quando seja neces-
sário, e poderão agre-
gar outro ou outros
membros, que cola-

xam de ter o sentido que propicia seu nascimento e, portan-
to, desaparecem21 . Pois bem, isso não quer dizer que deixe
de existir totalmente, neste momento, a influência das
relatorias. Ao contrário, pode ocorrer o que López Garrido
denomina, expressivamente, "relatoria, que persiste de modo
não manifesto durante todo o procedimento"", entre ou-
tros fatores, porque, posteriormente, nos debates gerais de
Comissão e no Plenário, os membros das relatorias costu-
mar ser os principais interventores, por serem os melhores
conhecedores do assunto em questão- Portanto, a vida "la-
tente" da relatoria nos trâmites subseqüentes pode chegar a
ser vida real em casos excepcionais, produzindo-se, de acordo
outra vez com López Garrido, a 4ressurreiçãoB da relatoria,
em conseqüência de fatos que sobrevêm com força sufici-
ente para alterar o curso do procedimento, ainda que este
obedeça à mais correta aplicação regimental.

LIMITAÇÃO FUNCIONAL
A tarefa das relatorias parece clara a princípio: a re-

dação de um parecer tendo em vista o texto inicial e as
emendas apresentadas. Só isso devem fazer as relatorias. A
prática parlamentar extravasou desses parâmetros iniciais
de tal forma que o parecer tem, de fato, na maioria das
vezes, um conteúdo muito mais ambicioso, em consonân-
cia com a predominância do aspecto político, que, apesar
de alheio à intenção original, é a nota comum das relatorias
na atualidade.

VI- COMPOSIÇÃO
Com respeito à composição das relatorias, ficou assi-

nalada, no capítulo anterior, a necessidade de que estas fos-
sem, essencialmente, grupos reduzidos, em caso contrário
se anularia seu sentido de figura que atua internamente no
âmbito da comissão. Tomando essa realidade como ponto
de partida, o problema que se apresenta é o da sua dimen-
são exata, devendo-se propor, de início, uma pergunta mui-
to concreta, a saber: se as relatorias devem ser unipessoais
ou colegiadas. A prática de nossa história parlamentar ofe-
rece exemplos de ambos os modelos. No Regimento de 1918,
propunha-se a relatoria individual (art. 70)24, enquanto as
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Cortes franquistas defendiam a relatoria plural, de extensão
variável segundo o momento. Foi este último sistema que
preponderou nos primeiros momentos da transição, tanto
nos Regimentos provisórios das Câmaras em 1977, quanto
na circular da Mesa do Congresso dos Deputados, no início
de 1978, "sobre atribuições e competências das Mesas e
das Relatorias nas comissões". A importánciajurídica e po-
lítica pressuposta pelo exemplo da relatoria constitucio-
nal também não ficou alheia a este fato.

Voltou-se a discutir este tema por ocasião da redação
dos Regimentos definitivos das Câmaras. Assim, na Comis-
são de Regimento do Congresso dos Deputados, se indaga-
va Sotilio Martín se "poderia haver algum projeto que, por
sua natureza especial, tivesse como relator um único depu-
tado, sem que isso implicasse a supressão das emendas,
como é lógico, ainda que o parecer não satisfizesse a nin-
guém."". O Presidente Lavilia respondeu afirmativamente,
reconhecendo, porém, que essa possibilidade "seria extre-
mamente rara"", distinguindo entre os distintos tipos de
relatorias que podiam ocorrer, e defendendo, no caso de
elas serem meramente "técnicas", a conveniência de que os
relatores fossem dois. Quando o Deputado Solé Tura per-
guntou quem decidiria se seria um ou seriam vários os
relatores28, o próprio Presidente Lavilla respondeu com um
lacônico "a Comissão" 29 . O problema se reduzia então ao
estabelecimento de um parâmetro que permitisse decidir em
um outro sentido. Na própria Comissão de Regimento do
Congresso dos Deputados, apontava-se que tal critério de-
via ser a "importância ou transcendência do projeto" 30, afir-
mando Herrero de MiíSón que "podem haver leis que, por
sua especial transcendência, requeiram uma relatoria pura-
mente técnica, não uma relatoria de cunho político, que
tende a chegar a um compromisso ou a uma solução políti-
ca em seu próprio âmbito. O que é necessário, devido ao
caráter polêmico e à importância da lei, é ter um relator que
se enquadre na fórmula habitual do rapporteur"31.

Essa dupla possibilidade quanto à estrutura das
relatorias no Congresso dos Deputados pode ser inferida do
artigo 113.1 do Regimento definitivo, que estabelece que a
comissão "nomeará em seu próprio âmbito um ou vários

borem e mantenham
a discussão, perante
o Congresso, sobre o
parecer que tenha
prevalecido.» Este
artigo deveu-se á pro-
posição do deputado
Sánchez Guerra so-
bre reforma de várias
artigos do Regula-
mento do Congresso
(DSCD, apêndice 2'
ao n. 20, lide abril de
1918), com um texto
multo semelhante ao
definitivo artigo 70,
aprovado após o pa-
recer da comissão
sobre a proposição
reformando vários ar-
tigos do Regulamen-
to do Congresso
(OSCD, apêndice 4'
ao n. 26,24 de abril de
1918).
Em relação ao Re-

gulamento de 1957,
por exemplo, Fraga
assinalava que cos-
tumavam ser pouco
numerosas, concre-
tamente três era o
número mais fre-
qüente, ainda que em
alguns casos che-
gassem a cinco (FRA-
GA IRIBARNE, M. El
re-g!amento de (as
Cortes Esparto/as.
Madri: Serviço de In-
formação e Publica-
ções da Organização
Sindical, 1959. p. 31).
"DSCD,Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira 27 de
maio de 1981, p.
1384.
"(/7/ti.
"Ibid.
"Ibid.
"SOLE TURA, J. op.
cl!.
"(/7/ti.
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"Assim, v. gr., GON-
ZÁLEZ TREVIJÂNO,
P. J. op. cit., p. 262;
VILLACORTA MAN-
CEBO, L. op. cit., P.
336; LÓPEZ GARRI-
DO, D. op. cit, p.228e
231; LÓPEZAGUILAR,
J. F. La oposiclón
parlamentaria y ai or-
den constitucional:
análisis dei estatuto
da Ia oposiclón en
Espafla. Madri: Cen-
tro de Estudos Cons-
titucionais, 1988, p.
228,
"VÍRGALA FORURIA,
E. op, dl,, p, 308.
TMCAZORLA PRIErO,
L. M. op, cit., p. 351,
"VÍRGALA FORURÍA,
E. op. dl., p. 308,
"DSCD, Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira 27 de
maio de 1981, p,
1386.
'7lbid.
'Resolução de 30 de
novembro de 1983:
nove membros, três
pertencentes ao Gru-
po Socialista do Con-
gresso, dois ao Gru-
po Popular uma mais
por cada um dos Gru-
pos Minoria Calalã,
Centrista Basco PNV
e Misto (BOCG, CD, li
L, série E: Outros tex-
tos, n. 14, Ode dezem-
bro de 1983); Resolu-
ção de 23 de setem-
bro de 1986: onze
membros, três per-
tencentes ao Grupo
Parlamentar Socialis-
ta do Congresso, dois
ao Grupo de Coalisão
Popular, três ao Gru-
po Misto e um a mais
por cada um dos Gru-
po Centro Democráti-
co e Social, Minoria

relatores..." A prática até a presente data tem-se inclinado
pela solução colegiada, opção defendida também pela mai-
oria dos especialistas na área", ainda que não falte quem
opte por um relator individual em razão do caráter essenci-
almente técnico-jurídico, que, a seu ver, deve presidir o
trabalho das relatorias 33, sem deixar de reconhecer, conta-
do, "os inconvenientes políticos desta proposta"". E per-
feitamente possível haver relator individual, não somente
porque tal possibilidade é acolhida pelo Regimento do Con-
gresso dos Deputados, mas também porque seria uma for-
ma de tomar mais ágil a tramitação dos projetos, por se
fazer presente uma única vontade e não várias, mesmo le-
vando-se em conta a dificuldade de se obter, com isso, um
acordo que todos possam assumir. O que já não é mais tão
aceitável é que esse relator individual deva sair das fileiras
da maioria parlamentar, como defende Vírgala Foruría 35 , ou
que deva ser um representante da bancada que apresentou
a proposição, segundo a opinião do socialista Marín
González36. No primeiro caso e aceitando-se tal sugestão,
dificilmente se deveria confiar a priori na bondade dessa
maioria e, em conseqüência, de seu representante, acredi-
tando-se que seu trabalho como relator fosse, com efeito,
estritamente técnico-jurídico, de tal forma que na análise
das emendas não tivessem influído aspectos menos técni-
cos. Com respeito ao segundo caso, basta apontar a opinião
contrária de Herrero de Miflón, para quem "também seria
estranho que uma bancada tomasse uma iniciativa legislativa
e que, além do mais, essa mesma bancada controlasse a
consolidação dos critérios formulados em vista deste proje-
to"37.

Os riscos de se ter um relator individual são eviden-
tes em virtude da própria natureza humana e, por que não
dizer, "política" daqueles que eventualmente possam de-
sempenhar tal encargo. Esses inconvenientes talvez possam
ser diminuídos, se não eliminados de plano, na outra opção,
isto é, na relatoria colegiada. Ao se aceitar esta segunda
possibilidade, dever-se-ia incrementar as medidas de pre-
caução para que o funcionamento dessas figuras oferecesse
garantias. O caminho escolhido pelo Congresso dos Depu-
tados é o da proporcionalidade em relação à composição
geral da Comissão respectiva, como se vê nas diversas re-
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soluções da Presidência da Câmara que vêm sendo aprova-
das como um desdobramento do art. 113 do Regimento",
até se chegar a esta última, de 14 de setembro de 1993,
segundo a qual "as relatorias colegiadas serão compostas
por dez membros, dos quais três pertencerão à Bancada
Socialista, dois à Bancada Popular e um a cada uma das
Bancadas Parlamentares: Federal de Esquerda Unida-Inici-
ativa por Catalunha, Catalão (Convergência e União), Bascos
(PNV), de Coalizão Canária e Mista"39. No que se refere ao
Senado, o art. 110 de seu Regimento não esclarece a estru-
tura das relatorias, ainda que seu sentido mais próprio possa
ser deduzido dos demais artigos, marcadamente o art. 651
que diz que "as comissões poderão designar relatorias elei-
tas em seu próprio âmbito para que elaborem o parecer,
determinando, em cada caso, o número de componentes.
Os relatores não pertencerão a uma só bancada parlamen-
tar". O que se pretende, portanto, é reconhecer também as
relatorias colegiadas.

Talvez a opção pela relatoria plural seja o caminho
mais indicado para se impedir que um só deputado ou sena-
dor detenha o monopólio dessa primeira orientação de sua
Câmara em relação à proposição apresentada. Não se pode,
porém, desconhecer que a participação proporcional das dis-
tintas bancadas parlamentares traz em si a tentação de con-
verter o trabalho das relatorias em algo que, longe da
orientação técnico-jurídica inicial que presidiu seu nascimen-
to, trará a marca de uma negociação basicamente política.
Nesse caso, porém, todos têm a oportunidade, pelo menos
teórica, de expressar suas opiniões e de fazer valer suas
razões, se bem que o fato de conseguir ou não o seu intento
seja algo que está em íntima correspondência com sua for-
ça real nas relatorias, levando-se em conta, além do mais, a
utilização do sistema de voto ponderado.

VII - SIQNIEICADO INSTITUCIONAL DAS
RELATORIAS

Ainda que se tenha como ponto de partida a ausência
de qualquer menção às relatorias no texto constitucional,
não se pode negar, contudo, a influência que essas figuras
vêm tendo, na prática, na elaboração normativa. Por sua

Catalã o Basco (PNV)
(BOCG, CD, III L, série
E: Outros textos, nú-
mero 8, 25 de setem-
bro de 1986); Resolu-
ção de 16 de fevereiro
de 1989: dez mem-
bros, três pertencen-
tes ao Grupo Socia-
lista, dois ao Grupo
de Coaiisão Popular,
dois ao Grupo Misto,
dos quais un corres-
ponderá à Agrupação
de Deputados Es-
querda Unida-inicia-
tiva por Catalunha e
um a mais por cada
um dos Grupos Cen-
tro Democráticos e
Social, Minoria Catalã
e Basco (PNV)
(BOCG, CD, Hi L, série
E: Outros textos, n.
168, 22 de fevereiro
de 1989); Resolução
de 19 de dezembro de
1989: dez membros,
três pertencentes ao
Grupo Socialista, dois
ao Grupo Popular o
um a cada um dos
Grupos Catalão (Con-
vergência e União),
Esquerda Unida-ini-
ciativa por Catalunha,
CDS, Basco (PNV) e
Misto (BOCG, CD, IV
1.. série E: Outros tex-
tos, n, 7, 20 de dezem-
bro de 1989).

B0CG, CD, V L ,sé-
rie E: Outros textos, n.
14 de 16 de setembro
de 1993.
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'BARTHÉLEMY J.
Essay sur la trava!i
parlementaire et (e
systàme das commi-
sions. Paris: Librairie
[)alegrava, 1934. p.
10.
4I SÁNcHEz AGESTA,
L. Nueva Encic(ope-
dia Jurídica. Barcelo-
na: Seix Ed., 1981. t. 4
Comissiones parla-
mentarias, p. 453.
'» PREZ SERRANO,
ou de 'roda principa-
lissima na mecânica
parlamentar» (Trata-
do de derecho políti-
co. Madri; Civitas,
1976, p. 762). Apon-
tam também esta im-
portância, v. gr.,
CLAUDE COLLIARD,
J. Les régimes parte-
manteiros contempo-
mios. Paris: Impres-
são da Fundação
Nacional de Ciências
Políticas, 1978. p.
241; LAVEGNE, B.
Pour un régime parte-
montaire renove. Pa-
ris; Impressões Uni-
versitárias de França,
1974. p. 53.
°RENS, 1. --Les com-
missions parlemen-
taires en drolt compa-
ré» . Pevue Interna-
tiona! de Drolt Com-
pará, n. 2, p. 309,
1961. CARNICERO-
FERNÁNDEZ, C.J.
tala de »órgão consti-
tucional complexo»
(op. cit., P. 1165).

RUBIO LLORENTE,
F. ' Los poderes dei
Estado» . Espafia: un
presente para e! futu-
ro: 2. Las institucio-
,s. Madri: Instituto
de Estudos Econômi-
cos, 1964. p. 63.
"CAZORLA PRIErO.
L M. op. cit., p. 340.
"GaLÉ TUBA, J. e
APARICIO PÉREZ, M.
& op. cit., p. 147;

vez, essa importância deriva de sua posição dentro do
arcabouço parlamentar, levando-se em Conta o moderno sig-
nificado da organização e do funcionamento das assembléi-
as, que se manifesta nos seguintes aspectos, entre outros.

a) Relevância das comissões parlamentares

Num sentido lato, com escasso relevo constitucional,
comissão parlamentar significaria qualquer grupo reduzido
que, tendo sua origem no parlamento, estaria ligado a este
mediante uma relação que se baseia numa representação
limitada. Em termos mais estritos, o sentido técnico tradici-
onal de uma comissão parlamentar teria, como parâmetro
justificativo, a função que lhe era atribuída historicamente,
isto é, a instrução ou preparação para a atividade posterior
do Plenário. Desse modo, é oportuno recordar a clássica
definição de Barthélemy, para quem as comissões eram "or-
ganismos constituídos em cada Câmara, compostos por um
número geralmente limitado de seus membros ... e encarre-
gados a princípio de preparar seu trabalho, normalmente
mediante a apresentação de um parecer"40. Sánchez Agesta
esclarece ainda mais essa idéia ao assinalar que as comis-
sões devem preparar esse trabalho da Câmara, "porém não
devem substituí-la"41.

Já é de praxe resumir a necessidade desses órgãos
nas modernas assembléias' para assegurar a flexibilidade e
agilidade de seu trabalho. Assinalava por isso Rens que um
parlamento é "um órgão grande demais e sobretudo pesado
demais para poder resolver as questões que lhe são subme-
tidas, se estas não forem anteriormente objeto de um breve
exame por alguns de seus membros" 43 . Não é estranho,
portanto, que as comissões parlamentares tenham surgido
no regime liberal como órgão interno de trabalho parlamen-
tar, incumbidas de realizar a etapa inicial do procedimento
legislativo, uma vez que, como mostra Rubio Llorente, pre-
tendia-se fazer com que os parlamentares se especializas-
sem em matérias determinadas e "criar áreas nas quais fosse
possível a negociação dentro do parlamento, mas sem pu-
blicidade"".

Ainda que as idéias anteriores sejam consideradas
corretas, é preciso relativizar o significado das comissões
nas origens do sistema representativo do século XIX. Este
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se caracteriza propriamente pelo sentido individual da ação
parlamentar e pelo papel nuclear do Plenário em sua organi-
zação e desenvolvimento. A frágil estrutura inicial dos parti-
dos fazia do parlamentar o principal sujeito do trabalho que
se plasmava materialmente na sua atuação no Plenário, con-
vertido assim em eixo decisório da Câmara. Na atualidade,
pelo contrário, esse trabalho individual foi substituído por
uma atividade colegiada, que se reflete no surgimento e no
crescimento do número de órgãos internos das assembléias,
fenômeno conhecido como "crescente policentrismo da ati-
vidade parlamentar"', cuja transcendência dista muito da
antiga função instrutora das primitivas comissões. Neste novo
modelo, destacam-se as modernas comissões parlamenta-
res, consideradas órgãos ordinários de realização do traba-
lho das Câmaras". Existe efetivamente um acordo
generalizado'' sobre a conveniência de não mais se levar
em consideração sua antiga dependência funcional do Ple-
nário, buscando-se assegurar-lhes uma grande autonomia,
incluindo o reconhecimento de sua plena capacidade
decisória. A Constituição Espanhola de 1978 refletiu essa
tendência, destacando a significação das comissões, que
constituem, para Rubio Llorente, "talvez a característica mais
destacada do procedimento legislativo espanhol..."'.

Embora não tenha perdido importância do ponto de
vista formal, o papel do Plenário das Câmaras foi reduzido
quanto ao aspecto material, diante dessas unidades meno-
res de trabalho parlamentar, por mais que se diga que "o
Plenário tenha recobrado sua indiscutível superioridade so-
bre os outros órgãos da Câmara.., o papel de órgão central
do debate parlamentar, que nunca devia ter perdido" 49 . Re-
almente, a repetição da maior parte dos argumentos ex-
postos previamente na fase de comissão, na sua dupla
dimensão de relatoria e Plenário, faz com que, na maioria
das ocasiões, a tarefa do Plenário da Câmara se limite a
convalidar posturas adotadas naqueles trâmites iniciais50.

b) Reforço dos grupos parlamentares

A atividade colegiada que caracteriza hoje a vida par-
lamentar é canalizada por intermédio das bancadas parla-
mentares, cuja importância foi destacada com justiça pela
doutrina". Sua influência sobre as relatorias é evidente.

FERNÁNDEZ SEGA-
DO, E. op. cit., p. 612.
"Assim o reconhece
VILLACORTA MAN'
CEBO, L. op. cif, p.
23'24.
•1RUBIO LLORENTE,
E. «El procedimionto
legislativo en Espaa.
El lugar de Ia ley entre
ias uentes dei Dere-
cho». Revista Espa-
rIo/a do Dorocho
Constitucional, n. 16,
p. 92, 1966. Em senti'
do parecido, para LÓ-
PEZ AGUILAR, J. F.,
ap. cit. p229, as co-
missões «são os ór-
gãos por excelência
do trabalho das Cor-
tes».
''G O N z Á LS
TREVIJANO, P. J. op.
cl:., p. 265. Em termos
parecidos, para GAR-
CIA MARTÍNEZ, M. A.
(op. cit., p. 256), «com
a nova estrutura par-
lamentar, o Plenário
adquire a verdadeira
significação que lhe
corresponde como
órgão de debato».
Este juízo é assumi-
do por VIRGALA FO-
RUR(A, E. op. cit., p.
305.
"Em tal sentido, tam-
bém v. gr., AJA PER-
NÁNDEZ, E. op.cit., p.
68; CAZORLA PRIE-
TO, L. M. op. cit, p.
350.
"V. gr., GARCÍA MAR-
TÍNEZ, M.A. op.clt.,p.
217; CAZORLA PRIE-
TO, L. M. Las Cortes
Genaralos, Parla-
mento contomporá-
ránoo? Madri: Civitas,
1965, P. 136.
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52BOCG, CO, III L.
série E: Outros tex-
tos, n. 8, 25 de se-
tembro de 1986.

Acabamos de ver, ao estudar sua composição, que as
relatorias se formam atendendo-se à importância das diver-
sas bancadas parlamentares na comissão respectiva, porém
há de se ter em conta, além disso, que a própria designação
dos parlamentares que as integram é reservada também a
cada bancada. Em tal sentido, o segundo ponto da Resolu-
ção da Presidência do Congresso dos Deputados, de 23 de
setembro de 1986, que trata da designação e das funções
das relatorias52, determina que "durante o prazo estabeleci-
do para formular emendas a cada proposição, cada uma das
bancadas parlamentares proporá que façam parte da relatoria
o deputado ou deputados correspondentes". A leitura literal
deste ponto poderia fazer pensar que se trata simplesmente
de uma proposta necessária "a posteriori" da oportuna
decisão de um órgão superior com capacidade para vetar
algum nome. Outra é a conclusão que se infere a princípio
do quinto ponto da referida Resolução, quando esteab initio
estabelece que "a comissão ratificará a nomeação da relatoria
na primeira sessão que se faça", ainda que frise, a seguir,
que, "na hipótese de que não seja dada tal ratificação, serão
nulas as atuações da relatoria designada com caráter provi-
sório". A possibilidade certamente existe, e embora a práti-
ca não venha sendo esta, o que importa, para os fins de
nosso estudo, é que a designação das pessoas que no Con-
gresso dos Deputados integram as relatorias fica a cargo das
bancadas parlamentares, o mesmo ocorrendo no Senado.

1 L LACO RTA	Não acabam aí as razões para justificar a relatoria
MANCEBO, L. op. como "órgão especialmente adequado ao reforço das ban-
cst., p, 342.	cadas parlamentares no procedimento legislativo" 53 . Por um
Veja-se;. gr	lado, cabe recordar o voto ponderado nas suas sessões, emSOLE

APARIcIO PÉREZ, íntima correspondência, portanto, com a força numérica de
M. A. op. ci ., p. 160. cada bancada parlamentar. Por outro lado, não se pode

esquecer54a disciplina interna dessas bancadas, o que faz
com que sua postura geral não varie substancialmente no
resto da tramitação parlamentar das proposições legislativas,
tendo-se em conta, ademais, que os membros de cada ban-
cada presentes nas relatorias costumam repetir a função de
condutores de seus correligionários nas etapas subseqüen-
tes.

Se alguma vez se entendeu o procedimento parla-
mentar "como garantia do acesso das minorias à função
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parlamentar"", este aspecto das relatorias revela-se especi-
almente significativo para reforçar essa tese, ainda mais,
como tivemos oportunidade de comprovar, que se pretende
que sua composição seja expressão fidedigna, ainda que
proporcional, do conjunto da comissão. Por isso as diferen-
tes bancadas parlamentares têm a oportunidade de delas
participar, para reforçar sua posição geral nas Câmaras.

c) Perda do sentido individual do trabalho parlamen-
tar

"O parlamentar não é hoje o protagonista da vida das
Câmaras1156 . Esta afirmação taxativa de Cazorla Prieto está
totalmente correta e não é mais do que a conseqüência ime-
diata dos pontos anteriores. O parlamentar deve-se incluir,
necessariamente, em alguma das bancadas parlamentares
existentes porque, caso contrário, será incluído na Bancada
Mista (arts. 25.1 RCD e 30.1 RS). A partir daí, os diferen-
tes órgãos da Câmara, salvo naturalmente a Presidência das
Câmaras, passam a ter caráter colegiado e, no caso das
relatorias, a prática parlamentar privilegia a forma colegiada,
com o objetivo, precisamente, de determinar o modelo de
atuação das diversas bancadas parlamentares.

VIII - NATUREZA JURÍDICA

Um ponto extremamente interessante, sobre o qual
não há unanimidade na doutrina, é o que diz respeito à
verdadeira natureza jurídica das relatorias. De qualquer
modo, há uma tendência generalizada a considerá-las "ór-
gãos", mais especificamente órgãos da comissão 57, esclare-
cendo-se, em todo caso, que não se trata de órgãos da
Câmara", expressão totalmente inadequada porque sugere
uma dialética comissão-Câmaras, quando, na verdade, as
comissões pertencem às Câmaras, não se podendo falar em
termos tão absolutos que pareçam defender uma existência
autônoma das comissões à margem da instituição parlamentar
em geral, e, em particular, de cada uma das Câmaras. Nada
do que pertence ao âmbito de cada uma das Câmaras lhes é
alheio, e a criação de figuras especialmente dedicadas a uma
tarefa específica também não. O sentido do termo "órgão"
se completa com diversas referências, falando-se de "órgão
ad hoc" 59, "órgãos não permanentes" 60, "órgão de delibera-

"SARdA MARTI-
NEZ, M. A. op. cit.,
p. 49.

°°CAZORLA PRIE-
TO, L. M,Las Cortes
Generales, Parla-
mento contempo-
râneo? op. cit., p.
13&

57Assim, v. gr., LO-
PEZ GARRIDO, D.
op. cit., p. 225;
VILLACORTA MAN-
CEBO, L. op. cit., p.
345; SARdA MAR-
TÍNEZ, M.A.op.cit,
p. 225; PANIAGUA
SOTO, J. L. «EI sis-
tema de comisiones
en ei derecho espa-
oI». Revista de Ia

Facultaddeoerecho.
Estudios de Derecho
parlamentado. Ma-
dri: Universidade
Complutense, n. 10,
p. 125,1986. mono-
gráfico.
"AJA FERNÁNDEZ,
E. op. cit., p. 86.
"Assim v. gr., MO-
LAS,, e PITARCH,
1 op. cit., p. 156;
VILLACOF1TA MAN-
CEBO, L. op. cit., p.
345.
'°SOLÉ TURA, J. e
APARICIO PÉREZ,
M. A. op. cit, p. 158;
«órgão temporal»
(SANTAOLALLA
LÓPEZ, F. Demcho
parlamentario
espaliol. Madri:
Espasa-Calpe, 1990,
P.190).
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11CORLA PRIE-
TO, L. M.Las Cones
Generales, Parla-
mento contemporâ-
neo?, op. dl., p. 133.
GIL-ROBLES, J.

M. e PÉREZ-SER-
RANO JÁUREGIJI,
N Diccionariode tér-
minos ejectora/es y
parlamentados. Ma-
dri:Taurus, 1977, p.
178; TORRES DEL
MORAL, A. op. cit,
p. 121.

ção parlamentar"", até mesmo de "órgãos auxiliares"". A
afirmativa de que as relatorias são órgãos da Câmara deve
ser interpretada de outra maneira, ressaltando-se que seu
trabalho está diretamente vinculado ao das comissões. Evi-
dentemente não há por que se opor a essa vinculação, uma
vez que as relatorias se originam no âmbito das comissões,
são compostas por membros destas e compartilham com o
Plenário das mesmas uma fase especialmente importante
no procedimento legislativo.

Quando alguma coisa é ad hoc, isso significa que ela
tem uma origem específica, em razão de estar expressa-
mente voltada ao desempenho de sua função concreta, de
uma tarefa determinada, ou que ela existe numa dimensão
temporal indefinida, vinculada ao cumprimento de um tra-
balho prefixado, de tal forma que, ao cumprir tal tarefa,
geralmente desaparece. Algumas dessas características apa-
recem nas relatorias, porém não esgotam a pluralidade de
aspectos que estas apresentam. Por isso, a descrição dessas
características, ainda que não seja inadequada em termos
absolutos, é incompleta. Algo semelhante ocorre com o fato
de sua não permanência. Como vimos, é certo que a di-
mensão temporal das relatorias fica circunscrita ao estudo
das matérias que lhes sejam apresentadas e à elaboração do
parecer preceptivo, de modo que, emitido este, formalmen-
te desaparecem. Este dado também não é privativo das
relatorias, nem ajuda a estabelecer com clareza suas verda-
deiras características, pois poderia ser compartilhado, por
exemplo, com comissões especiais nomeadas para o estudo
de um tema preciso, ou até mesmo com as comissões de
investigação. Dizer que as relatorias são do
âmbito parlamentar deliberativo também não ajuda muito
porque a deliberação é consubstancial às assembléias repre-
sentativas e, ainda que não haja um debate formal, solene e
aberto como no plenário da comissão e no Plenário da Câ-
mara, é lógico pensar que também aqui se dá essa delibera-
ção, buscando-se o acordo queaposteriori se materializará
no parecer. O que não parece muito correto é referir-se às
relatorias como meras "auxiliares" da comissão, porque aqui
o termo "auxiliar" sugere algo alheio à própria comissão, ou
melhor, alheio às Câmaras, remédio buscado ad extra do
Parlamento em benefício de uma de suas próprias figuras.
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Nada disso acontece no caso presente, por serem as relatorias
uma figura de cunho totalmente parlamentar, por sua ori-
gem e pela origem de seus integrantes, os quais podem,
como tivemos ocasião de comprovar, pedir o "auxilio" de
entidades ou pessoas especializadas e alheias às Câmaras.

Parece que essas caracterizações que complementam
a descrição das relatorias como "órgãos" são mais ou me-
nos corretas, por se ajustarem, em maior ou menor medida,
a todas as perspectivas por elas oferecidas. Ainda que se
considerem oportunas essas idéias parciais, o que se defen-
de neste ensaio é a improcedência da caracterização das
relatorias como "órgãos". Certamente, os parlamentos con-
temporâneos são corpos complexos que necessitam de uma
divisão racional de funções de forma que, em nosso caso,
pode-se falar de órgãos de governo e direção (Presidente,
Mesa, Junta de Porta-Vozes), órgãos de trabalho (Plenário
da Câmara, comissões), órgãos de continuidade parlamen-
tar (Deputações Permanentes), todos eles reconhecidos na
Constituição. Por isso se tem assinalado, com muito acerto,
que a "nenhum outro órgão de relevância parlamentar se
fez referência no texto constitucional"", embora o art. 72
reconheça a autonomia regulamentar de cada Câmara, que
pode criar outros tipos de figuras internas. O primeiro argu-
mento que permite negar esse caráter de órgão às relatorias
é dado pelo fato de que elas não são mencionadas no texto
constitucional. Tal argumento é endossado pelo sentido
potestativo quanto a sua criação, que se depreende do art.
110 do Regulamento do Senado ("quando o texto legislativo
for enviado à comissão competente, esta poderá designar,
entre seus membros, uma relatoria..."), e pela pluralidade
das relatorias em razão das proposições legislativas apre-
sentadas em cada Câmara, o que anula qualquer considera-
ção unitária da figura em questão, tornando-se difícil
reconhecê-la como realidade única, neste caso, como órgão
único. Além da regulação concreta estabelecida por nossas
normas positivas, é preciso enfocar também um modelo
geral de órgão parlamentar, verificando se nossas relatorias
estão de acordo com ele. Desta forma, partindo da defini-
ção de órgão como "um centro de competência cuja ativi-
dade se deve à organização da qual faz parte" TM, é fácil
comprovar que o trabalho das relatorias, se bem que seja de

"SOLÉ TURA, J. e
APARICIO PÉREZ,
M. A. op. cit., p. 117.

"GARCÍA MARTI-
NEZ, M. A. ap. cít.,
p. 72.
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relevância indiscutível, não adquire o status de uma atua-
ção que repercuta ad extra e se vincule à Câmara, nem traz
implicações que afetem a harmonia entre os Poderes do
Estado. Seu trabalho, em geral, ocorre no interior da Câma-
ra, mais precisamente no seio da comissão que lhes deu
origem. Não se pode dizer, portanto, que o conjunto da
Câmara correspondente fique vinculado a suas eventuais
decisões, nem que os cidadãos ou os outros Poderes do
Estado tenham consciência direta de sua tarefa, como ocor-
re com os verdadeiros órgãos parlamentares. O Tribunal
Constitucional, por exemplo, tomará conhecimento dos re-
cursos e de questões de inconstitucionalidade de leis, dispo-
sições normativas ou atos com força de lei, bem como dos
mandados de segurança contra as "decisões ou atos sem
valor de lei, emanados das Cortes ou de qualquer de seus
órgãos ( ... ) que violem os direitos e liberdades suscetíveis
de amparo constitucional..." (art. 42 LOTC).

A naturezajurídica das relatorias não deve tampouco
ser entendida como se estas fossem subórgãos das comis-

°LÓPEZAGUILAR, sões65 . Partindo dessa referência, presume-se a existência
J. E. op. cit., P 228; de órgãos dentro das comissões porque a sensu contrario
APARIcIOPÊREz. 

não teria sentido falar de subórgãos. Na medida em que se
M. A.op. cít, P. 158. entenda que o termo genérico e aplicável à comissão em

seu conjunto, o lógico seria falar, ainda que não comparti-
lhemos desta tese, de uma subcomissão, ou subórgão, como
corpo reduzido que surge daquela. Realmente, a estrutura
da comissão, mesmo quando esta é um ente colegiado, é
simples, de tal forma que os únicos "órgãos" que podem ser
identificados em sua organização interna são o Presidente e
a Mesa. Por isso, dificilmente se pode falar de "subórgãos",
de algo nascido desses órgãos e, por sua vez, corri uma
estrutura desenvolvida.

A rigor, a abordagem jurídica das relatorias deve es-
tar intimamente relacionada com o conceito que delas se
faz, de tal forma que, aplicando o que vimos anteriormente
nesse sentido, podemos dizer que as relatorias são instru-
mentos de trabalho interno das comissões, sem possibilida-
de de atuação fora do âmbito destas. Proposta a questão
nestes termos, surge imediatamente outra questão notável:
saber qual é o tipo de relação exata que medeia entre as
comissões e as relatorias, sem ficar em um plano superficial
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ao afirmar que as relatorias operam "como comissões redu- '6GIL-ROBLES, J.
zidas"66 . Tal questão pode subdividir-se em duas questões M.eGILOELGADØ:
concretas, a saber: a razão do surgimento das relatorias e o op.ci?., p. 279.
verdadeiro grau de vinculação entre as relatorias e as co-
missões para se saber qual o trabalho que cada uma deverá
desempenhar.

Quanto à primeira indagação, à vista do que foi assi-
nalado a respeito do conceito e da natureza jurídica das
relatorias, a resposta é que se trata de uma simples questão
de eficácia no trabalho interno das comissões, consideran-
do-se oportuno designar entre seus membros um grupo re-
duzido que analise as matérias recebidas, preparando o
caminho para o debate posterior pela comissão em seu con-
junto, sem que se possam aplicar ao caso presente idéias
como a "descentralização de funções dentro das próprias
comissões"'. Deve-se estar alerta quanto ao perigo da utili-	GONZÁLEZ TRE-zação, nesse campo, de critérios puramente admimstrativistas, VIJANO, p J. op .
tais como a descentralização ou a delegação. Nenhum deles cit., P. 245.
parece ser adequado aqui. A delegação supõe a atribuição
transitória, e geralmente específica, de competências, com
a possibilidade de que aquele que as outorga avoque a si,
em qualquer momento, a análise e a decisão a respeito. Tal
é o caso do art. 75.2 da Constituição, que, depois de esta-
belecer que "as Câmaras poderão delegar às comissões
legislativas permanentes a aprovação de projetos ou propo-
sições de leis", esclarece que "o Plenário poderá, contudo,
reivindicar para si, a qualquer momento, o debate e a vota-
ção de qualquer projeto ou proposição de lei que tenha sido
objeto desta delegação". No caso da descentralização, su-
põe-se uma assunção de funções por órgãos geralmente de
âmbito territorial menor, com o propósito de facilitar o tra-
balho, buscando-se um tratamento mais ágil dos temas em
análise. Nada disso acontece no caso da relação entre
relatorias e comissões. Estas últimas não cedem o exercício
da função que lhes é atribuída especificamente pelos regi-
mentos internos parlamentares. Não abandonam, por deci-
são expressa, sua participação no processo de elaboração
de normas, fazendo-se representar por uma figura distinta
que atue por elas. Não se trata, em suma, de apressar o
trabalho, suprimindo, por razões de economia parlamentar,
uma fase do iter legislativo. Ao contrário, quer-se introdu-
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»Talvez não em
uma posição de com-
pleta independência,
ao menos de certa
autonomia» (Ibid., p.
261).

»Grandecapacida-
de inicial de mano-
bra e destacada au-
tonomia» (Ibid., p.
268).

LÓPEZ GARRIDO,
O. op cit., p. 227.
71 Resolução da Pre-
sidênciadoCongres-
so dos Deputados
sobre normas que
regulam a qualifica-
ção dos escritos de
emendasapresenta-

zir uma etapa a mais nesse caminho, mediante a regulamen-
tação de um momento inicial - a atuação das relatorias -,
ao qual se seguirá imediatamente o debate gera) no Plenário
da comissão. E inadequado, portanto, sustentar que a co-
missão, como um todo, trate de alguns assuntos, e as
relatorias, de outros. São atuações subseqüentes, com uma
unidade de propósito, isto é, a análise da proposição apre-
sentada, para a qual a comissão considera oportuno um pri-
meiro elemento de reflexão, teoricamente técnico-jurídico,
representado pela relatoria. Esta não pode atuar indepen-
dentemente da comissão, nem tratar de assuntos alheios a
esta. O assunto em geral é o mesmo, a proposição de lei, e
o que acontece é que, por decisão própria da comissão, se
encomenda a esse grupo reduzido um trabalho inicial, a
emissão de um parecer, que ajudará o resto da comissão a
chegar a uma conclusão sobre o assunto.

A segunda questão que anteriormente se propôs é a
de saber se as relatorias têm ou não autonomia em relação
ao conjunto da comissão, ainda que atuem dentro desta, e,
no caso de uma resposta afirmativa, saber em que grau
exercem essa autonomia. A resposta não pode ser taxativa
no sentido de dizer simplesmente se têm ou não autonomia.
E preciso delimitar os aspectos concretos nos quais se pode
vislumbrar tal autonomia, sem que se caia em contradições
doutrinárias, defendendo-se uma opinião a princípio68para
modificá-la a seguir até o extremo de desvirtuar a primeira
impressão69. E preciso, ademais, encarar o tema em sua
dimensão exata, partindo da premissa de que as relatorias
surgem das comissões e são parte delas. Em conseqüência,
falta o fundamento imprescindível para dizer que, no Con-
gresso dos Deputados, "o Regimento caracteriza a relatoria
como um órgão de certa forma autônomo em relação à
comissão 1170 . Ao contrário, a leitura do art. 113 e sua mera
localização no conjunto daquele texto demonstram, como
se viu, que as relatorias não podem ser consideradas um
instrumento parlamentar auto-suficiente, mas sim uma par-
te, ainda que significativa, da "deliberação da Comissão".
Outros pontos do Regimento avalizam do mesmo modo essa
impressão. Assim, as relatorias não realizam nenhuma in-
tervenção, nem quanto ao texto da proposição que se apre-
senta nas Câmaras, nem no que concerne às emendas e sua
admissão, pois estas serão propostas "mediante escrito diri-
gido à Mesa da comissão", que será competente para admi-
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ti-Ias ou não e, além disso, para qualificá-las", ou seja. "sua
atuação se produz a partir das matérias que lhe são da-
das". Aprofundando o que foi dito anteriormente, é a Mesa
da comissão que poderá prorrogar o prazo de quinze dias
para as relatorias emitirem seu parecer (art. 113.2 RCD).

Com relação a esses aspectos que dizem respeito ao
procedimento das relatorias e a seu lugar na engrenagem
institucional das comissões e, indiretamente, das Câmaras,
parece oportuno não lhes dar muita autonomia". Coisa dis-
tinta é determinar o grau de autonomia da relatoria - se é
que a possui - no exercício material de sua atividade. Talvez
seja certo afirmar que, nesse caso, "a relatoria não recebe
previamente diretrizes da comissão nem da Mesa da comis-
são", tendo por isso "uma grande liberdade de ação" 74. For-
malmente é assim, mas a composição das relatorias, tendo
por base as bancadas parlamentares, anula qualquer inter-
pretação que as considere um corpo "soberano", pois é ló-
gico supor que tais diretrizes prévias virão dos partidos
políticos, por intermédio de suas respectivas bancadas par-
lamentares. Portanto, dificilmente as relatorias podem ser
vistas como um bem imaculado que se preserva da ação
perturbadora da política partidária. Sua liberdade de ação
será limitada, já que no seu interior se reproduzem propor-
cionalmente os interesses que claramente aparecem no con-
junto da comissão e, é óbvio, no Plenário da Câmara
correspondente. Talvez essa "liberdade de ação" só possa
ser reconhecida como liberdade de manobra para se chegar
a um acordo, que estará sujeito a algumas regras de com-
portamento "político", surgidas de fora das paredes da sala
onde se reúnem seus membros.

IX - FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS
É este sem dúvida o aspecto básico do estudo das

relatorias: o estabelecimento preciso do que devem fazer e
como devem fazê-lo.

a) Funções. Parece claro, a priori , em razão do
que estabelecem os regimentos parlamentares, que a fun-
ção-chave das relatorias é servir como etapa preparatória
para o posterior debate do Plenário da comissão, mediante
o estudo inicial'5da proposição, tendo "em vista o texto e as
emendas apresentadas" (art. 113.1 RCD) 76 . A princípio,

das a textos legisla-
tivosde 1 2dejaneiro
de 1983. Primeiro.
Umavez concluído o
prazo de apresenta-
ção de emendas a
um projeto ou propo-
sição de lei, a Mesa
da Comissão apon-
taráas que envolvem
o projeto em sua to-
talidade, bem como
as que suponham
aumento dos crédi-
tos ou diminuição
dos ingressos orça-
mentários. Segundo.
Contra o acordo de
qualificaçãoda Mesa
da Comissão o De-
putadoouGrupoPar-
lamentaremendanle
poderão interpor re-
clamação perante a
Mesa da Câmara
(BOCG, CD, série 1-1,
n. 10-l.25dejaneiro
de 1983).
"VIL LA CO R TA
MANCEBO, L. op.
cit., p. 335.
"VI L LACO A T A
MANCEBO, L. é
neste sentido mais
taxativo afirmando
que «sua ausência
de autonomia é ma-
nifesta» (Jbid.).
74Ambas citações,
em LÓPEZ GARRI-
DO, D. op. cit., p.
229.
"De «primeira leitu-
ra dos projetos de
lei» fala-se em LÓ-
PEZ GARRIDO, O.
(lbid., p. 229).
"O artigo 110 do Re-
gulamento do Sena-
do fala de «projeto
ou proposição de lei
que se trate».
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essa função parece ser de índole puramente técnica, mas,
na verdade, é técnico-jurídica, pois compete às relatorias
fazer uma avaliação das matérias apresentadas, consoante a
sua relação com o ordenamento jurídico, realizando, por-
tanto, uma análise desprovida de qualquer outra considera-
ção extrajurídica. Essa é a dimensão que a maior parte da
doutrina lhes atribui 77 No entanto, também não falta quem
reivindique para as relatorias uma "competência funcional
limitada à seleção, por parte das diferentes bancadas, de
critérios políticos para a análise do projeto ou proposição
em questão, bem como das emendas (e acordos transacionais
correlatos)"78 . Cabe perguntar então qual é a razão desta
ambivalência, que é, pelo menos, teórica. Se atendemos às
manifestações expressas, eventualmente, na própria sede
parlamentar, isso se deve ao fato de que existem dois mode-
los para se entender o papel das relatorias. Assim, o Presi-
dente Lavilla expunha na Comissão de Regimento da
Câmara Baixa que "há duas classes de relatorias: uma
relatoria com representação política, que se converte num
instrumento ou num meio de negociação de projetos, em
que se chega a um acordo sobre uma série de coisas; e
outra, a relatoria meramente "relatora". Há a possibilidade
de que esta exista... A única coisa que ela faz é emitir um
parecer sobre o projeto e as emendas que foram apresenta-
das, debatendo, diretamente, projeto e emendas, sem ne-
cessidade de uma relatoria de cunho político, como é de
costume"".

Esse segundo modo de interpretar a atuação das
relatorias revela, sem dúvida, a nota mais característica de
seu trabalho até o momento e já foi objeto de crítica no
próprio parlamento, de forma que, na circular de 1978, já
citada, lê-se: "As relatorias que as comissões legislativas
elegem para seus trabalhos têm como missão elaborar um
parecer sobre o projeto (ou proposição de lei) e as emendas
apresentadas... mas de modo algum formular propostas à
comissão, que deve deliberar sobre tal projeto (ou proposi-
ção...) e emendas, não sobre outras propostas às quais o
Regimento nunca se refere".

É certo que, na prática anterior a 15 de junho passa-
do, as relatorias faziam propostas concretas em seus pare-
ceres, mas tais relatorias assumiam, de fato, a função de
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defensoras do projeto de lei diante daqueles que queriam
propor emendas a ele e estavam animadas por uma verda-
deira unanimidade ideológica, condições essas que não ocor-
rem na atualidade. Num parlamento plural, o parecer não
pode ser outra coisa senão um documento técnico, uma
análise dos preceitos do projeto ou proposição quanto a seu
significado, às mudanças que sua aprovação implica para o
conjunto do ordenamento e ao resultado das modificações
pretendidas pelas emendas apresentadas. Em nenhum caso
se pode impedir que a comissão se pronuncie diretamente
sobre o texto do projeto ou proposição e sobre as emendas.

A prática seguida até agora, pelo contrário, é a de
conceber as relatorias como órgãos representativos (daí sua
composição freqüentemente muito numerosa), nos quais se
operam os acordos e transações ou se afirmam as dissen-
sões que, na verdade, deveriam ocorrer na comissão. A
relatoria substitui a comissão, e esta, por força das circuns-
tâncias, ao Plenário da Câmara, que, salvo exceções ou im-
previstos, fica reduzido quase a uma função protocolar. O
prejuízo causado por essa prática em detrimento da afirma-
ção e do prestígio do parlamento excede em muito ao dano
grave, mas puramente procedimental, que resulta do fato
de que, com esse modo de proceder, poucos são os casos
em que o parecer da relatoria pode ser concluído dentro do
prazo de quinze dias que o Regimento... fixa. É indispensá-
vel, por tudo isso, pôr fim, de uma vez por todas, a essa
equivocada prática e reconduzir a estrutura e a função das
relatorias (que podem ser unipessoais) ao que devem ser,
esquecendo-se do que foram no passado 80. Nota-se uma
mudança entre o previsto e o real, entre a teoria e a prática,
o que permite a Cazorla Prieto caracterizar a fase de relatoria
como "desfocada"81.

As causas dessa transformação são várias. Sem dú-
vida deve-se ressaltar a experiência das Cortes Franquistas,
especialmente depois do Regimento de 1971, que ampliava
a atuação das comissões e, mais especificamente, a das
relatorias82. A causa principal está, entretanto, na própria
configuração atual dessas figuras. E complicado exigir uma
dimensão estritamente técnica de um ente que não o é, ou,
pelo menos, que não tem origem e configuração técnica,
mas política, em razão do ambiente no qual foi criado e dos

oo texto pode ver-
se em LÓPEZ GAR-
RIDO, O. ap. cit., p.
232-233; GONZA-
LEZTREVIJANO, P.
J. op. cit., p. 263-
264.
'C Azo R L 

PRIETO,L.M.aPro-
blemas dela orga-
nizacián y funcio-
narniento de los Par-
amentos», op. alt,
p350. Em outro mo-
mento fala de «práti-
ca perniciosa» (Id.
Las Cortes Genera-
les, Parlamento
contemporâneo?,
op. cit., p. 133). De
«d isfuncionalidade
da figura»

Este fenômeno é
também destacado
em GONZÁLEZ
TREVIJANO, P. J.
op. cit., p. 264. Uma
interpretação inten-
sificada quanto á in-
cidência daqueles
precedentespode-se
verem LÓPEZ GAR-
RIDO, D. op. cit., p.
233.
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missão está resolvi-
da em meia sema-
na» (LÕPEZOARRI-
DO, D. op. cit., p.
230).

sujeitos que podem fazer parte dele. A atuação "política"
das relatorias tem sido favorecida também pelo fato de se-
rem elas, como acha a maioria dos autores", o lugar ade-
quado para a negociação e o acordo, a exemplo da relatoria
constitucional, o que reforça a idéia de alcançar o que Rubio
Llorente denominou, com grande expressividade, "demo-
cracia de negociação". Não se pode negar, a priori e de
forma taxativa, a possibilidade de atuação das relatorias como
foro de reflexão que propicia compromissos- Para tanto,
contribui o regime secreto de suas sessões, de forma que
seus integrantes se encontram numa situação que proporci-
ona a mais sincera manifestação de suas opiniões, sem pre-
cisarem dar atenção à imagem que se projeta para o conjunto
dos cidadãos por intermédio dos meios de comunicação,
como acontece nas comissões e, especialmente, no Plená-
rio das Câmaras. Entretanto, a reflexão anterior deve ade-
quar-se às circunstâncias próprias nas quais se desenvolve
o trabalho das relatorias. Primeiramente, deve-se duvidar
de que o próprio debate sobre uma proposição comece,
realmente nas relatorias. Como exemplo, podem-se citar as
palavras do Deputado socialista Marín González : "Enfim,
as relatorias existem para isso mesmo, mas, devido a minha
experiência em relatorias, posso dizer com certeza que as
negociações políticas nem sempre são suscitadas nelas, mas
em mil e uma reuniões que se realizam fora de seu âmbi-
to"". Realmente, a mitificação da idéia parlamentar deve
ser objeto, hoje, de uma revisão crítica muito severa. Em
nossos dias, o parlamento é, em grande medida, uma caixa
de ressonância de inquietudes que surgem fora dele e que,
eventualmente, são apresentadas como iniciativas legislativas,
de um modo especial, pelo Executivo, na forma de projetos
de lei. A tramitação dessas proposições costuma estar, de
fato, condicionada pelos acordos que o Governo, a bancada
majoritária que o apóia nas Câmaras e, eventualmente, ou-
tras formações da Oposição tenham feito sobre este parti-
cular. Desta forma, a tramitação dessas proposições nas
assembléias é, às vezes, uma mera confirmação ad
solemnitatem dessas decisões tomadas em negociações
extraparlamentares.

Este tipo de situação acontece mais freqüentemente,
como é fácil perceber, naqueles momentos de maioria abso-
luta nas Câmaras, quando a tramitação dos assuntos, inclu-
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indo a elaboração das leis, está, praticamente, fixada de an-
temão. Não obstante, não se pode deixar de assinalar outro
fato, mesmo que, a princípio, possa parecer paradoxal. Nes-
sas situações de maioria absoluta ou, pelo menos, de amplo
apoio ao Governo, o verdadeiro lugar de "negociação" for-
mal raramente é a relatoria, mas sim o Plenário das comis-
sões. A idéia é clara. Nas sessões do Plenário das comissões,
estão presentes os meios de comunicação social. Por isso,
ao querer aceitar alguma coisa, a bancada majoritária não o
faz em relatorias, mas no Plenário, favorecendo sua ima-
gem ao demonstrar sua boa vontade democrática, admitin-
do propostas da Oposição. Esta última, por seu turno, mostra
ao eleitorado potencial a importância da sua presença, con-
seguindo que a maioria reconheça a validez de suas propos-
tas. Por isso, a título de exemplo, no parecer da relatoria do
Congresso dos Deputados sobre o projeto de lei que cria o
Conselho Econômico e Social, diz-se que a relatoria "exa-
mina, por outro lado, as possíveis emendas transacionais e
emendas que poderiam ser incorporadas ao texto do proje-
to, porém, uma vez finalizada sua análise, conclui que a
decisão sobre essas questões será adotada pela confissão na
sessão correspondente"".

Essa transformação no significado das relatorias como
lugar de diálogo é demonstrada, de fato, pelas mudanças
quanto à duração das sessões de relatoria e do Plenário das
comissões. Se, antes, o trabalho darelatoria durava, ordina-
riamente, mais tempo que o trabalho no Plenário das co-
missões, precisamente porque se investia nas negociações,
o normal, agora, é que aquele dure poucos dias ou que, até
mesmo, não demore mais que uns poucos minutos para a
bancada majoritária anunciar sua intenção de aceitar ou não
as emendas apresentadas" e, conforme o caso, determinar
quais poderiam ser aceitas eventualmente, no debate geral
da comissão. Aliás, em certa ocasião, a própria relatoria
mencionou, em seu parecer, "o curto período de tempo em
que tem sido obrigada a atuar"89. Essa urgência se confirma
no resultado concreto da atuação das relatorias, sendo um
fato evidente que seus pareceres, em geral, têm diminuído
notavelmente em extensão e apresentado menor rigor, con-
vertendo-se, muitas vezes, em escassas linhas, independen-
temente da importância do projeto ao qual se refere. É o
que aconteceu, por exemplo, no Senado, com o parecer da

"Tal deve ter sido o
caso da duração da
relatortaqueinfom,ou
no Congresso dos
Deputados o Projeto
de Lei sobre Media-
ção em Seguros Pri-
vados, pois o pare-
cer limita-se a dizer
textualmente: «A
relatoria aceita, uni-
camente, as emen-
das números 85 a
95, ambas inclusive,
apresentadas pelo
Grupo Parlamentar
Socialista, cujo tex-
to se incorpora ao
Anexo adjunto ao
presente Parecer»
(BOCG, CD, IV L,
série A: Projetos de
lei, n. 62-8, 23 de
dezembrode 1991).
"Parecer relativo ao
Projeto de Lei Orgâ-
nica do Serviço Mili-
terno Congresso dos
Deputados (BOCG,
CD, IV L, série A:
Projetos de lei, n. 60-
4, 18 de outubro de
1991). Sobre as
«pressas» no Parla-
mento aponta GIL-
ROBLES que «não é
sério dar parecer ou
aprovartextos legais
importantes e com-
plexos em vinte e
quatro ou quarenta e
oito horas, como se
se tratasse de uma
cor rida contra o reló-
gio e não de regular
matérias às vezes
muito delicadas ou
de substituir normas
devigência centená-
ria» (op. cit., p227).
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SOBOCG , Senado, IV
L, série II: Projetos
de lei, n. 58(e), 17
de dezembro de
1991.

°'GONZÁLES TRE-
VIJANO, P. J. op.
cit., p. 262.

"O artigo 68 RS es-
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trados desempenha-
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E: Outros textos, n.
199, 25 de julho de
1989.

relatoria sobre o Projeto de Lei Orgânica a respeito da ga-
rantia da segurança pública, o qual, textualmente, dizia: "A
relatoria, por maioria, concorda em rejeitar todas as emen-
das apresentadas, propondo, por conseguinte, manter o pro-
jeto nos termos do texto publicado no BOCG, Senado, série
II, número 58, 'a', de 21 de novembro de 199l"90. Não é
necessário fazer muito esforço para perceber a indigência
de tal parecer, levando-se em conta o projeto analisado.
Essa impressão se acentua quando nos lembramos de que,
recentemente, o Tribunal Constitucional se pronunciou pela
inconstitucional idade de alguns de seus preceitos, aos quais
foram apresentadas emendas que, nessa linha de mero trâ-
mite, foram rejeitadas sem outra argumentação senão a arit-
mética parlamentar.

A conseqüência, como se apontou, é a "desfiguração
da relatoria" 91 , mas o problema está na sua base. Não se
trata de que o funcionamento real das relatorias tenha alte-
rado a disposição regulamentar original. Na verdade, essa
disposição inicial era, per se, incorreta porque, reiterando o
que já foi exposto, um trabalho técnico não pode ficar em
mãos de uma figura "política". É claro que se necessita, no
iter legislativo, de uma fase propriamente técnica de estu-
do imparcial da proposição e das emendas apresentadas.
Para que esse trabalho seja realizado com possibilidade de
êxito, deve-se deixá-lo a cargo dos técnicos, neste caso, os
advogados das Cortes Gerais, pois uma de suas obrigações
é, precisamente, prestar, "nas comissões, o assessoramento
técnico-jurídico necessário para o cumprimento das tarefas
encomendadas às Mesas e relatorias..."(art. 45 RCD)92.
Neste sentido, é preciso lembrar as normas sobre regime de
assessoramento às comissões do Congresso dos Deputados
e do Senado, aprovadas, em reunião conjunta de 26 de
junho de 1989, por resolução das Mesas do Congresso
dos Deputados e do Senado. Segundo o art. 3°, "b", é tare-
fa dos técnicos "assistir às sessões da Comissão e às reuni-
ões de sua Mesa e relatorias, qualquer que seja o momento
de sua convocação, a fim de prestar o assessoramento téc-
nico e jurídico necessário e realizar os trabalhos que lhes
possam ser encomendados". O art. 4° trata do cumprimen-
to dessa missão genérica de assessoramento e atribui aos
técnicos as tarefas a seguir.
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a. 1) Redigir, por ocasião da análise da proposição ou
projeto de lei e antes da fase de relatoria, um parecer que
trate dos seguintes temas.

- incidência da nova proposição nas normas vigen-
tes sobre a matéria, com indicação dos antecedentes
normativos, doutrinajurisprudencial, legislação autonômica
afetada, referentes de Direito Comunitário e prescrições dos
ordenamentos estrangeiros que possam ser ilustrativos para
a valorização do texto em tramitação;

- análise técnico-legislativa do projeto ou proposi-
ção, argumentando sobre a correção de sua estrutura e a
ordenação lógica de seus preceitos, sobre o rigor dos aspec-
tos ortográfico, lexical e estilístico, sobre a correção das
concordâncias e remissões e a adequação do título, do pre-
âmbulo ou das disposições complementares, sobre a sufici-
ência das cláusulas derrogatórias e das tabelas de vigência
e, em geral, sobre a adaptação do texto às diretrizes que
determinam a qualidade das leis que são estabelecidas pelas
Câmaras;

- análise jurídica do conteúdo do projeto ou propo-
sição, confrontando o texto com o conjunto do ordenamento
jurídico e, em particular, com os princípios constitucionais
e com a jurisprudência do Tribunal Constitucional.

a.2) Assessorar a Mesa da comissão no momento da
análise das emendas e ajudar o relator ou a relatoria em sua
tarefa de ordenação dessas.

a.3) Comprovar a correção do texto depois de cada
etapa, recolhendo as decisões da relatoria, comissão e Ple-
nário e analisando as mudanças introduzidas em cada uma
das fases da tramitação, particularmente no momento de
seu envio à outra Câmara ou ao Boletim Oficial do Estado
para sua publicação.

Toma-se evidente a importância da missão dos ad-
vogados, nesse sentido, começando pela própria análise da
constitucionalidade do texto inicial e das emendas e seguin-
do com o ajuste da tramitação ao ordenamento em seu con-
junto. Este é, propriamente, o momento "técnico" do iter
legislativo, já que, quando os políticos intervêm, essa di-
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°'BOCG, CD, IV L,
série A: Projetos de
lei, n. 48-6, 19 de
abril de 1991.

'Para o estudo des-
tas diferenças, veja-
se GONZÁLES TRE-
VIJANO, P.J.op.cit.,
p. 246 e seguintes.

mensão técnico-jurídica desaparece ou, pelo menos, deve
conviver, em precária estabilidade, com a avaliação política
que, no final, terminará por se impor. Vale como exemplo o
parecer sobre o projeto de lei que cria o Conselho Econô-
mico e Social, emitido pela relatoria no Congresso dos
Deputados. Reconhece-se que a relatoria examinou, em pri-
meiro lugar, o parecer dado pelo técnico da comissão encar-
regada de examinar o projeto, distinguindo-se o que a
relatoria denomina "considerações de ordem estrutural e de
ordem material". Quanto às primeiras, a relatoria assume
opinião do técnico sobre o art. 3°, propondo outra estrutura
para ele. Portanto, os aspectos formais, "técnicos", são as-
sumidos pela relatoria. A situação é outra, quando se trata
das "considerações materiais", isto é, aquelas que afetam a
precisão exigida para o fim almejado e, em conseqüência,
as que permitem uma análise mais profunda do tema. Essas
considerações denotam, sobretudo, a marca política porque
respondem, normalmente, aos interesses das diferentes ban-
cadas parlamentares. Aqui, a relatoria, mesmo consideran-
do, em princípio, que se poderia "levar em conta a
conveniência de dar um conteúdo mais preciso ao regime
de incompatibilidades previsto no § 4° do art. 3°", tal qual
propunha o técnico, conclui, então, pela decisão de "adiar
até o debate de tal assunto na comissão". Parece claro, en-
tão, que os propósitos "técnicos" de alcançar uma melhor
qualidade da lei não só em seus aspectos formais, mas tam-
bém em seu conteúdo, são vistos com receio pelos próprios
membros da relatoria porque significam uma intromissão
em um âmbito, até agora, reservado às motivações pura-
mente políticas. A conclusão geral que se pode extrair des-
se exemplo é que as relatorias não podem cumprir facilmente
essa missão técnica inicial, não por um deliberado propósito
de violar as prescrições regulamentares, mas, simplesmen-
te, pela força da realidade. Se se pretende implantar um
momento de análise técnica, que se substituam as relatorias
neste encargo. Caso elas continuem incumbidas dele, isso
não será possível.

Essa intromissão no âmbito político que se infere da
atuação das relatorias as diferencia de outros exemplos que
nos oferece o Direito Comparado sobre tarefas similares,
especialmente, o do relatore italiano ou do rapporteur fran-
cês", definido, muito expressivamente, pelo Deputado p0-
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pular Herrero de Miiión como "um senhor que faz somente
a análise do texto das emendas e não toma posições a res-
peito dos problemas políticos em questão, cuja solução se
deve deixar para ser discutida na comissão e, eventualmen-
te, no Plenário" 96. O rapporteur se diferencia, notavel-
mente, das relatorias espanholas não somente por seu
caráter unipessoal diante da composição, geralmente,
colegiada destas, mas, sobretudo, porque desempenha um
papel importante ao longo de todo o processo legislativo,
incluída a discussão no Plenário da Câmara, e porque é
representante da maioria parlamentar na comissão. Defen-
de, por isso, as opções desta, ainda que possa mencionar,
no Plenário, a tese das minorias, devendo, nesse caso, ex-
plicar os argumentos utilizados para recusá-las97.

b) Competências. Analisada a função genérica atri-
buída regimentalmente às relatorias, isto é, o exame inicial
das proposições sob o prisma técnico-jurídico, resta, ainda,
ver a etapa seguinte: saber como devem levar a cabo seu
trabalho e, mais especificamente, em que se traduz tal tra-
balho. A esse respeito, segundo Villacorta Mancebo, pode-
se dizer que, "sob a perspectiva jurídico-formal, as
pretensões normativas são modestas"", uma vez que os
Regimentos parlamentares se limitam a assinalar que as
relatorias têm que emitir um parecer sobre o que lhes foi
apresentado, no prazo de quinze dias (arts. 113.1 RCD e
111 RS). A princípio, a única coisa que se lhes faculta é
estudar o texto original e as emendas, ordenar estas últimas,
apreciar com exatidão a constitucionalidade da iniciativa e
das emendas, ou seja, fazer esse estudo puramente jurídi-
co, tantas vezes assinalado. E isso é o que se fez, sem dúvi-
da, em certa ocasião, o que se percebe, ao menos, pelo
teor do próprio parecer da relatoria correspondente, que
reconheceu ter-se limitado "a examinar e classificar as emen-
das apresentadas, sem fazer um juízo sobre o seu conteú-
do, com o único fim de facilitar o trabalho da comissão,
sem prever a decisão das respectivas bancadas parlamenta-
res na hora do debate na comissão". O parágrafo transcri-
to é, também, interessante porque reforça o entendimento
inquestionável das relatorias como lugar de acordo e com-
promisso político. Quando não há uma evidente maioria na
Câmara respectiva, as bancadas minoritárias não se subme-

DSCD, Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira, 27
de maio de 1981, p.
1384.

"Para uma análise
profunda sobre esta
figura,veja-se GEOR-
GE,H.»Lespouvoirs
des rapporteurs dos
commissioris pane-
mentaires», em Mó-
longes George Bur-
deau.Paris: 1977, P.
441-453.

vI LLACORTA
MANCEBO, L. op.
cit., p. 339.

"Parecer da relato-
ria sobre a Proposi-
ção de Lei Básica de
Emprego (BOCG,
CD, 1 L, sério B: Pro-
posições de lei, n. 7-
I11, 28 de fevereiro
de 1980).

153



CADERNOS DA ESCOLA DO LECISLATIVO

	

t

'®BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei, o. 44-1 1, 7 de
julho de 1979.
"Ocupa um lugar
decisivo na totalida-
de doiterlegislativo»
(LÓPEZ AGUILAR,
J. F. op. cit., p. 228-
229); «constitui-se
assim na expressão
mais tangível dos
substanciais pode-
res parlamentares
deste órgão da co-
missão» (LÓPEZ
GARRIDO, O. op.
cit., p. 228); «mo-
mento chave do pro-
cedimento legislativo
espanhol...,, (VIR-
GALA FORURÍA, E.
ap. cri., p. 306).
"RUBIO LLOREN-
TE,F. «ElParlamen-
te y Ia representa-
ción política'», op.
cit., p. 167.
1 0pinião também
de LÓPEZ GARRI-
DO, D. op. cit., P.
230.

tem facilmente às indicações das bancadas mais numero-
sas, bem ao contrário, reservam, então, a defesa de suas
posturas para os outros trâmites, que não o da relatoria,
alentadas pelo fator de publicidade, que as caracteriza. As-
sim, no Congresso dos Deputados, no parecer da relatoria
sobre o Projeto de Lei Orgânica do Tribunal Constitucional,
diz-se que "os representantes das diversas bancadas parla-
mentares fazem, de agora em diante, expressa reserva de
seu direito de defender, perante a comissão, as emendas
não aceitas, tendo-se em conta que será a Comissão Consti-
tucional que, através da oportuna deliberação, ponderará os
argumentos que justifiquem as diversas posições mantidas
relativamente aos temas em que não houve acordo no inte-
rior da relatoria".

Se se partisse destas modestas prescrições normativas
e do empenho das relatorias em se ajustarem à análise téc-
nica, a dimensão real de seus pareceres estaria, por essên-
cia, bastante diminuída, incompatível, em qualquer caso,
com a interpretação doutrinária, que, de modo generaliza-
do, lhe reconhece um papel básico na tramitação das leis
101 A razão dessa disfuncionalidade foi bastante ressaltada
anteriormente, aludindo-se à atividade real das relatorias que,
além do critério jurídico, utilizam parâmetros de estrita ava-
liação política, buscando o compromisso entre as distintas
forças parlamentares, de modo que seus pareceres têm,
normalmente, um alcance muito superior ao previsto. Se-
gundo Rubio Liorente, se as relatorias forem "órgãos de
negociação, não serão, propriamente falando, relatorias, e o
que fizerem não será um parecer sobre o qual a comissão
tenha que discutir, mas sim outra coisa" 02. Efetivamente,
pode-se dizer que o texto que a relatoria submete à comis-
são respectiva sofreu uma metamorfose em sua natureza,
pois, agora, melhor seria assemelhá-lo a um parecer103, uma
vez que será o elemento de debate no Plenário da comissão
e, eventualmente, no Plenário da Câmara, graças a essa
sobrevivência latente das relatorias no resto do iter
legislativo, não obstante seu desaparecimento formal, preci-
samente após emitir seu parecer. Neste último, observa-se
a assunção, pelas relatorias, de atribuições normativas não
expressamente conferidas a elas, basicamente a aceitação

154



AS RELATORIAS NO PROCEDIMENTO LEQISLATIVO

ou recusa das emendas'°4 e a capacidade para oferecer um
texto alternativo diferente do inicial, que foi estudado"'.

Para apreciar esse grau de transcendência dos pare-
ceres das relatorias e a variação que apresentam em face do
teórico critério técnico inicial, é mister analisar seu conteú-
do real, extremamente diverso, quase casuístico, como se
demonstra com a enumeração, de forma alguma exaustiva,
ainda que ampla, dos seguintes aspectos.

a) Aplicação e interpretação da Constituição. Cer-
tamente, a primeira tarefa das relatorias e dos técnicos que
as assessoram é velar pela obrigatória constitucionalidade
do texto que examinam para, em caso contrário, introduzir
as oportunas modificações. Neste sentido, a relatoria encar-
regada, no Congresso dos Deputados, de emitir parecer so-
bre a proposição de lei que visava a tomar obrigatória a
presença às comissões de investigação começava o referido
parecer considerando como questão prévia que "esta pro-
posição de lei deve ser orgânica na medida em que afeta o
desenvolvimento dos direitos fundamentais e as liberdades
públicas, propondo-se dessa maneira à comissão" 06 . Em
outras ocasiões, a decisão se referia a uma mera interpreta-
ção da Constituição. Assim, na tramitação da reforma da
LO 6/1980, de 10 dejulho, pela qual se regulam os critérios
básicos de Defesa Nacional e Organização Militar, arelatoria
recusou, no Congresso dos Deputados, a Emenda n° 2 ao
inciso 1° do art. 8°, de Mardones Sevilla, que propunha
resguardar o poder supremo das Forças Armadas, que
corresponde à Coroa, por entender que o "texto do projeto
não altera as competências da Coroa, sendo, por isso, des-
necessária a aceitação da emenda"°7.

b)Origem de proposições legislativas particulari-
zadas. O art. 87.1 da Constituição aponta os órgãos que
possuem competência para apresentar proposições, entre
eles o Congresso dos Deputados e o Senado. O que não
parece tão claro é se o constituinte pensou, concretamente,
na possibilidade de que tais proposições tivessem sua ver-
dadeira origem na decisão de uma relatoria. A resposta, se-
guramente, seria negativa, porém isso foi o que ocorreu
com a Lei Orgânica que regula os estados de emergência,

'",,Transformaram-
se nas primeiras e
principais emendan-
tes, considerando
muito mais o espíri-
to das emendas dos
grupos que sua le-
tra» (ibid., p. 229).
Em igual sentido,
SOLETU RA, J.e A-
PARICIO PÉREZ,
M. A. op. cli., p.
isa
10Para RUBlO (LO-
RENTE, o parecer é,
«apesardeste nome,
um texto articulado»
(« Ei procedimiento
legislativo en Espa-

a. El lugar de Ia ley
entro ias f uentes dei
Derecho'.,cit., p92).
Também se fala de
«texto alternativo»,
assim, VILLACOR-
TA MANCEBO, L.
op. cit., p. 343;
LOPEZ GARRIDO,
D. op. cit., p. 229;
GONZÁLEZTREVI-
JANO, P. J. op. cii.,
p. 283.
100BOCG 1 CD, 1 L,
série B: Proposições
de lei, n. 35-13,26 de
novembro de 1980.
I"BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei, n. 67-1 1, 26 de
novembro de 1983.
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10 BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei, ri. 73-1 2, 20 de
outubro de 1980.
'°'BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei ! n. 73-11, 27 de
outubro de 1980. Em
sua tramitação pos-
terior não está publi-
cado o parecer da
relatoria no Senado
sobre o Projeto de
Lei dos Estados de
Alarme, Exceção e
Sítio. Aparece, con-
tudo, nas páginas
309e 310 do volume
D'a bojos Parlamen-
tarias, publicado a
respeito pelo Con-
gresso dos Deputa-
dos.
" N.T. No original
Proyecto de Ley de
UrgericiadelosMon-
tes Vecinales e,?
Mano Común e
Proposición de Ley
de tos Montes Veci-
na/es e,? Mano
Común.
111 B0CG, CD, 1 L,
série B: Proposições
de lei, n. 33-13,12 de
abril de 1980.
112BOCG, CD, 1
série H: Outros tex-
tosnormativos,n. 62-
1 2, 13 de novembro
de 1981.

exceção e sítio, a qual se originou do Projeto de Lei de
Segurança Popular, publicado no BOCG de 21 de setembro
de 1979. No parecer da relatoria emitido no Congresso dos
Deputados'°t, aceitou-se a emenda 98 ("estrutural") daBan-
cada Comunista, pela qual o projeto inicial se dividia em
quatro projetos de lei diferentes, "dada a sua
heterogeneidade": Lei de Segurança Popular e Competênci-
as do Governo; Lei Orgânica dos Estados de Emergência,
Exceção e Sítio; Lei Orgânica sobre os casos previstos no
art. 55.2 da Constituição; e Lei Orgânica de Forças e Cor-
pos de Segurança. A proposta foi aceita pela Comissão Cons-
titucional do Congresso dos Deputados '°.

c) Proposição de um novo texto. Foi dito, anterior-
mente, que a elaboração dos pareceres pressupunha, em
certas ocasiões, textos alternativos. Isso ficou bastante evi-
dente quando se pediu a uma relatoria que emitisse parecer
sobre dois textos distintos, referentes à mesma matéria, tal
como ocorreu com o Projeto de Lei de Urgência dos Mon-
tes Vicinais em Mão Comum e a Proposição de Lei dos
Montes Vicinais em Mão Comum"'. A relatoria no Con-
gresso dos Deputados entendeu o seguinte: "3. Havendo
desaparecido as razões que motivaram a apresentação de
dois textos, é aconselhável que tanto a matéria da proposi-
ção, quanto a do projeto, sejam tratadas em uma só lei, o
que representaria para a Comissão um trabalho de grande
complexidade se a relatoria não propusesse um novo texto,
acoplando os dois submetidos a seu parecer, harmonizando
a terminologia, etc. 4. Portanto, junto a este parecer segue
um anexo no qual constam, repartidos em três colunas e
seguindo a ordem da proposição, os artigos desta, os equi-
valentes do projeto e as emendas que a relatoria, com base
no art. 96.6 do Regimento do Congresso, se propõe a apre-
sentar com o objetivo de refundir e aperfeiçoar ambos os

d) Modificações do texto inicial. Neste sentido, as
atuações das relatorias não encontraram limite algum, já
que as alterações afetaram praticamente todos os aspectos:

- Supressão do Preâmbulo: "v. g", do Real Decre-
to-lei 911981, de 5 de junho, sobre Medidas para a
Reconversão Industrial (que tramitou como projeto de lei)"'.
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- Rejeição de emendas: é um dos aspectos mais ge-
neralizados, portanto, toma-se supérfluo assinalar exemplos
concretos, que, além do mais, podem ser extraídos da mai-
oria dos pareceres analisados.

- Introdução de parágrafos novos: "v. g"., no pare-
cer da relatoria no Senado a respeito da reforma da LO 61
1980, de 1° de julho, que dispõe sobre os critérios básicos
da Defesa Nacional e Organização Militar, propôs-se, por
unanimidade, a adição, no artigo 9° do projeto, de um pa-
rágrafo referente ao assessoramento a Sua Majestade, o
Rei, e ao Presidente do Governo pela Junta de Defesa Na-
cional"'.

- Síntese de emendas: "v. g"., no parecer da relatoria,
no Senado, sobre o projeto de lei de criação do Parque
Nacional de Garajonay (ilha da Gemera) diz-se que "a
relatoria se pronuncia, por unanimidade, pela inclusão, no
texto do projeto, de uma síntese das duas emendas apre-
sentadas (a Emenda n°3, da Bancada Socialista, e a Emen-
da n° 12, do senhor Beucomo Mendoza); os critérios que
inspiraram a relatoria a pronunciar-se unanimemente por
esta solução foram a necessidade de ressaltar os imperati-
vos da conservação do Parque por seu excepcional interes-
se científico e a conveniência de preservar os costumes e
atividades que tradicionalmente vêm se desenvolvendo dentro
do perímetro do Parque"

- Alterações de redação: "v. g", no parecer da
relatoria no Congresso dos Deputados sobre o Projeto de Lei
Orgânica do Poder Judiciário, resolveu-se, por acordo, supri-
mir a palavra "decisória" na primeira frase do art. 31 115

- Mudança de filosofia dos textos submetidos a seu
exame: "v. g"., no parecer da relatoria no Congresso dos
Deputados sobre o Projeto de Regimento, diz-se que se
considera conveniente, "depois de se ter examinado o Pro-
jeto de Regimento e as emendas apresentadas, mudar em
parte a filosofia que inspira tanto a um como a outras, com
o objetivo de tomar mais ágil e eficaz o funcionamento da
Câmara""'.

113B0CG, Senado, II
L, série II: Textos
legislativos, n. 78(d),
20 de dezembro de
1983.

"BOCG, Senado ! 1
L, série II: Projetos e
proposições de lei
remitidos pelo Con-
gresso dos Deputa-
dos, n. 15(c), 21 de
fevereirode 1982.
115BocG, CD, II
série A: Projetos de
lei n. 118-11,23 de
fevereiro de 1985.
116B00O 3 CD, 1
série H: Outros tex-
tos normativos, n. 33-
1 1, 13 de abril de
1981.
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X - CONSIDERAÇÃO FINAL
A pergunta que surge em conseqüência do que foi

falado anteriormente é imediata: tem sentido manter o status
atual das relatorias? Aliás, a questão poderia ser proposta
em termos mais radicais: faz sentido a existência das
relatorias? Realmente, não parecem muito oportunas medi-
das extremas de economia no procedimento legislativo que
fizessem desaparecer essas figuras, se não fosse por outros
motivos, pelo menos em razão da reflexão de Montesquieu
citada no início. Quaisquer instrumentos, procedimentos ou
órgãos que impliquem uma melhoria no projeto ou proposi-
ção de lei devem ser levados em conta. Admitida a utilidade
in abstracto de um trâmite, parece lógico pensar na neces-
sidade de uma rediscussão da figura em questão, voltando
ao que constitui sua essência: a análise das proposições como
um primeiro filtro de cunho técnico-jurídico. Contudo, se
se chega a esse extremo, é fácil propor a dúvida, mais que
lógica, sobre a possibilidade de se fazer isso. Num plano
teórico, puramente especulativo, dever-se-ia apostarem uma
resposta afirmativa, harmonizando-se com o espírito que
animou as bancadas parlamentares ao aprovar os Regimen-
tos das Câmaras.

A realidade aponta em outra direção. É difícil pensar
que as bancadas parlamentares, os partidos políticos, em
suma, vão-se furtar à tentação de se apropriarem do sentido
profundo do texto durante o conjunto do iter legislativo,
tendo em vista que o parecer das relatorias e o texto alterna-
tivo que, na prática, costumam apresentar condicionam em
grande parte a filosofia da tramitação subseqüente. E, pois,
uma ótima ocasião para todos deixarem sua marca. Se per-
sistirem nesse empenho, dificilmente se poderá prever uma
mudança de ótica na compreensão do que devam ser as
relatorias. Estas significarão uma tentativa falida de introdu-
zir um elemento imparcial na elaboração das leis, com o
único objetivo de melhorar seu conteúdo, em prol do equilí-
brio geral do ordenamento jurídico. A solução seria atribuir
esse trabalho aos técnicos das Câmaras, encomendando-
lhes uma análise isenta dos distintos elementos que com-
põem a proposição legislativa, estudando-os à luz do Direito
e informando a posteriori o conjunto da comissão sobre os
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aspectos puramente jurídicos desses elementos, tendo em
vista os fins almejados pela proposição e o ordenamento
jurídico em seu conjunto. Isso significaria privar os partidos
de uma participação ativa num momento essencial da vida
da lei, sua tramitação parlamentar, e isso, ainda que desejá-
vel, é quase ilusório. Nas mãos dos partidos está, portanto,
a possibilidade de mudar o destino das relatorias, ainda que
pareça razoável pensar que uma esperança sem limites pode
tomar-se infundada.

(Tradução de Mirian de Souza Silva/ Revisão da
tradução Anderson Fortes)
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A REVOLTA DE 1736 NO SERTÃO DO SÃO
FRANCISCO

Cana Maria Junho Anastasia Cada Maria Junho
Anastesia é profes-
sora do Depto. de

INTRODUÇAO História da U.F.M.G.

o longo do século XVIII, Minas Gerais
foi palco de inúmeras revoltas,
desencadeadas pelos mais variados mo-
tivos. Os motins ocorridos na Capitania
eclodiram, via de regra, contra os abusos
de poder das autoridades metropolitanas,
contra o exacerbado fiscalismo, contra
contratadores e atravessadores, entre ou-
tras tantas motivações.

A sedição de 1736, da qual trata-
remos neste artigo, insere-se no padrão geral dos motins
mineiros coloniais. O que a distingue dos demais movimen-
tos é o alto grau de violência e a determinação de seus
participantes, além do fato de ter ocorrido em uma região -
o Sertão do São Francisco, no noroeste de Minas Gerais -

Cad. Etc. Legiel,, Belo Horizonte. 2(4)! 161-175. mi/dez.. 1995.
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fora do circuito minerador e com um tipo de ocupação mui-
to peculiar.

A região noroeste de Minas, que denominamos de
Sertão do São Francisco, compreendia os arraiais de São
Romão, Manga, Brejo do Salgado (hoje, Januária), Capela
das Almas, Japoré (hoje Nhandutiba) e Barra do Rio das
Velhas (hoje Guaicuí), entre outros núcleos urbanos meno-
res. Essa área apresentava uma grande fluidez administrati-
va e uma organização sócio-econômica bem diferenciada
daquela da região mineradora.

Somente após a instalação do Arcebispado da Bahia
foram criadas freguesias no Sertão, nas quais era cobrado
o imposto, meio civil, meio eclesiástico, do dízimo. A carta
régia de 20 de janeiro de 1699 representou o primeiro es-
forço para introduzir alguma ordem no Sertão. Foram cria-
dos juízes, à semelhança dos juízes de vintena, e designados
o capitão-mor e cabos de milícia para sustentarem as deci-
sões judiciais.

O Sertão do São Francisco estava, na terceira déca-
da do século XVIII, sob a jurisdição da Comarca do Rio
das Velhas. Embora distante de Sabará, a sua inclusão nes-
sa Comarca se explicava pela indefinição dos limites
territoriais de cada jurisdição. Segundo Joaquim Ribeiro
Costa (1970, p. 80):

"Na criação das primeiras vilas limitavam-se os
respectivos atos oficiais à declaração pela qual eram os
antigos arraiais elevados àquela categoria como sedes de
município, mas não faziam referência ao território da res-
pectiva jurisdição. A sua delimitação verificava-se na
medida em que se estendia, na prática, a ação das autori-
dades até onde não entrassem em conflito com a autorida-
de vizinha. É o que teria ocorrido na fixação dos limites
entre Vila do Carmo e Vila Rica e entre estas e a Vila Real
de Sabará. Esta última, limitando-se ao sul com aquelas
duas, não teria naturalmente outros limites a observar pelo
simples fato de que outras vilas não haviam sido criadas.
Assim, tanto ao norte como a oeste e a leste, sua jurisdi-
ção se estenderia até onde chegassem, por aqueles lados,
os limites da capitania. Foi, ao que parece, o que ficou
positivado com a criação das três primeiras comarcas,
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uma das quais, com sede na Vila Real, teve ajustada a sua
divisa com as de Vila Rica, tocando a esta aparte do sul e
àquela a do norte. Desta forma, a jurisdição da vila de
Sabará foi muitíssimo maior que as das outras duas reu-
nidas".

A região, submetida administrativamente à Comarca
do Rio das Velhas, ligava-se, porém, no que se referia à
jurisdição eclesiástica, aos Bispados de Olinda e da Bahia,
em razão da criação tardia do Bispado de Mariana. Amar-
gem direita do São Francisco submetia-se à Vigaria Geral,
com sede em Minas Novas, e a margem esquerda ligava-se
ao Vigário da Vara, que regia a área pernambucana.

A resistência à tentativa da Metrópole de organizar a
área não foi pequena. O Sertão continuou um país ( ... )
habitado de régulos que não conheciam outra lei que a da
força"

Essa região, historicamente isenta do quinto do ouro
e na qual predominava o poder privado dos potentados, foi
palco de violenta revolta em 1736, motivada pelo estabele-
cimento da taxa de capitação.

O ESTABELECIMENTO DA TAXA DE
CAPITAÇÃO

A dependência cada vez maior de Portugal com rela-
ção à arrecadação do imposto sobre o ouro levou ao estabe-
lecimento da taxa de capitação a partir de 1735. A nova
forma de cobrança apoiou-se em regimento com 41 capítu-
los, os quais dispunham sobre o processo de arrecadação, o
alcance do poder dos intendentes e as medidas punitivas a
serem aplicadas contra os sonegadores. Pelo novo sistema,
homens livres, oficiais de qualquer ofício e escravos fica-
vam obrigados ao pagamento de 4 3/4 oitavas de ouro per
capita; as vendas eram taxadas proporcionalmente aos seus
cabedais. Em cada distrito, haveria um intendente, subor-
dinado ao Governador, ao qual seriam submetidos os ofici-
ais da Intendência - tesoureiro, fiscal, escrivão e meirinho -
e todos os moradores do distrito, O Governador encarrega-
va-se de distribuir aos intendentes os bilhetes da matrícula
da capitação, a qual seria realizada nos primeiros dias dos
meses de janeiro e julho. Da matrícula deviam constar o

'Todas as citações
colocadas entre as-
pas e em itálico fo-
ram retiradas da cor-
respondência oficial
da Capitania e estão
contidas nos códices
54 55, 56, 61, 63 e
66 da Seção Coloni-
al do Arquivo Públi-
co Mineiro.
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nome e a pátria dos escravos, seus respectivos proprietários
e suas residências. Em agosto de 1735, foram estabelecidas
as Intendências nas comarcas de Minas.

A taxa de capitação logo tomou-se altamente impo-
pular. Incidia de forma mais contundente sobre os pobres
que sobre os ricos, já que os escravos pagavam sempre a
mesma quantia, independentemente dos resultados da ex-
tração do ouro. Igualmente os proprietários de estabeleci-
mentos deficitários arcavam com os mesmos ônus daqueles
que retiravam grandes lucros dos seus estabelecimentos. Os
lavradores, por sua vez, sofriam dupla taxação, pois paga-
vamos dízimos sobre sua produção e a capitação referente
a seus escravos.

A cobrança da capitação no Sertão do São Francis-
co apoiou-se em disposições especiais em razão das singu-
laridades regionais, que, certamente, trariam dificuldades à
execução do regimento na sua íntegra.

Pela portaria de 19 de fevereiro de 1736, foi designa-
do para a cobrança da taxa no Sertão André Moreira de
Carvalho, que seria escoltado por um cabo de esquadra e
uma partida de Dragões. Martinho de Mendonça de Pina e
de Proença, Governador interino da Capitania, deixou ao
arbítrio do comissário as providências que se fizessem ne-
cessárias, desde que ele persuadisse os moradores do Ser-
tão da justiça do sistema. André Moreira teria de fazê-los
reconhecer o supremo poder da Coroa, personificado nos
agentes metropolitanos, e alertá-los de que, ao contrário dos
povos das minas, sobrecarregados de tributos, eles sempre
haviam sido poupados do pagamento de impostos, além de
estarem isentos dos serviços de guerra.

Apesar das precauções de Martinho de Mendonça e
das disposições especiais para a cobrança da capitação no
noroeste mineiro, os sertanistas não aceitaram a presença
do comissário André Moreira de Carvalho. A autonomia
dos poderosos do Sertão ficaria seriamente comprometida
com a presença das novas autoridades instituídas para a
cobrança do imposto. A resistência da gente miúda a pagar
a taxa recém-estabelecida e as ameaças ao poder político
dos potentados do Sertão foram responsáveis pela eclosão
e generalização dos motins.
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OS MOTINS
O primeiro motim eclodiu em março de 1736, no

arraial de Capela das Almas, contra o juiz de Papagaio,
responsável por tirar devassas de alguns tumultos que havi-
am ocorrido em Barra do Rio das Velhas. Os amotinados,
após violências contra o juiz, ficaram à esperada tropa de
Dragões, para enfrentá-la, atitude que, de acordo com o
Governador interino Martinho de Mendonça, indicava "má-
quina maior fomentada por cabeça grande". O segundo
movimento iniciou-se em princípios de maio, no sítio de
Montes Claros, junto ao Rio Verde, contra o comissário da
capitação, André Moreira. Esses tumultos, liderados por
André Gonçalves Figueira, foram mais generalizados e mais
violentos que o de Barra do Rio das Velhas.

Martinho de Mendonça deduziu, pelas informações
do comissário, que ambos os movimentos "se encaminha-
vam do mesmo fim" e portanto era "crivei que tivessem os
mesmos incitadores". Em carta a Francisco da Cunha Lobo,
Desembargador Intendente, o Governador ordenava-lhe ti-
rar devassas das assuadas e informava que, no caso da
eclosão de novos motins, lhe seria delegado "poder econô-
mico e militar". Lembrava-lhe Martinho de Mendonça que,
nas revoltas, "nunca [era] antecipada a prisão, nem vaga-
rosa a soltura". Recomendava ao Desembargador prender
os líderes da sedição porque "nos delitos da multidão ( ... )
a piedade que se usa com muitos se deve ressarcir com o
rigor e severidade com que se deve tratar os poucos que
são cabeças". Ordenava-lhe ainda o Governador infundir
nos líderes da sedição "o temor e o respeito às leis do
soberano".

O Governador determinou que três potentados mi-
neiros assistissem a João Soares Tavares, Intendente de
Sabará, nas devassas que este deveria tirar dos motins "com
grande miudeza". Informou, contudo, Martinho de Men-
donça que tinha grandes suspeitas de um deles, Faustino
Rebelo, ser cúmplice dos rebeldes, uma vez que sempre se
colocara contra a cobrança dos quintos e fora motor dos
levantes de Catas Altas, ocorridos em 1719, juntamente com
Manoel Rodrigues Soares, primo e sócio de Manuel Nunes
Vianna. Manoel Rodrigues Soares espalhara por toda par-
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te. no Sertão, espias e comissários, que o informavam dos
movimentos dos ministros e das tropas, permitindo otrânsi-
to mais livre dos revoltosos.

Com a inquietação generalizada no noroeste da Ca-
pitania. Martinho de Mendonça ordenou à tropa de Dra-
gões que escoltasse o comissário da capitação e se colocasse
à disposição do Desembargador até a chegada de oficial
maior.

No início dejulho de 1736, o Desembargador Cunha
Lobo informava ao Governador estar extremamente apre-
ensivo com as notícias que lhe dera o comissário André
Moreira. Ao Desembargador parecia que não haviam ces-
sado os motins "daqueles insolentes", os quais persistiam
"no absurdo de repugnarem ( ... ) a capitação". Se as notíci-
as não estivessem refletindo o "tenor pânico" do comissá-
rio, que andava muito desvalido, "nunca [eram] para
desprezar", no entender de Cunha Lobo. Este se dispunha
a examinar de perto a "hidra" que se apresentava e os mei-
os de destruí-Ia. Nesse mesmo dia, voltou o Desembargador
a escrever ao Governador, informando-lhe, a essa altura,
que os amotinados, com medo dos destacamentos de cava-
laria, haviam finalmente resolvido pagar o novo imposto.

Diante das notícias contraditórias, o Governador in-
terino aguardava o desenrolar dos acontecimentos, manten-
do, porém, o rigor das devassas e enviando José de Morais
a Cachoeira do Campo, sob pretexto de comprar cavalos,
para obter informações sobre o estado da região do São
Francisco com os sertanistas que lá estivessem negociando
gado. Sobretudo, insistia o Governador com seus ministros
na necessidade da cobrança do novo imposto, pouco lhe
importando que a capitação necessitasse de "termos mais
violentos no sertão, sendo tão suavemente aceita e executa-
da nas minas".

O comissário André Moreira estava convicto de que
o "levante fora disposto por gente vil e de pouca suposi-
ção". Já o Desembargador Cunha Lobo reputou por
"inverossímel esta asserção, porque de ordinário sempre as
sublevações têm cabeças superiores e poderosas". Acredi-
tava ele que a rebelião era fomentada e "influída nos humil-
des" pelos principais moradores do Sertão, em especial
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Domingos do Prado Oliveira, proprietário de 500 arcos e de
muitos escravos. Para o comissário André Moreira, os
motins do Sertão eram resultado da indisposição do povo
miúdo com o estabelecimento do novo imposto. Para Cu-
nha Lobo, entretanto, os motins haviam eclodido em razão
da prepotência e da autonomia dos potentados do noroeste
da Capitania, os quais se negavam sistematicamente a reco-
nhecer a autoridade da Metrópole.

Martinho de Mendonça, por sua vez, ainda indife-
rente às opiniões sobre os motins, permanecia insatisfeito
com o andamento da capitação não só no Sertão, mas
também no Tejuco. O desembargador do Serro Frio, Rafael
Pires Pardinho, estava velho demais e nunca fora um "grande
capitante". A Francisco da Cunha Lobo não agradava que a
capitação fosse feita fora dos registros; além do mais se
considerava intendente perpétuo. Ambos criticavam dura-
mente o ministro português Alexandre de Gusmão, que ha-
via idealizado o novo sistema, e dificultavam o bom
andamento da arrecadação. Parecia a Martinho de Men-
donça que os desembargadores "tudo [faziam] às avessas".

Mais descontentes, porém, estavam os moradores do
sertão. Em 6 de julho de 1736, os amotinados, vindos das
beiras do São Francisco, "de baixo e de cima", entraram no
arraial de São Romão. Engrossavam o tumulto "mais de
500 arcos e flechas", totalizando cerca de 900 homens, uns
a pé, outros a cavalo.

Os rebeldes exigiam que o governador "aliviasse" a
capitação, sem o que voltariam a São Romão ao cabo de 33
dias e dali partiriam, todos armados, para as minas. Afirma-
vam que a causa do tumulto era "a sublevação que se fazia
aos moradores [dos] sertões; fora das contagens e terras
minerais se impunha capitação aos seus escravos". A injus-
tiça do sistema estava em tributar escravos que serviam nas
fazendas de gado vacum e cavalar, que já pagavam conta-
gens e dízimos. Os amotinados acrescentavam que, caso
houvesse "alguém que com algum negro [plantasse] alguma
lavoura", só o fazia para sua subsistência, uma vez que as
terras eram estéreis e sujeitas ao gentio bravo; não era jus-
to, portanto, que os moradores do Sertão fossem tributa-
dos.
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O requerimento dos rebeldes foi apresentado ao Juiz
de São Romão, que o "deferiu, aceitando-o como juiz",
para evitar que fossem às Minas. Em seguida, foi enviado
ao Governador, e o Juiz alertou Martinho de Mendonça de
que, caso os amotinados chegassem até as minas, disso po-
deria "resultar a Coroa e repúblicas".

Esse motim foi controlado por Domingos Alves
Ferreira, que, forçado a acompanhar os revoltosos em Bre-
jo do Acari, conseguiu, com alguns capatazes, espalhá-los
em São Romão, aos gritos de "Viva D. João, o Quinto, e
morram os traidores e régulos à Coroa". A fidelidade ao
Rei, expressa nas vozes populares, aparece em várias ou-
tras circunstâncias. O soberano, figura mítica e incorpórea,
foi, quase sempre, preservado. As autoridades metro-
politanas, responsáveis pelo controle da população colonial,
essas sim eram responsabilizadas por perverterem as justas
ordens emanadas do Rei. Assim é que, no mais das vezes,
os amotinados saíam às mas aos gritos de "Viva El Rei,
Viva o Povo e Morra o Governador". Em alguns
enfrentamentos, é possível detectar um repúdio generaliza-
do à Coroa e às ordens que dela emanavam através do
sintético "Viva o Povo, senão morra".

A essa altura, porém, o Governador interino já for-
mara opinião sobre os motins do Sertão. Em primeiro lugar,
"não tinha por verdadeiras" as informações que lhe eram
prestadas pelo Desembargador Intendente Francisco da
Cunha Lobo e pelo mestre-de-campo João Ferreira Tavares.

Francisco da Cunha Lobo havia escrito a Martinho
de Mendonça que resolvera, juntamente com o mestre-de-
campo, seguir para Brejo do Salgado e Barra do Jequitaí
para se oporem aos "bárbaros rebeldes e tratá-los como
inimigos". Dispostos os dois ministros a tirar devassa da
investida dos amotinados em São Romão, nada consegui-
ram. Seguiram para Capela das Almas e Barra do Rio das
Velhas, mas os moradores fugiram em canoas e se
embrenharam nas caatingas do Tabuleiro. O Desembargador
informou a Martinho de Mendonça que havia três dias esta-
va na Barra e só conseguira seis testemunhas. Afirmava
estar certo de que os poderosos comandavam o povo, mas
nada conseguia provar contra eles.
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Cunha Lobo solicitou ao Governador que enviasse
mais partidas de Dragões e mais capitães-do-mato, pois, só
assim, poderia enfrentar os graves tumultos que eclodiam,
intermitentemente, no Sertão. Além de pedir reforços, o
Desembargador avisou o Governador das dificuldades que
teriam autoridades para permanecer na região, devido à che-
gada da estação das águas com "sezões e malignidades
Descrente das razões de Cunha Lobo e do mestre-de-cam-
po, Martinho de Mendonça os acusou de inventarem qui-
meras por estarem, na verdade, com medo de contrair as
doenças do sertão.

Tampouco acreditava Martinho de Mendonça no co-
missário da capitação André Moreira, que a "cada hora
[sonhava] novo exército de levantados ". O Governador
dizia-se seguro de que "o tempo [mostraria] as quimeras
que se [contavam] sobre os motins do sertão ", nascidas da
imaginação de "gente mal intencionada que [vivia] desde
a barra até São Romão

Contudo, a posição de Martinho de Mendonça reve-
lava-se contraditória. Se, por um lado, não acreditava na
existência dos graves tumultos no noroeste de Minas, por
outro, insistia na insolência das reivindicações dos rebeldes,
consideradas inegociáveis. Em carta de 1° de agosto de 1736
para Antônio Tinoco Barcelos, afirmava que, "se os rebel-
des fossem fiéis vassalos, seriam atendidos com justiça
Porém, "ajuntamento de povo, armas e gritos", como es-
tava acontecendo no Sertão, não eram, para ele, "meios de
alcançarfavor".

Por outro lado, o Governador afirmava ter convic-
ção de que o corpo de rebeldes era composto por gente
miúda, porque escravos só os tinham Manoel Rodrigues
Soares, Luis de Siqueira e Domingos do Prado, e esses
negros e índios não eram suficientes para sustentar os mo-
tins. Martinho de Mendonça, duvidando da força dos tu-
multos, escreveu com ironia a Gomes Freire de Andrade
que o capitão da tropa de amotinados, responsável pela pri-
meira investida em São Romão, parecia-lhe o Rei do Rio
das Mortes. Ao fazer tal comparação, referia-se ao Rei Ne-
gro da revolta escrava de 1719, ocorrida na Comarca do
Rio das Mortes, que fracassara e fora controlada por D.
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Pedro de Almeida, Conde de Assumar. Gomes Freire de
Andrade, contudo, em resposta à carta do Governador in-
terino, aconselhava-o a não "desprezar antes de dar a co-
nhecer quanto um ajuntamento de pés-rapados, mulatos e
mamelucos (...) não [faria] demorar a cobrança da
capitação

O Governador justificava a sublevação dessa gente
miúda como resultado do odioso pagamento da capitação
pelos "mulatos, filhos de homens livres, que [eram] mui-
tose muito pobres ". Embora desconsiderasse a forçados
motins, ridicularizasse a qualidade dos homens do Sertão e
não estivesse disposto a negociar. Martinho de Mendonça,
para atender a gente miúda, ordenou a André Moreira "que
praticasse [na cobrança do imposto] toda a moderação

Ainda, segundo o Governador, as outras duas razões
que haviam gerado os motins eram derivadas da má quali-
dade dos povos do Sertão e não permitiam "supor maior
máquina ". Referiam-se ao controle que a capitação passa-
ria a exercer na região sobre "a liberdade de se servir com
escravos induzidos e furtados aos passageiros" e ao co-
nhecimento que passaria a ter o intendente dos diversos
delitos cometidos no Sertão. Outra razão era de ordem eco-
nômica. Informava Martinho de Mendonça ao ex-Governa-
dor das Minas, Conde de Galvêas, que o distrito do Sertão
lucrava todos os anos mais de um milhão, "no aumento dos
gados que nele se [engordavam]". Passavam de vinte mil
as reses que ali nasciam, "governando-se as fazendas com
pouquíssimos escravos". O produto dos gados do Piauí e
das demais regiões do Sertão e muitos carregamentos dos
portos do país passavam "por quintar às mãos dos mais
poderosos, e a falta de ilícito lucro [foi] que [fez ao Ser-
tão] odiosa a capitação ", impossibilitando os principais de
se "servirem com escravos que ali se [refugiavam] e que
[roubavam] aos passageiros". A única razão à qual
Martinho de Mendonça não se referiu explicitamente foi a
autonomia dos potentados do Sertão, com a recusa siste-
mática desses principais em aceitar outro pólo de poder,
conseqüência inevitável do avanço da ordem pública no
noroeste de Minas.

Nos dias anteriores ao encerramento do prazo dos
33 dias, apresentado pelos amotinados em 6 de julho no
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arraial de São Romão, o mestre-de-campo João Ferreira
Tavares escreveu ao Governador informando-lhe estar de
posse de notícias fidedignas de "ter saído o povo amotina-
do do arraial de Januário Cardoso há muitos dias". Dei-
xaram Brejo do Salgado uns poucos "ladrões peralvilhos"
que seguiram para Carinhanha, onde se juntaram com ou-
tros, e todos subiram ao arraial de Januário Cardoso, unin-
do-se à tropa de Domingos do Prado. Todos juntos, rio
acima, em canoas, voltaram ao Brejo do Salgado para
arregimentar mais pessoas, o que fizeram ameaçando quei-
mar-lhes os engenhos, e dirigiram-se para São Romão. Em
12 de agosto, um pardo, morador duas léguas abaixo do
arraial, recebera mensagem dos levantados para que "tives-
se gado junto no curral " , pois os rebeldes lá chegariam
dentro de dois dias.

Francisco da Cunha Lobo e João Ferreira Tavares já
haviam informado a Martinho de Mendonça, em 7 de agos-
to, que Domingos do Prado e todos os seus negros subiam
armados para São Romão, com o intento de passarem às
minas no dia da cobrança da capitação. No caminho, os
rebeldes insultaram os comboieiros, roubando-lhes fazen-
das, cavalos e negros e ameaçando os que não aceitavam
acompanhá-los. Cunha Lobo recebera informações de que
os moradores estavam dispostos a seguir os amotinados, no
que não acreditava "porque as rebeliões não [costuma-
vam] sair de seu próprio país". Afirmava o Desembargador
que a revolta estava "cada vez mais obstinada nas vizi-
nhanças do Prado, Carinhanha e Brejo do Salgado, que
[eram] as extremidades mais longínquas do governo

Já o tabelião de Papagaio, João Bezerra da Silva,
comunicou a Gomes Freire de Andrade que os moradores
de Pitangui clamavam pela presença dos revoltosos na Vila,
os quais, a essa altura, eram quase 3.000 homens a amea-
çar o Governador, intendentes e ministros e "por forma
nenhuma [convinha] que este malvado povo [chegasse]
às abas das minas ". De acordo com João Bezerra da Silva,
para controlar o Sertão e "sossegar [os] malditos", deve-
ria ser implantado um projeto muito diferente das minas,
porque ali eram os "frades e muitos clérigos (...) a pedra
do escândalo, pois [haviam sido] eles [que] moveram as
águas para esta grande enxurrada".
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O tabelião estava referindo-se principalmente ao Pa-
dre Antônio Mendes Santiago, acusado de liderar o primei-
ro motim de São Romão. Opacire foi acusado de ser cúmplice
de João da Cunha de Vasconcelos, que liderara violentos
motins ocorridos em 1735 e 1736 nos Tocantins, Capitania
de Goiás, e que se refugiara no Sertão do São Francisco.

Martinho de Mendonça enviou João Ferreira com o
destacamento para as vizinhanças das Macaúbas, buscando
impedir que os sublevados entrassem em Sabará, uma vez
que havia sido informado de um "segundo levante em São
Romão com poder formidável". Apesar disso, o Governa-
dor continuava a não considerar a aludida força do motim.
Entretanto, por não poder desconsiderar a notícia que lhe
dava um oficial e confirmava um ministro, enviou para o
Sertão uma tropa de Dragões.

Apesar de descrente do poder dos levantados, o Go-
vernador ordenou a Sebastião Mendes de Carvalho, recém
nomeado Provedor e Intendente dos Goiases, que prendes-
se suspeitos do motim de Capela das Almas e, em São
Romão, principal origem das inquietações, averiguasse o
comportamento do sargento-mor Antônio Tinoco Barcelos
e o informasse também sobre a fidelidade do escrivão que
redigira o requerimento dos amotinados.

Alheios às devassas ordenadas pelo Governador, os
amotinados continuavam a sua marcha, liderados por Pedro
Cardoso, investido no cargo de Procurador do Povo. Este
era filho de D. Maria da Cruz, moça da família da Torre,
educada pelas carmelitas e figura lendária no Sertão, consi-
derada nas devassas como peça fundamental da sedição de
1736, e sobrinho de Domingos do Prado Oliveira. Pedro
Cardoso possuía extensa fazenda de gado, além de se ocu-
par do comércio de sal, ferragens e gêneros da Bahia. Era
considerado um dos principais potentados do noroeste de
Minas e possuidor de uma fortuna incalculável.

Os amotinados constituíram também General-das-
Armas, Marechal-de-Campo, Juiz do Povo e Secretário de
Governo, postos preenchidos pelos capatazes dos contin-
gentes locais, que, segundo as autoridades portuguesas,
nada mais eram que "delinquentes que além da rebelião
cometeram homicídios, forçamento de mulheres, incêndi-
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os e roubos que chamavam confiscos, publicando bandos
com pena de morte ". O Secretário do Governo foi Francis-
co de Souza e Meio, que havia sido secretário de Manoel
Nunes Viana, "no seu intruso das Minas".

No seu caminho para São Romão, os rebeldes assal-
taram viajantes, roubaram e saquearam casas, forçaram
mulheres casadas e solteiras, cometeram muitas outras inso-
lências e, depois, partiram para a sede da Comarca do Rio
das Velhas. A pretexto do chamado dos moradores das mi-
nas, pretendiam conquistar Sabará e ampliar os tumultos,
até a ocupação de Vila Rica. Para tanto, a tropa rebelde
contava com a ajuda que lhe seria dada em Jequitaí por
fazendeiros poderosos da região,em especial Manoel
Rodrigues Soares, José de Queirós, Luís de Siqueira e Dr.
Miguel de Souza, filho e herdeiro de Manuel Nunes Viana.
As atrocidades cometidas na jornada resultaram na conde-
nação à morte do mestre-de-campo dos amotinados pelas
suas próprias tropas e na recusa em acompanhá-los por parte
dos potentados de Jequitaí, em cuja união vinham confia-
dos. Vinte e quatro homens haviam sido enviados à Capela
das Almas e a Barra do Rio das Velhas para buscarem os
moradores desses arraiais e os levarem até Jequitaí. No en-
tanto, esses sertanistas recusaram-se a acompanhá-los "pela
falta dos principais".

A partir desse momento, os tumultos começaram a
involuir no sertão.

Arrefecidos os motins, o Intendente Sebastião Men-
des de Carvalho mandou, em novembro de 1736,0 tenente
Simão da Cunha Pereira com seus homens para a região do
Urucuia, onde prenderam mais de 60 pessoas, fizeram se-
qüestros de bens, matricularam escravos e, finalmente, co-
braram a capitação.

Em fins de novembro, Martinho de Mendonça reme-
teu para Vila Rica alguns poucos presos, acusados pela de-
vassa de terem cometido, além dos atos sediciosos,
"execráveis delitos", como mortes, incêndios e estupros.

Desde que os motins haviam sido controlados, em
fins de 1736, Martinho de Mendonça esperava "poder exe-
cutar na cabeça dos culpados o castigo, que por ora só se

173



CADERNOS DA ESCOLA DO LEQISLATIVO

[podia] executar nas suas estátuas...... A maioria dos
revoltosos, porém, conseguiu embrenhar-se no Sertão e es-
capar da prisão. Segundo o Governador, a "vastidão do
país [situado] nos extremos da capitania [fazia] extrema-
mente dificultoso conseguir [as] prisões e, por mais pru-
dentes e consideradas que fossem as medidas, seria fortuna
grande prenderem-se os réus".

Em setembro de 1738, Gomes Freire de Andrade
enviou ao Brigadeiro José da Silva Paes quatorze presos
acusados nos motins do Sertão, os quais, acompanhados de
D. Maria da Cruz e de seu filho Pedro Cardoso, considera-
dos principais cabeças da sedição e das devassas, deveriam
ser remetidos para a Bahia à ordem do Vice-Rei. Os réus
eclesiásticos foram colocados à mercê dajustiça do Bispa-
do de Pernambuco.

O controle dos motins do Sertão não significou, po-
rém, o sossego do Governador Interino, Martinho de Men-
donça. Nos últimos meses de 1737, ele se inquietava com
rumores de uma sedição em Vila do Carmo, um possível
desdobramento dos motins do Sertão. Afirmava o Gover-
nador que "o método presente da cobrança da capitação

se tem feito odioso ao vulgo...... Ciente, àquela altura,
da gravidade da situação que enfrentara no Sertão, Martinho
de Mendonça estava convicto de que os motins de 1736
tinham correspondência nas Minas, "onde nunca [faltavam]
descontentes e casualidades que, diminuindo o respeito
do Governo, indiretamente [animavam] os mal-intencio-
nados ".

O Governador desconfiava que as vozes que se ou-
viam em Vila do Carmo eram provenientes da Comarca do
Rio das Velhas, sempre rebelde, e enviou para a sua sede o
tenente Simão da Cunha Pereira, com uma tropa de Dra-
gões, para evitar qualquer tipo de tumulto em Sabará. Pelas
devassas dos motins do Sertão, Martinho de Mendonça fora
informado que "os sublevados fiavam muito nos seus par-
ciais das Minas" e que os moradores de Sabará esperavam
ansiosos pelos levantados do São Francisco. As vozes de
"Viva o Povo" e "Morra Martinho de Mendonça" eram,
segundo o Governador, as mesmas "com que no sertão se
juntaram, roubando e queimando casas, tirando e fazendo
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juizes e oficiais, sentenciando à morte e executando as
sentenças". Embora os rumores do levantamento de Vila
do Carmo não se tenham confirmado, todo cuidado era pou-
co, porque "as vozes populares e sediciosas muitas vezes,
quando ainda no lugar de origem são ainda sussurro oculto,
nas panes mais distantes são já, sem fazer mistério, moti-
vos de conversação pública".

Além da preocupação com a possibilidade de eclosão
de motins na Comarca de Ouro Preto, o Governador conti-
nuava tendo dificuldades em controlar a região noroeste de
Minas Gerais. Contudo, apesar das suas especificidades, o
Sertão não podia se constituir em empecilho para a sujeição
dos povos

O Intendente dos Goiases, Sebastião Mendes de Car-
valho, responsável pela devassa da sedição de 1736, pro-
fundo conhecedor dos problemas do Sertão, sugeriu ao Rei
de Portugal que nomeasse para o Arraial de São Romão,
"para administrar justiça àqueles povos e se evitarem as
desordens", um juiz letrado, que poderia ainda servir de
Intendente da capitação naquele distrito.

A preocupação eminentemente política de tomar pre-
visível o comportamento dos habitantes do Sertão fica pa-
tente na afirmação de Martinho Mendonça: "O rendimento
anual da capitação do Sertão se deve regular entre cinqüen-
ta e sessenta mil cruzados, o dos dízimos se há de aumentar
consideravelmente pela facilidade da cobrança, mas estes
interesses, julgo pouco considerável a vista do que resultam
da obediência em que está um país que foi até agora habita-
do de régulos que não conheciam outra lei, que a da for-
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