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REVISTADO 0Legislativo

A

crise da representação política é um dos temas que vem sendo,
nestes anos 90, intensamente debatido nos meios acadêmicos. Seus
efeitos contaminam a maioria das democracias modernas, incluindo
o Brasil, embora aqui a crise apresente sintomas particulares, pró-
prios de um país ainda em fase de reconstrução da sua democracia.

Nesta edição da Revista do Legislativo, cientistas políticos e parlamentares
discutem a dimensão desta crise e as saídas para este fenômeno político.

Para alguns entrevistados, a discussão do tema precisa ser urgentemente
ampliada, pois o agravamento desta crise poderá ter conseqüências mais
duras, colocando em risco a própria sobrevivência da democracia. O
professor e cientista político Leonardo Avritzer também adverte sobre a
gravidade do momento e ressalta que alguns aspectos desta crise exigirão
muita criatividade para serem superados, pois resultam da própria
transformação da sociedade.

Se existem vários caminhos para sair deste labirinto em que a política se
envolveu, existe o consenso de que, para encontrá-los, é preciso criar
alternativas para a participação direta da sociedade na decisão de temas de
seu interesse. Isso pode não resolver todos os problemas, como acredita uma
corrente da ciência política, mas certamente contribuirá para recuperação da
credibilidade perdida pelo sistema político tradicional e para "redespertar"
no cidadão o interesse pela política.

A Assembléia Legislativa tem, dentro desses limites, buscado ampliar o
espaço de participação da sociedade na discussão e na busca de soluções para
problemas que lhe dizem respeito diretamente, dando assim condições para
que cada cidadão possa exercitar o seu direito de influir e de participar, tão
necessário para o fortalecimento e a consolidação da democracia.

Os fóruns técnicos, os seminários legislativos, o projeto Educação para a
Cidadania, são alguns exemplos dessas iniciativas. Neste número, a Revista
do Legislativo mostra o que foram alguns desses eventos, realizados em 1995,
como o seminário legislativo sobre o turismo, o fórum técnico sobre uso,
manejo e conservação do solo, os ciclos de debates sobre cooperativismo e
sobre o uso do gás canalizado. Ainda há muito o que fazer, mas estas
iniciativas já representam um passo seguro em direção a um novo modelo de
democracia, que pretende garantir espaços diretos de participação para o
cidadão e fortalecer as decisões tomadas no âmbito das instituições do sistema
político tradicional.
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CAPA

O grande desafio para a classe política neste final dos anos 90
será o de projetar uma nova estrutura para operar o sistema
político, incorporando elementos das instituições tradicionais
e espaços que possibilitem a participação direta do cidadão

A CRISE D"dA
REPRESENTAÇÃO
O

s políticos brasileiros devem
preparar-se para enfrentar uma
difícil maratona nas eleições

municipais marcadas para este ano.
Mais do que a disputa dos votos de cada
um dos 94,5 milhões de eleitores, todos
em condições de escolher seus repre-
sentantes nos mais de 5 mil municípios
brasileiros, eles terão de se empenhar
para sensibilizar o eleitorado a partici-
par desse processo, acompanhando as
discussões, opinando e, finalmente, de-
finindo o seu voto. Isso, porque o par-
lamento no Brasil, como de resto em
todo o mundo, encontra-se mergulhado
numa crise estrutural, que ganha uma
dimensão mais profunda na sua versão
nacional, pela história recente do país.

Oúltimo pleito, que tinha a seu
favor o fato de incluir na cédula de
votação a escolha do presidente da Re-
pública, um fator, por si só, motivador
da opinião pública, já deixou

Patrícia Duarte

transparecer alguns sintomas dessa cri-
se, com um índice de renúncia à parti-
cipação política superiora 30%: 7.6%
deixaram o voto em branco, 7,8% o
anularam e 17.7% não compareceram
ao local de votação no primeiro turno.
Esses números representam um au-
mento de 94% em relação ao pleito de
1989, quando 17,5% doeleitorado bra-
sileiro renunciou ao voto.

Em Minas Gerais a situação não é
diferente. Praticamente 50% dos votos
destinados à escolha dos dois represen-
tantes mineiros no Senado, perto de 8,7
milhões de votos, foram brancos ou
nulos. Para deputado federal, foram
quase 4 milhões ou 45% do total, e para
deputado estadual, 3,4 milhões de vo-
tos ou 39% do total. Outros sinais
dessa crise podem ser identificados no
baixo índice de credibilidade do Poder
Legislativo, dos partidos e dos pró-
prios políticos diante da sociedade.

detectável em todas as sondagens dos
institutos de pesquisa.

"Mas a crise de representação não é
específica do Brasil nem está ligada à
travessia do regime militar para a de-
mocracia" - consola a professora
Margarida Vieira, chefe do Departa-
mento de Ciência Política da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (I)CP/
LTMG). A sua dimensão é planetária.
Nem no Japão, uma das maiores potên-
cias mundiais da era contemporânea, o
parlamento está imune a seus efeitos.
"Recentemente - lembra a professora
- assistimos à queda do primeiro-mi-
nistro japonês, denunciado por
corrupção, e isso tem acontecido na
Itália, na França, enfim, está dissemi-
nado pelo mundo inteiro, com reflexos
sobre o índice de credibilidade das ins-
tituições políticas."

Desgaste - O diagnóstico dessa cri-
se tem várias versões, mas alguns as-
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pectos são consensuais, independente-
mente dai inha de análise adotada pelos
pesquisadores. O primeiro aponta para
um certo desgaste da própria democra-
cia representativa, entendida na forma
como está instalada nos países que
operam sob esse regime. Hoje existe
uma forte demanda da sociedade por
maior participação, maior transparên-
cia e pela quebra de articulações
que foram se criando entre interes-
ses privados e públicos, base do
processo de corrupção no Estado e
que não é também característico só
do Brasil.

A democracia representativa, na
leitura dos cientistas políticos, ten-
deu, nos últimos anos, a se tomar
um espaço extremamente separado
da vida dos cidadãos, e eles reagem
a isso catalogando a política no rol
das inutilidades da vida moderna.
"A política - observa a chefe do
DCP - acaba se tornando algo, de
um lado, degradado pelo processo
de contaminação dos interesses pri-
vado e público e, de outro,
irrelevante, na medida em que as
decisões que se tomam no espaço
público não têm, pelo menos na
visão do cidadão comum, uma re-
lação com a sua vivência, com a
sua prática." E esse é o paradoxo
da crise. Ao mesmo tempo em que
o cidadão se afasta da política, pelo
menos na sua versão tradicional,
ele reivindica novos espaços de par-
ticipação e uma prática sintoniza-
da com o cotidiano das pessoas e
com seus problemas mais concre-
tos_

O reflexo disso sobre as instituições
e personagens que compõem o sistema
político tradicional é óbvio. As formas
para equacionar os problemas decor-
rentes desse quadro é que são novas.
Uma primeira tendência aponta para a
necessidade de reformatação da demo-
cracia representativa como tal, incluin-
do traços da chamada democracia dire-
ta, inspirada no modelo grego, no qual

os cidadãos se reuniam nas praças para
discutir e definir os rumos da pólis. O
resultado desta soma é  que se chama-
ria democracia semidireta.

"Nesse modelo - explica Margari-
da Vieira - a idéia de representação é
mantida e respeitada como elemento
necessário para organizar as comple-
xas questões de uma coletividade mais

"A solução dessa crise deve
preocupar não só os políticos,
mas todo cidadão que acredita
na democracia como o melhor

regime político"
Margarida Vieira

ampla, como as sociedades contempo-
râneas. Mas ela pode ter complemen-
tos, ter espaços de deliberação que pos-
sibilitem uma intervenção mais direta
de cada indivíduo." Esses elementos
são os plebiscitos, os orçamentos
participativos, as audiências públicas,
os conselhos e outras instâncias de par-
ticipação popular. A chefe do DCP
destaca, entre as experiências que estão

surgindo a partir dessa escuta, alguns
projetos da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, como as audiências pú-
blicas regionais e a consulta a entida-
des, associações e outros grupos orga-
nizados da sociedade para levantar sub-
sídios ao processo de formulação
legislativa-

0 presidente da Assembléia, depu-
tado Agostinho Patrús, ressalta que
essa linha de atuação tem marcado o
trabalho da instituição há várias
legislaturas. "Com essa prática -
diz ele - ampliamos significativa-
mente o espaço de participação da
sociedade no processo legislativo, e
por isso não acredito que estejamos
mergulhados numa crise, pelo me-
nos não em Minas Gerais." Ele con-
corda que existem alguns proble-
mas, mas a superação deles depende
mais do bom senso do que de gran-
des equações políticas.

"É preciso manter uma sintonia
permanentemente ajustada entre re-
presentantes e representados - ar-
gumenta Patrús - e é preciso tam-
bém investir na educação para a
cidadania para que as pessoas assu-
mam uma responsabilidade maior
nn aernlI,sr c,ic rnT.rp cntntpc P,(1¼)	..J1hIS_1 .JS..kà.) 1 ¼J1¼.)¼)ÂStt411U..

isso que estamos procurando fazer
aqui em Minas, através de seminá-
rios e fóruns técnicos, que subsi-
diam a elaboração das matérias
legislativas e do projeto Educação
para a Cidadania, que reúne uma
série de iniciativas voltadas, princi-
palmente, para o estudante."

- Reconstrução —Uma outra cor-
rente na ciência política defende, no
entanto. que não é possível conciliar as
demandas por maior participação com
a democracia representativa. Para esse
grupo, os problemas existentes hoje são
mais amplos e profundos, e a democra-
cia representativa não teria fôlego para
enfrentá-los e responder às novas ex-
pectativas da sociedade, pois, como tal,
ela só afasta o indivíduo da política.
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São vários os fatores que provocam
esse distanciamento. Primeiro, a re-
presentação pode ser classificada, de
um certo ângulo, como uma deforma-
ção, pois o melhor representante de
qualquer pessoa é ela mesma. Depois,
ao se desenvolver um sistema repre-
sentativo, a tendência natural do cida-
dãoé ade automaticamente afastar-se
da política, pois alguém já vai estar
ali, no seu lugar. assumindo essa
tarefa. Nessa hipótese, o sistema de
representação política, tal como o
conhecemos, teria de ser totalmente
reconstruído, a partir de estruturas
menores que viabilizassem espaços
de participação direta da sociedade.

A deputada Elbe Brandão
(PSDB), a primeira representante
feminina eleita pelo Norte de Mi-
nas, não entra no mérito dessa pro-
posta, mas defende e ressalta a im-
portânciae o papel do representante
eleito, principalmente num país
como o Brasil. "Temos 80% da
nossa população lutando apenas
para sobreviver. Essa parcela não
tem nem condições de exercer o
direito de ser cidadão, pois vive
apenas para garantir seu sustento
no dia seguinte. Como cobrar des-
sas pessoas uma participação polí-
tica consciente e continuada?" -
indaga a deputada.

Para Elbe Brandão, são aqueles
que já conseguiram garantir mmi-
mamente sua sobrevivência e al-
cançaram uma certa estabilidade é
que dispõem de tempo para se en-
volver na política, para assumir os
compromissos que esta atividade
impõe. "E o nosso papel - diz ela - é
representar essa vontade coletiva, a
vontade daqueles que não estão em
condições de exercer sua própria re-
presentação". Os votos recebidos para
se chegar a um cargo eletivo não signi-
ficam, no entanto, um cheque em bran-
co. "É papel do político estar em per-
manente contato com seus eleitores,
prestando contas de seu trabalho e

escutando suas apreensões, envol ven-
do-os e comprometendo-os, assim, com
a atividade política" - diz ela.

Deputada estadual em primeiro man-
dato, Elbe Brandão concorda que esse é
um perfil ideal, mas ressalta que hoje
existe uma nova safra de políticos que
busca focar sua atuação nesse modelo, o
que vai significar, num futuro bem pró-

4L_: ).-dyfr \
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"O papel do político é
representar a vontade

daqueles que não estão em
condições de exercer sua

própria representação"
Elbe Brandão

ximo, um salto de qualidade da repre-
sentação política. É um processo que
está transformando não só o fazer do
político, mas a prática dos próprios
eleitores. Se a troca de favores ainda é
uma moeda forte nas relações entre os
políticos e seu eleitorado, hoje existem
segmentos quejá tratam essa questão de
forma menos personalista.

"Quando estou em contato com mi-

nha base - relata Elbe Brandão -,  ainda
recebo pedidos de eleitores visando a
seu próprio benefício, mas, quando
priorizo o atendimento de demandas
que respondem a necessidades de toda
a comunidade, essa iniciativa é bem
recebida e bem compreendida por esses
eleitores. Então, está havendo um ama-
durecimento por parte dos eleitores e

dessa nova safra de políticos, com-

'

prometida com a missão de trans-
formar o script da política brasilei-
ra.

Essa avaliação é semelhante à
do líder do governo na Assembléia
Legislativa, deputado Romeu
Queiroz (PSDB). Ele observa que,
durante um longo período, o dos
governos militares, o poder político
no Brasil ficou excluído do proces-
so decisório. Com a rede-
mocratização do país, a classe po-
lítica assumiu, num primeiro mo-
mento, papel determinante no enca-
minhamento dessa travessia, para,
recentemente, na fase atual de re-
novação das lideranças políticas e
dos partidos, experimentar um fe-
nômenode perda de identidade. "O
que está acontecendo é um proces-
so natural, até atingirmos a maturi-
dade política, mas que, evidente-
mente, demanda um certo tempo e
traz alguns problemas, que já co-
meçam a ser superados"— defende o
deputado.

Esta é uma das dimensões espe-
cíficas da crise brasileira. O depu-
tado Gilmar Machado, líder do PT
na Assembléia no último ano, cha-
ma atenção para outro aspecto, mais

geral, e que provoca maiores estragos
no âmbito do Legislativo estadual. "Para
o cidadão comum - adverte ele -, o
deputado estadual é uma figura sem
função. Ele percebe bem o papel do
deputado federal, que é quem vota as
grandes mudanças, que afetam a sua
vida de forma evidente. As questões
mais locais são discutidas e transfor-
madas em leis pelos vereadores. E o que
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faz o deputado estadual? Independente-
mente da nossa atuação e da importân-
cia do nosso trabalho. a sensação das
pessoas é que há um certo esvaziamen-
to da função do Legislativo estadual, e
este é um fenômeno que temos de discu-
tir com bastante profundidade" - pro-
põeo deputado.

Caminhos - É difícil prever a
conclusão desse debate, da mesma
forma que é impossível antecipar
como será a democracia de ama-
nhã. A única certeza é queadiscus-
são vai lançar grandes desafios para
os políticos que hoje estão atuando
e batendo o alicerce dessa nova
estrutura. Gilmar Machado defen-
de que o Legislativo estadual tenha
a função de estimular a participa-
ção popular. Levar para dentro dele
as disputas da sociedade, tentar
filtrá-las e devolvê-las sob a forma
de leis que promovam as mudanças
demandadas. Essa missão impõe
um maior amadurecimento da prá-
tica política dos parlamentares e da
própria visão que eles têm sobre
sua atividade. "Temos de estar
cientes - diz ele - de que somos
deputado do Estado e não de uma
cidade ou de uma região. Essa
visão de conjunto é que deve nortear
a abordagem das demandas locais
que chegam até o Legislativo, mes-
mo que, às vezes, tenhamos de
apoiar decisões que contrariem in-
teresses da própria região que re-
presentamos."

Coordenador nacional dos de-
putados estaduais pelo Partido dos
Trabalhadores, Gilmar Machado
reconhece que a Assembléia de Minas
já caminha nessa direção, com iniciati-
vas inovadoras dentro do conjunto das
Assembléias brasileiras, embora seja
ainda "muito subserviente" ao Poder
Executivo. "Recentemente - relata ele
- tive contato direto com mais de 20
Assembléias Legislativas, e, embora
ainda tenhamos de vencer muitos desa-

fios, todas estão muito distantes do que
fazemos aqui."

Além dessas especificidades. que
devem ser consideradas num trabalho
de afrição do impacto da crise sobre a
democracia brasileira, não se pode per-
dr de vista que existem outros atores
em cena, que devem, igualmente, estar
refletindo as mudanças que se insinuam

no horizonte político. Os partidos. por
exemplo, são um importante persona-
gem nessa história.

"Eles precisam se repensar - diz a
deputada Bibe Brandão -' pois hoje
está claro que os partidos políticos não
conseguem convencer nem seus pró-
prios membros, o que dizer dos eleito-
res, que votam muito mais nas pessoas

do que nos partidos." O ex-presidente
regional do PSDB Saulo Coelho defen-
de, com todas as letras, o princípio da
fidelidade partidária para devolver a
credibilidade às agremiações políticas.

"No passado - lembra o ex-deputa-
do federal e hoje presidente daTelemig
- os partidos tinham uma coloração
própria. Só deconversarcom uma pes-

soajá era possível identificar seu
partido ou sua preferência partidá-
ria: os pessedistas eram mais conci-
liadores; os udenistas, inflamados:
os representantes do Partido Repu-
blicano tinham um forte grau de
conservadonsrno. Hoje, essa identi-
dade é menos evidente e, às vezes,
até se confunde."

O Partido dos Trabalhadores é o
que está mais próximo desse mode-
lo, mas também terá de enfrentar
graves desafios. OdeputadoGilmar
Machado observa que o partido
representa hoje as parcelas organi-
zadas da sociedade. "Mas existe um
grande contingente de pessoas que
está à margem dos partidos políti-
cos, que são os excluídos. Como
aglutinar essas pessoas sob uma
sigla é uma das questões que o PT e
os demais partidos terão inevitavel-
mente de entrentar.

A definição de uma pauta
programática e o fortalecimento do
ideário de cada partido são condi-
ções imprescindíveis para garantir
sua sobrevivência. Isso é o que de-
fende a superintendente executiva
da Associação Mineira de Defesa
do Ambiente (Amda). Maria Dalce
Ricas. Ela argumenta que, hoje, os
partidos podem até apresentar um

programa e se identificar com algum
conjunto de idéias, mas "o que pauta a
sua atuação no dia-a-dia é a luta pelo
poder, e nessa batalha não sobra pedra
sobre pedra".

Com isso, os partidos políticos aca-
bam se tomando muito parecidos. A
essa condição, que é característica do
quadro partidário brasileiro, somam-se

"Existe um grande contingente
de pessoas que está à margem da

política e aglutiná-las sob uma
sigla é um dos desafios que os
partidos terão que enfrentar"

Gilmar Machado
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os problemas que afetam o sistema
político como um todo, e, nesse mo-
mento, a representação das deman-
das da sociedade é deslocada para
outras organizações, as chamadas
organizações não-governamentais
ONGs).

Em Minas, a Ainda é uma das
entidades mais atuantes e represen-
tativas. Maria Dalce entende que
elas não substituem os partidos e
têm limites na sua atuação. "Nós não
representamos toda a sociedade nem
toda a área ambiental, mas, claro, tra-
tamos de um problema que diz respeito
a toda a sociedade e com este trabalho
conquistamos um espaço político im-
portante."

Para ela, a culpa desse deslocamen-
to é dos próprios atores situados nas
esferas tradicionais de poder. "Isso -
argumenta Maria Dalce - é porque
essas instituições, os políticos, não bus-
cam refletir, na sua prática, os interes-
ses e preocupações da população."

Como exemplo, ela citou o recente epi-
sódio que resultou na morte de centenas
de peixes no Rio das Velhas. "Esse fato
revoltou todo mundo e o que os parti-
dos políticos, o Poder Legislativo, o
Poder Executivo, fizeram? Eles não
fizeram nada, além de algumas ações
insignificantes, e esse era um espaço de
representação real" - diz ela.

Maria Dalce observa que a luta pela
preservação de um besouro em extinção
é uma bandeira difícil de mobilizar a
sociedade, mas a morte de peixes num
rio que corta várias cidades e abastece

de água muitas delas tem uma
repercussão muito grande, e as
instituições políticas tradicionais
não enxergam isso. "Os nossos
homens públicos - afirma - pade-
cem de um vício histórico, do
carreirismo, que os impede de ver
o óbvio, de enxergar essas oportu-
n idades que os aproximariam mais
da população. Eles são extrema-
mente imediatistas e não traba-

lham de forma nenhuma com perspec-
tivas políticas de longo prazo."

A superintendente da Amda consi-
dera, no entanto, que esse quadro é
reversível. Existe um espaço de atua-
ção para todos, para as ONGs, para os
partidos, para os políticos e todas as
instituições que compõem o sistema
político tradicional, desde que elas se
mostrem mais honestas, mais próximas
das preocupações da sociedade. "É uma
receita muito batida e simples, mas é o
que está faltando."

A imprensa é outra voz imprescin-
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dível em qualquer regime dito demo-
crático. E hoje sua atuação nacobertu-
ra dos acontecimentos políticos é ainda
bastante frágil, principalmente em rela-
ção às atividades do Poder Legislativo.
Margarida V ieiraobservaque não existe
uma preocupação em acompanhar de
perto a atuação de cada parlamentar,
divulgando placarde votações, relatan-
do suas atividades, apresentando, res-
ponsavelmente, críticas e pro-
vas dos processos de
corrupção, enfim, municiando
o leitor para que ele mesmo
avalie seus representantes.

É claro que existem parce-
las da sociedade que não têm
acesso à imprensa escrita, seja
porque não têm o hábito de ler,
porque não sabem ler ou por-
que não têm dinheiro para com-
prar um jornal. Mas essa con-
dição, em parte determinada
pelas desigualdades sociais,
que são muito evidentes no
Brasil e uma ameaça perma-
nente à democracia, não deso-
briga os veículos de comuni-
cação de um trabalho compe-
tente e responsável. Nem mes-
mo as instituições políticas
estão isentas. Os partidos, as
casas legislativas e o poder
público como um todo têm
obrigação de estar informan-
do o público sobre suas ativi-
dades.

Reações - A classe políti-
ca reage a essas manifestações
da crise da representação de
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Vieira observa que um segmento pode
mostrar-se preocupado com ela e en-
volvido na busca de soluções, de ma-
neira que as pessoas se sintam, pelo
menos, mais razoavelmente represen-
tadas e participantes desse processo.
Um outro grupo pode simplesmente
não tomar conhecimento do que se pas-
sa e ignorar solenemente os sinais que

já se evidenciam no cotidiano dapolíti-
ca brasileira como reflexo dessa crise.
Finalmente, um terceiro grupo poderia
estar envolvido na discussão da pro-
posta de desinstitucionalização do atu-
al sistema político e criação de novas
estruturas, mas essa é uma hipótese
pouco provável, como destaca a pro-
fessora, porque é um projeto de arqui-
tetura arrojada, difícil de ser erguida

"As instituições políticas
não buscam refletir, na sua
prática, os interesses e

preocupações da população"
Maria Dalce

num futuro próximo e que pressupõe a
eliminação do papel dos atuais atores
da peça política. Seria o mesmo que
levar aos professores a discussão de
uma proposta de escola sem professo-
res. Eles tenderiam a reagir negativa-
mente, pois estariam se eliminando; da
mesma forma os parlamentares que se
inscrevessem nesse grupo.

Mas, ainda assim, essa é uma dis-
cussão importante sob vários aspectos,
principalmente para a realidade brasi-
leira. "Ficamos muito tempo sem re-
presentação política real - observa
Margarida Vieira - e tínhamos um
parlamento funcionando apenas fictici-
amente. Assim, hoje, a melhoria da
representação e da participação políti-
caé umaquestão decisivaparao Brasil,

e se partirmos de uma proposição
mais radical, de quebra dessa
institucionalidade e de criação de
uma nova institucionalidade, pro-
vocamos um pensamento mais
avançado."

Ao mesmo tempo ela chama
atenção para os problemas que a
representação política tem provo-
cado, entre eles, o mais grave, o do
distanciamento do cidadão da po-
lítica. "Esse é um elemento até
mesmo perigoso para a democra-
cia, pois, se a política e o próprio
parlamento são ingredientes des-
necessários para a vida de uma
comunidade, a sua reação diante
de um golpe de Estado, da perda
de instrumentos democráticos,
pode ser também de indiferença"—
observa Margarida Vieira.

No caso brasileiro, em função
de uma experiência recente de
autoritarismo, esse risco pode ser
menor, mas se o parlamento con-
tinua comum desempenho aquém
das expectativas, se ele não conse-
gue recompor seu espaço de
representatividade, mais na frente
essa hipótese tende a se fortalecer,
principalmente porque a cultura
democrática brasileira ainda não

está entranhada nas diversas institui-
ções, como a escola, a família e outras
organizações da sociedade. "Por isso
acho que essa é uma questão que deve
preocupar não só os cientistas políticos
e os parlamentares, mas todo cidadão
que acredita que a democracia é o
melhor regime político"— adverte a pro-
fes sora.
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ENTREVISTA

Leonardo Avritzer

Uma nova ordem política
A dificuldade dos partidos de levar ao parlamento as reivindicações
de uma sociedade que se tornou mais plural e a globalização da
economia, que transfere as decisões para instâncias supranacionais,
estão entre os fatores que marcam a crise da representação política

A

crise das instituições políticas é agravada, no caso do
Brasil, pelo próprio sistema de representação, que,
clientelizado, concede mais peso a reivindicações restritas

do que à representação das idéias. Isso provoca um desequilíbrio na
representação e o resultado é o desgaste do parlamento, cujo

trabalho não é visto pela maioria da sociedade,
que não se sente representada. A ausência de
discussões mais abertas com a sociedade sobre
as reformas por que passa o país e sobre as
formas de integração à nova ordem econômica
mundial é outro fator de desgaste das instituições
políticas.

"Existe um terrorismo unilateral na idéia de
que o mundo vai-se modernizar e ficaremos para
trás, quando seria muito mais interessante que a
discussão se desse sobre as formas de o Brasil se
integrar" - analisa o professor Leonardo Avritzer,
do Departamento de Ciência Política da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (DCPIUFMG),
com doutorado em Ciência Política pela New
School for Social Research, de Nova York (EUA).
Em entrevista aos jornalistas Francisco de Mo-
rais Mendes e Jorge Pôssa, da Gerência-Geral de
Comunicação Social, Leonardo Avritzer analisa
o momento atual e as perspectivas de solução da
crise da representação.

REVISTA DO LEGISLATIVO 11
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Revista do Legislativo - Há uma
crise de representação política que
atinge vários países. Quais seriam os
sinais dessa crise na realidade
brasileira?
LEONARDO AVRITZER - Existe uma
crise de representação, mesmo em
países onde a representação já foi
mais fiel em algum momento.
Poderíamos atribuir essa crise nas
democracias centrais, em países de
primeiro mundo, à pluralização da
sociedade, à emergência de
indivíduos muito diferentes. E ao fa-
to de que os partidos, que ne-
cessariamente têm que representar
visões majoritárias da população, já
não conseguem alcançar subgrupos,
minorias, justamente porque as
sociedades são muito mais plurais, as
identidades são muito mais plurais.
No caso da sociedade brasileira, além
das identidades mais plurais, também
temos o problema crônico e
específico de um sistema de
representação muito clientelizado, no
qual importam mais as demandas
localizadas do que uma fidelidade da
representação de idéias. Isso faz com
que tenhamos, em vez de uma única
crise, uma dupla crise de repre-
sentação.

RL - Seria dupla também no sentido
das idéias e da prática?
LEONARDO AVRITZER - Sim. Um
exemplo é a maneira como o governo
Fernado Henrique age, em alguns
momentos, para ampliar a base
política e aprovar reformas
constitucionais. Não é a partir da real
discussão das idéias e das propostas
políticas, mas através da indicação,
para cargos de segundo e terceiro
escalão, de pessoas que vão, na
verdade, atender futuramente a
demandas materiais locais. Isso

provoca uma crise dentro do
sistema político.

RL - O clientelismo, no grau que
existe aqui, seria uma caracte-
rística do sistema político
brasileiro?
LEONARDO AVRITZER - Não é só
um fenômeno brasileiro. O
clientelismo é bastante forte no Sul
da Itália, é forte em diversos países
da América Latina. O que
caracteriza o clientelismo é a
formação de máquinas políticas que
têm acesso a recursos do Estado e
fazem concessões, em nível local,
para suas clientelas. É um fenômeno
particularmente forte na tradição
política brasileira e, apesar de
podermos dizer que ele sofreu um
enfraquecimento com a emergência
de uma sociedade civil mais
moderna, ainda é uma forma
predominante de se fazer política em
muitas regiões do Brasil.

RL - O voto distrital, apontado
como uma saída para a política
brasileira, não acentuaria essa
característica?
LEONARDO AVRITZER - Depende de
como será adotado, se for. Se levar
a um reforço do localismo na
política brasileira, certamente
vamos continuar com o problema
da pouca representação, tanto das
idéias como de uma sociedade civil
mais moderna no sistema político.
Mas, se adotarmos uma versão do
voto distrital misto, que leva a um
reforço dos partidos, poderemos ter
o fenômeno inverso. No sistema
alemão, o eleitor vota duas vezes:
no candidato do distrito e no
partido. Mistura-se representação
nacional forte com representação
local forte.

"N0
Brasil temos

uma
dupla crise de

representação,
pois além das

identidades mais
plurais, há o

problema crônico
e específico

de um
sistema político

muito
clientelizado"
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II
Precisamos

de um
parlamento
compatível

como
tipo de

sociedade
que o Brasil

está se
tornando.
Mesmo

assim, alguns
problemas

permaneceriam"

RL - O clientelismo começa a ser
questionado no momento em que se
tem uma sociedade de massas
urbanas, porque ele atende mais a
locais menores. Hoje, o parlamento
é malvisto por essas massas
urbanas, que, como nada recebem,
talvez não vejam finalidade nele.
Qual é o caminho para a
constituição de um modelo de fazer
política que alcance também essa
dimensão? Ou não há saída?
LEONARDO AVRITZER - Num livro
clássico, escrito no fim dos anos 40,
depois da redemocratização do
Estado Novo, Vítor Nunes Leal
afirmou que o clientelismo, como
resquício de uma sociedade
tradicional, tenderia a desaparecer,
à medida que a sociedade fosse se
modernizando, urbanizando. Isso
não foi verdade. A sociedade
brasileira se modernizou vio-
lentamente do pós-guerra até hoje,
e o clientelismo não perdeu a força.
Por um lado. é interessante ver
como o clientelismo se moderniza.
Um fenômeno que vemos hoje,
pouco estudado, é como certas
oligarquias clientelistas se
modernizaram, tornaram-se oligar-
quias eletrônicas. Antônio Carlos
Magalhães, Coilor e Sarney
possuem concessões de televisão, o
que mostra que não dá para fazer
só política em nível local. Eles
conseguem compatibilizar o local
com o regional e continuam sendo
fortes presenças no cenário
nacional. Isso não seria um
problema se a sociedade moderna
tivesse uma representação igual. A
Itália, como eu disse, combina
setores clientelistas e não-
clientelistas. Como a Itália trabalha
essa combinação? O eleitor não é
obrigado a votar numa pessoa.

Vota-se nos partidos, como
acontece no Norte do país, mas
você pode votar na pessoa,
tendência mais forte no Sul. O que
falta no Brasil é de fato uma
representação mais moderna no
parlamento. À medida que se tem o
parlamento dominantemente
clientelista numa sociedade que. em
larga medida, já se modernizou, essa
sociedade acha esse parlamento
incompatível com as crenças e os
valores dela.

R L -Por causc2 desse desequilíbrio,
as parcelas sub- representadas
formam a opinião de que o
parlamento não funciona, de que
só atende a grupos restritos, e esta
acaba sendo a opinião dominante.
Corno mudar essa situação?
LEONARDO AVRITZER - Com o
reforço do voto em concepções
políticas, com mudanças ins-
titucionais nessa direção. É preciso
que haja menos dispersão partidária,
o voto na proposta política, no
representante mais impessoal de
uma concepção e de um partido
político. Temos que pensar em
formas institucionais que revertam
o que existe hoje, a super-
representação do clientelismo e a
sub-representação do país moderno.
O ideal seria o contrário, para tentar
criar um parlamento compatível
com o tipo de sociedade que o Brasil
está se tornando. O que, na minha
opinião, não resolveria o segundo
lado da crise de representatividade,
o problema do pluralismo da
sociedade. Há grupos dificilmente
representáveis, porque são minorias
com necessidades não compatíveis
com o que chamamos de partido
catch ali, partido que tem que fazer
urna proposta para 50% da
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sociedade. Um exemplo seriam as
questões do casamento de
homossexuais ou do aborto,
debatidas pelo PT no começo da
campanha eleitoral do Lula. Se uma
minoria apresenta uma rei-
vindicação, há uma reação por parte
da maioria que vai decidir uma
eleição, o que acaba fazendo com
que não se consiga representar esses
segmentos mais particulares.

R  —Esse tipo de questão, antes de
ser um problema do parlamento, é
do partido?
LEONARDO AVRITZER - Sim. Todo
partido competitivo tem a lógica
catch all, de alcançar o máximo
possível. Essa lógica tem que ser
uma lógica da maioria. Não se
ganha eleição só com proposta
ecológica, só com proposta dos
direitos de minorias. Ainda que
essas sejam questões bem
representadas na sociedade, elas não
são majoritárias e podem ser
exploradas em momentos decisivos
de eleição e levar um partido à
derrota. Os partidos têm reticências
em representar essa pluralidade. O
Partido Verde alemão, que foi o
último movimento social forte a
virar partido, acabou percebendo
que como movimento social ele era
forte, mas como partido não era tão
forte.

RL - Esses movimentos acabam
constituindo, de certa forma,
alternativas à vida partidária. Eles
não virão substituir os partidos
políticos?
LEONARDO AVRJTZER - Não, acho
que não Os partidos vão continuar.
O papel deles é o de fazer
programas viáveis para a maioria.
Agora, esses movimentos serão tão

mais fortes quanto mais se tenha
instâncias participativas, como as
audiências públicas regionais, os
orçamentos participativos. Esses
"lugares" conseguem ter muita
influência porque ultrapassam a
média de mobilização da
população. Em qualquer fórum
participativo, os movimentos
sociais estão mais bem re-
presentados que a cidadania em
geral. Têm-se mais características
das partes mobilizadas. Eu diria que
um bom equilíbrio entre par-
ticipação e representação pode ser
o que integre pluralidade e
generalidade.

R L - O parlamento hoje não pode
ser pensado mais como o detentor
do monopólio da representação?
LEONARDO AVRITZER - Acho que
não. Vamos pensar na experiência
do orçamento participativo, da
Prefeitura de Belo Horizonte.
Dificilmente voltaremos a uma
forma não participativa de
orçamento, mesmo que o prefeito
Patrus Anan ias não faça o sucessor
dele. Porque, à medida que a
sociedade se integra, os benefícios
vão além das propostas políticas
dos partidos que introduziram essas
práticas. As audiências públicas têm
influência de formas participativas
que necessariamente não são
majoritárias na Assembléia
Legislativa. Mas, à medida que se
tornam bem-sucedidas na
sociedade, elas acabam se
generalizando.

RL - Vamos inserir um terceiro
elemento nessa relação entre
parlamento e sociedade. Uma
instância como a da globalização,
que coloca a política a reboque da

"Não
se ganha
eleição

só com
proposta

ecológica, só
com proposta
dos direitos de

minorias; os
partidos têm

reticências em
representar a
pluralidade

social"
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"A
Comunidade

Européia está se
unificando, mas

as instâncias
políticas

continuam
locais. Os
europeus

conseguem
unificar a

economia, mas
não a opinião

pública"

economia, não afastaria mais ainda
a sociedade das decisões de
Estado?
LEONARDO A VRITZER - Esta questão
é cada vez mais séria. Eu daria dois
exemplos. Na crise mexicana, o
presidente Salinas cometeu uma
série de erros, mas no momento da
crise as principais decisões foram
tomadas fora do Estado nacional.
Alguém em Nova lorque retira o
dinheiro que estava investido no
México, quebra a sociedade, joga o
país na recessão e não há uma
instância política para se culpar,
porque é um movimento inter-
nacional. Temos um problema
seriíssimo, no nível de repre-
sentação. Outro exemplo é a
Comunidade Européia. Ela está se
unificando, mas as instâncias
políticas continuam locais. Eles
conseguem unificar a economia, a
burocracia, mas não a opinião
pública.

RL - Quais as conseqüências
disso?
LEONARDO AVR1TZER - Dificilmente
vamos continuar a ter esses
movimentos desregulados de capital
em nível mundial, porque isso cria
um problema seriíssimo. A própria
Inglaterra quase chegou a uma
situação de falência. há três anos.
Se as pessoas jogassem contra a
libra por mais dois dias, parece que
levariam à falência o Banco da
Inglaterra, com o fim de suas
reservas internacionais. Esses
problemas indicam que alguma
instância política internacional
deverá ser criada para regular o
mercado. Senão poderemos chegar
a uma situação como a que ocorreu
nos anos 30. Com a diferença de
que, se aquela crise se dava dentro

dos países, agora teremos uma crise
econômica internacional, com a
desregulamentação completa do
mercado produzindo crises sociais
e políticas agudas. Acho que deve
haver algum nível de
regulamentação política para,
inclusive, prestar contas ao cidadão
sobre quais medidas estão afetando
decisivamente a qualidade de vida
dele. No caso do México, houve
alto índice de desemprego e
recessão. São decisões sobre as
quais a sociedade não tem controle.

RL - Na situação do México, não
havia o que fazer?
LEONARDO AVRITZER - No
momento da crise, as decisões
foram tomadas fora do Estado
nacional. O mesmo ocorreu na crise
inglesa: a especulação contra o
Banco da Inglaterra vinha de fora
do espaço do Estado nacional.

RL - Voltando do internacional
para o local: orientações geradas
em instâncias supranacionais
chegam, por exemplo, ao governo
de Minas, que hoje fala em
modernizar o Estado. Se um projeto
de governo surge em decorrência
dessa modernização, mas entra em
confronto com a sociedade, esta
não vai ser ouvida?
LEONARDO AVR1TZER - Em primeiro
lugar, essa discussão não deve ser
desenvolvida em face de nos
integrarmos ou não a uma nova
ordem mundial. Na verdade, os
países sempre se integram a uma
ordem mundial. A discussão deve
ser sobre as condições dessa
integração. O Chile, que aparece
como exemplo de interna-
cionalização, é o país da América
Latina que tem mais restrições à
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entrada de capitais. Porque o país
não quer se submeter ao movimento
dos capitais especulativos. A
integração a uma ordem
internacional não é uma carta de
rendição às pessoas que vão investir
no seu país. Tudo isso traz um
conjunto de condições a serem
negociadas, e essas condições são
parte do debate político.

R  - Está faltando a percepção da
possibilidade de intervir nesse
debate?
LEONARDO AVRITZER - Acho que
sim. Existe um terrorismo unilateral
nessa discussão. É a idéia de que o
mundo vai se modernizar e nós
vamos ficar para trás. Isso é  terror.
E há, por outro lado, a idéia de que
nada pode ser negociado no
momento em que o país se integra
a uma ordem econômica inter-
nacional. O Japão, um dos países
mais bem integrados à ordem
internacional, tem sérias restrições
à entrada de certas mercadorias e
certos capitais no país» Não fez
algumas reformas econômicas que
se pregam como absolutamente
inevitáveis. Então, existe muito mais
margem de manobra política do que
se diz.

RL - Essa discussão poderia abrir
um caminho para o reencontro
entre sociedade e parlamento?
LEONARDO AVRITZER - Sem dúvida,
desde que se perceba que há
diferentes formas de se integrar, O
Brasil pode ser um país que abra
todos os seus setores da economia
ou pode ser um país com um projeto
de educar a população, entrar em
certas áreas, enquanto produtor de
mercadorias. A Ásia está fazendo
isso e se integrando à nova ordem

mundial. Mas o terror unilateral
impede que se percebam as nuances
de diferentes formas de integração,
com diferentes resultados, em
especial para a sociedade.

RL - Esse tipo de comportamento
está matando a política, ao impedir
a discussão?
LEONARDO AVRITZER - Isso. Mas,
existem equívocos dos dois lados.
Tanto do que acha que para
preservar a autonomia, o Brasil não
pode se integrar de forma alguma,
quanto do outro, que vê na
integração uma carta de rendição.
Nenhuma das duas coisas é
verdade. Existe um nível forte de
autonomia política na decisão de se
integrar.

RL - O senhor acha que o
parlamento brasileiro tem
cumprido o papel de realizar esse
diálogo?
LEONARDO AVRITZER - Muito
pouco. O parlamento brasileiro não
percebeu ou não conseguiu colocar
na pauta da integração qual tipo de
sociedade se quer ter e como
conciliar a sociedade com essa nova
ordem que está sendo instituída.
Não é o mercado que vai criar esse
lugar com algum mecanismo
automático. Acho que existe um
pacto político de vontade envolvido
na questão de como se integrar.

RL - Está faltando ouvir a
sociedade?
LEONARDO AVRITZER - Está
faltando a sociedade debater, em
termos reais, o que ela quer ser e
como é possível ser o que quer,
integrando-se. A questão do déficit
social brasileiro, que foi importante
nos anos 80, praticamente passa

"o

Brasil pode
escolher entre
abrir todos os

setores da
economia ou ter

um projeto de
educar a

população e
entrar em

certas áreas,
como

produtor de
mercadorias!"
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"o

Brasil tem que
pensar que

sua integração
a uma ordem

internacional não
resolve,

por si só, os
problemas sociais

do país e que
estes têm que ser

prioridade num
modelo de
integração"

hoje para segundo plano, e
adotamos uma forma de integração
à economia mundial que parece
produzir efeitos ainda mais
perversos do ponto de vista social.
Se pensarmos em países com renda
mais bem distribuída que o Brasil
ou países com uma população mais
bem educada, ainda assim as
reformas chamadas liberais criaram
desigualdades profundas, seja nos
Estados Unidos, seja na Argentina,
países onde aumentaram a pobreza
e a desigualdade na distribuição de
renda» O Brasil tem que pensar que
a integração não resolve os
problemas sociais do país por si só
e que esses problemas têm que ser
prioridade num modelo de
integração. Isso é um ato de
soberania. Um ato soberano de
vontade política dentro do Estado
nacional e para o qual continua
havendo um espaço político.

RL - Hoje, entre o eleitor e o
político que ele escolhe há unia
dificuldade de se manter um
diálogo sobre essas questões, já que
a eleição no Brasil, como o senhor
afirmou, não se faz em torno de
idéias?
LEONARDO AVRITZER - Esse é
justamente o problema. Na
discussão sobre modernização
econômica, como está se dando no
Congresso Nacional, as propostas
não são colocadas e discutidas pelo
que significam, mas negociadas em
outras moedas. A discussão sobre
modernização precisa ser feita
dentro do sistema político, com suas
diferentes nuances. Aí, mais uma
vez vemos como o problema do
clientelismo prejudica o próprio
processamento daquilo que a
sociedade precisa discutir.

RL - O senhor concorda que o
parlamento brasileiro está um
pouco fora dessa discussão? Que
quem está agendando a discussão
é o Poder Executivo e a mídia?
LEONARDO AVRITZER - Sim, mas o
incrível é que todas as decisões são
do parlamento. Fernando Henrique
está legislando. Ele tem uma
proposta de reforma das leis que é
atribuição do Poder Legislativo.

RL - Uma autonomia maior do
parlamento em relação ao
Executivo seria desejável?
LEONARDO AVRITZER - Sim, mas aí
já é um problema do parlamento
brasileiro. Não consigo imaginar, no
parlamento americano, francês ou
alemão, o presidente reformando a
Constituição. Aí, nós voltamos aos
velhos problemas brasileiros. No
regime presidencialista, o presidente
eleito, o chefe do Executivo, não
admite emendas às propostas de
reforma, uma descaracterização
completa do processo legislativo.
Temos, no Brasil, não um processo
legislativo, mas um processo de
homologação, pelo Congresso, da
legislação feita pelo Executivo.

RL - Como o parlamento brasileiro
poderia melhorar?
LEONARDO AVRITZER - Muitas
vezes o parlamento retoma
prerrogativas institucionais que não
são aplicadas. Nos Estados Unidos,
BilI Clinton não manda mais que dez
medidas provisórias por ano ao
Congresso. O parlamento faz
praticamente o Orçamento. No
Brasil, tem a prerrogativa de
legislar, mas não legisla Mais uma
vez o problema sério são as práticas
políticas, o clientelismo. O
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parlamentar não está interessado em
discustir propostas nacionais. Não
faz campanha sobre essas questões
nacionais. Disputa a eleição em
torno de demandas locais.

RL - Questões que ocuparam o
momento seguinte à eleição, como
reforma do Estado, Petrobrás,
foram realmente discutidas na
campanha?
LEONARDO AVR1TZER - As questões
apareceram. Mas, por outro lado,
isso também não é parte do
programa eleitoral dos partidos ou
dos parlamentares. O terremoto que
está se passando no Congresso dos
Estados Unidos foi tema da agenda
eleitoral. O eleitor pode gostar ou
não do que está acontecendo, mas
não pode dizer que não foi
discutido. No nosso caso, estamos
diante de uma reforma que foi um
cheque em branco. Reformar para
manter a inflação baixa é um cheque
em branco.

RL - O parlamento tem
responsabilidade no alijamento da
sociedade dessa discussão, quando
ele próprio também está alijado?
LEONARDO AVR1TZER - Sim, porque
deve estabelecer essa conexão com
a sociedade, pois é o poder que
representa mais imediatamente a
opinião pública.

RL - O senhor concorda com a
visão de que o parlamento é
ineficaz?
LEONARDO AVRITZER - A questão
da eficácia é um pouco mais
complicada. Vamos pensar isso em
termos comparativos. Se o
parlamento brasileiro quiser ser
eficaz, do ponto de vista legislativo,
faltariam os instrumentos para isso,
porque ele não tem os órgãos

técnicos necessários. Se o
presidente dos Estados Unidos, por
exemplo, faz uma proposta de
orçamento e o Congresso faz uma
proposta alternativa - como a que
gerou o conflito recente -, é porque
tem um setor técnico que o capacita
a fazer isso. Não é possível fazer
emenda em orçamento, a sério, sem
as assessorias técnicas cor-
respondentes. Eu diria que o
parlamento é eficaz para aquilo que
na tradição política brasileira ele
vem fazendo, mas  ineficaz para ser
de fato o Poder Legislativo do país.
Para isso, ele deveria fazer uma
reforma profunda na sua estrutura
técnico-administrativa.

R  - Isso é percebido pelo grosso
da população que condena o
parlamento?
LEONARDO AVRITZER - Acho que
não. Iniciar essa discussão seria
papel do parlamento e dos
parlamentares que querem que o
parlamento cumpra sua função.

RL - Essa situação tenderá a se
agravar com as demandas que
surgem a cada dia: tevê a cabo,
informática e novas tecnologias que
precisam de legislação?
LEONARDO AVRITZER - O Poder
Legislativo no Brasil tem um
orçamento nacional de 2 1,7o do PNB.
algo em torno de 10 milhões de
dólares. Caso se organizasse, ele
teria capacidade para legislar sobre
essas demandas. Precisaria de um
corpo técnico-administrativo capaz
para dar apoio. Senão fica difícil
fazer. E o que acontece? O
Executivo faz, propõe. Na verdade,
quase sempre o que vemos de
emendas nessas reformas vindas do
parlamento são muito mais o
produto de representação de

II
eo

parlamento
brasileiro
quiser ser
eficaz,

do ponto de
vista

legislativo,
deverá

fazer uma
reforma profunda

na sua estrutura
técnico-

administrativa"
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RL - Retomando a questão da
pluralidade da sociedade, em que
os grupos vão ficando mais
distantes da representação e do
parlamento, podemos pensar numa
separação entre um inundo da vida
- em que as pessoas tentam resolver
suas questões sem contar com o
governo - e o mundo da política -
em que grupos lutam por fatias do
poder?
LEONARDO AVRITZER - Existe uma
sociedade civil e um Estado. Uma
sociedade civil em que as pessoas
tentam fazer as coisas sozinhas ou
coletivamente, sem o Estado, e um

RL - Pelo que se percebe de suas
idéias, ao contrário do que vemos
na maioria dos artigos que colocam
em dúvida a sobrevivência do
parlamento, o senhor acredita que
a representação através dos
partidos políticos e dos partidos no
parlamento sobrevive a essa virada
de milênio?
LEONARDO AVRJTZER - Eu aposto
que sobrevive. Existem problemas
da representação política, mas não
há alternativas de outra forma de
organização da representação.

UMA NOVA ORDEM POLÍTICA

interesses específicos do que
propostas legislativas alternativas.
E faltam os corpos administrativos
capazes desse trabalho.

R  - E o papel de fiscalização do
parlamento?
LEONARDO AVRITZER - E um papel
mais político. Porém, mais uma vez,
o papel de fiscalização no Brasil é
institucionalmente mal desenhado.
A fiscalização econômica é do
Judiciário, e aí temos dois modelos.
O europeu, em que, como o nosso,
funcionam os tribunais de contas, e
o norte-americano, em que a
prestação de contas é julgada por
pessoas eleitas pela opinião pública.
Com os nossos problemas, seria
mais adequado termos eleição direta
para fiscal de contas ou juiz de
contas do que continuar com o
Tribunal de Contas. Na nossa
prática, precisaríamos ter um
sistema de aprovação de contas
mais perto do eleitorado, da opinião
pública. Porque a corrupção virou
uma das grandes questões da
política brasileira e uma das grandes
fontes da "deslegitimação- do
sistema político como um todo.

"oparlamento mais
sensível às

demandas da
opinião pública

seria aquele que
forçasse o
Executivo a

realizar reformas
administrativas

que, de fato,
fizessem diferença

na condição de
vida da

população"

sistema político que é muito
desconectado dessa sociedade. O
problema é que a sociedade civil
precisa do Estado. Os gastos sociais
do país, em alguns casos, se
aproximam de índices de países de
primeiro mundo, com resultados
absolutamente pífios, em termos de
reverter condições sociais
gravíssimas vividas pela população
brasileira. A sociedade precisa do
Estado para fazer políticas sociais,
um sistema educacional que
inclusive forme mão-de-obra capaz
de colocar o país de forma favorável
dentro de uma ordem internacional.
Não adianta querer cuidar da sua
vida e deixar o sistema político a seu
próprio sabor. E preciso lutar para
que haja reformas dentro do sistema
político.

R  - Há um papel do parlamento
nisso?
LEONARDO AVRITZER - O
parlamento mais sensível às
demandas da opinião pública seria
aquele que forçasse o Executivo a
realizar reformas administrativas
que, de fato, fizessem diferença na
condição de vida da população.
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REFORMA

A definição de um novo equilíbrio federativo, a partir do rearranjo institucional
das atribuições e competências das unidades da Federação, será condição
indispensável para garantir o sucesso das reformas tributária, fiscal e
administrativa e promover uma estabilidade econômica e social mais duradoura

FEDERALISMO EM XEQUE
Jorge Pôssa

A

polêmica sobre o uso do
cinto de segurança, que ali-
mentou os meios de co-

municação de cidades como Belo
Horizonte e São Paulo, no ano pas-
sado, serviu para tornar pública uma
discussão que não pode mais ser
adiada: a necessidade de se repensar
o modelo da federação brasileira,
procurando-se um novo patamar de
equilíbrio entre as competências da
União, dos estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios. Afinal, ape-
sar de alguns juristas questionarem
a constitucional idade das leis muni-
cipais que tornaram obrigatório o
uso do cinto, o fato é que vereado-
res e prefeitos romperam as amarras
legais e ousaram enfrentar, na práti-
ca, o desafio de questionar os
parâmetros do nosso federalismo.

O debate é complexo, e o trata-
mento da questão comporta
enfoques diversos, às vezes antagô-
nicos, devido aos conflitos de inte-
resses entre a União e os estados-
membros. É natural que o federalis-
mo, que antes demais nada é divisão
de poder, gere conflitos de poder.

O tema, que tem motivado

estudos dos mais renomados juris-
tas do país, aparece no bojo de toda
uma discussão sobre o papel do
Estado. A realidade mostra que é
necessário rever as atribuições do
Estado, não apenas nos estreitos
limites colocados pela concepção
neoliberal, que prega a redução do
poder público ao chamado "Estado
mínimo". Não se trata de, simples-
mente, enxugar a estrutura admi-
nistrativa e delegar à iniciativa pri-
vada a execução de serviços antes a
cargo da máquina pública. Para fa-o
zer face às exigências colocadas
pela modernidade, é fundamental
inaugurar novas perspectivas para a
intervenção governamental, adap-
tando-se o Estado às circunstâncias
da realidade. E, aí, torna-se impres-
cindível o exame das condições em
que se encontra o federalismo no
país, a forma como o Estado se
organiza e se manifesta juridica-
mente.

Essa otimização da intervenção
estatal, através de um novo equilí-
brio federativo, é considerada, por
juristas e estudiosos, condição sine
qua non para a viabilização das

reformas tributária, fiscal e adminis-
trativa, imprescindíveis para pôr fim
ao déficit público e permitir uma
estabilidade econômica duradoura
no país.

Modelo - O modelo federativo
enfrenta problemas por toda parte.
Entre os fatores dominantes naquilo
que poderia ser chamado de "crise
federativa" em âmbito mundial, es-
tão o processo de globalização da
economia, que faz com que as arti-
culações financeiras e econômicas
escapem ao controle dos estados
nacionais, e as manifestações sepa-
ratistas de conteúdo cultural e ideo-
lógico, que atuam como força
desagregadora da unidade nacional.

Na opinião do professor José
Alfredo Baracho, da Faculdade de
Direito da UFMG, a estrutura do
Estado federal apresenta alguns
pontos invariáveis, independente-
mente dos exemplos históricos de
federalismo: divisão de poderes en-
tre União e estados-membros. equi-
líbrio dapluralidade com a unidade;
limites à descentralização, de modo
aevitara dissolução da comunidade
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jurídica nacional; soberania do Es-
tado perante as demais pessoasjurí-
dicas de direito internacional; pree-
minência da Constituição Federal,
de onde deriva a validade das or-
dens jurídicas estaduais; e sistema
de repartição de competências, do
qual resultam relações de coorde-
nação e participação entre a União
e os estados-membros. Outro fa-
tor é a composição do Congresso
Nacional por bancadas provenien-
tes dos estados, em número razo-
avelmente proporcional às respec-
tivas populações, embora haja
distorções.

Complicadores - No caso bra-
sileiro, alguns complicadores
socioculturais tomam mais comple-
xo o arranjo institucional que per-
mite a convivência entre o núcleo
central e os núcleos regionais da
federação. Aqui, a adoção do fede-
ralismo foi uma iniciativa importada
de um sistema alienígena, e não
fruto da experiência política nacio-
nal. Ao contrário do que aconteceu
nos Estados Unidos, onde a inde-
pendência com relação ao coloniza-
dor inglês se deu pela luta articulada
das 13 colônias, cada qual desejosa
de autonomia e soberania conjunta

no cenário internacional, no Brasil o
federalismo não brotou esponta-
neamente e ainda teve que vencer
fortes resistências. A colonização
portuguesa, que nos legou notável
tradição de união nacional, em
contrapartida nos deixou o fardo
pesado de uma concepção unitária
de Estado,algo incompatível com a
dimensão continental de nosso ter-
ritório e a heterogeneidade de cul-
turas que nele existem.

Num país como o Brasil, admi-
nistrar significa descentralizar. Mas
a verdade é que isso só tem existido,
de fato, nos discursos e nos enun-
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ciados formais da lei. Os exemplos
de políticas de descentralização são
raros. E a mentalidade centralizadora
tem como conseqüências o pa-
ternalismo e a política do "pires na
mão", praticada pela totalidade dos
estados. inclusive por São Paulo,
como no episódio da intervenção no
Banespa.

Constituição - Mesmo
depois da Constituição de
88, que buscou avançar rumo
à descentralização política,
administrativa e financeira,
resgatando a autonomia dos
estados-membros solapada
pelo regime autoritário inau-
gurado em 64, o federalis-
mo brasileiro ainda está lon-
ge do ideal. Ninguém dis-
corda de que o modelo fede-
rativo vigente precisa ser
aprimorado, para que os es-
tados possam ter participa-
ção mais efetiva na defini-
ção dos objetivos nacionais
comuns.

Entre as principais no-
vidades da Constituição de
88, está o reconhecimento dos mu-
nicípios como entidades integrantes
da federação, com autonomia polí-
tico-administrativa, ao contrário de
outras federações, em que o municí-
pio é tido como circunscrição
territorial meramente administrati-
va.

Os conflitos que caracterizam o
quadro atual da federação brasileira
são muitos. Dentre eles, destaca-se
a oposição entre estados e municí-
pios, por um lado, e o governo
federal, por outro, na disputa por
recursos tributários. Isso, sem falar
na "guerra fiscal" entre os estados-

membros. Além disso, a descen-
tralização levada aefeito pela Cons-
tituição de 88 funciona como um
fator de desagregação do pacto fe-
derativo, pois não tem conseguido
atender aos diferentes interesses
regionais.

Outro conflito importante é o
que tem origem na desigualdade da

representação das unidades
federadas na Câmara federal, fazen-
do com que estados do Norte e do
Nordeste sejam super-representa-
dos. distorcendo a federação.

Competências - A redefinição
do federalismo brasileiro não se es-
gota na reforma tributária ou na
correção da representação no Con-
gresso Nacional. É preciso rever a
distribuição de competências
legislativas, fortalecendo-se os
Legislativos estaduais.

Assim, é hora de "dar a César o
que é de César", fazendo com que a

União fique com as matérias em que
predomina o interesse geral ou na-
cional, os estados assumam as ques-
tões de interesse regional e os muni-
cípios cuidem do que é de interesse
local. O que não quer dizer que essa
repartição de competências seja algo
simples, pois, certamente, não é ta-
refa das mais fáceis distinguir entre

o que é de interesse geral e o
que é de interesse regional ou
local.

Os deputados estaduais re-
clamam, com freqüência, do
fato de que assuntos sobre os
quais há uma multiplicidade
de interesses regionais, como
desapropriação de terras, não
são tratados sob o prisma das
peculiaridades dos estados.
Do mesmo modo, questões
como trânsito e transporte,
que deveriam motivar inter-
venções mediante leis especí-
ficas para solucionar proble-
mas locais, fogem da compe-
tência legislativa de estados e
municípios.

Outro exemplo de falta de
autonomia das esferas esta-

dual e municipal está nas normas
que regem o serviço público. Os
governantes são unânimes em apon-
tar a necessidade de se reformar a
máquina pública, mas reclamam da
incapacidade de se adequar a admi-
nistração às necessidades próprias
de cada caso. Para isso, dizem, seria
preciso retirar da Constituição Fe-
deral os dispositivos que tratam dos
servidores, exceto aqueles que se
referem à aposentadoria. Há quem
peça, também, que assuntos como
as diretrizes e bases da educação
sejam excluídos da área de compe-
tência privativa da União.
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Essa excessiva centralização re-
flete, também, a eterna desconfian-
ça da União em relação aos poderes
locais. Sob o pretexto de produzir
normas gerais válidas para todo o
território nacional, os deputados
federais e senadores acabam tecen-
do minúcias sobre matérias que de-
veriam ser da alçada dos estados.

Toda essa po-
lêmica em torno do
federalismo está
permeada de um
sem-número de ou-
tras discussões.
como relação entre
os Poderes, sistema
político-eleitoral -
sobretudo a questão
do voto distrital - e
representação parti-
dária. A sociedade
organizada, a exem-
PIO  dos prefeitos no
caso do cinto de se-
gurança, tem pela
frente o desafio de
enfrentar esse deba-
te na busca de uma
federação eficiente.
em que todos os componentes dis-
ponham dos meios necessários à
sua auto-organização. É o profes-
sor Baracho quem ensina: "A orga-
nização e aestabilidade da Repúbli-
ca brasileira, sob a forma de federa-
ção, dependem da repartição de
competências, da harmonia de Po-
deres entre os entes que a com-
põem, através do jogo coordenado
e normal destas entidades".

Seminário -A discussão so-
bre o federalismo começa a ganhar
corpo entre os parlamentares. Pre-
sidentes e representantes de 17 As-

sembléias Legislativas e membros
da National Conference of Stare
Legislatures (NCSL), entidade que
congrega corpo técnico e parlamen-
tares dos Legislativos estaduais nor-
te-americanos, participaram, no úl-
timo mês de novembro, na Assem-
bléia de Minas, do Seminário "Bra-
sillEstados Unidos: Federalismo e

Fortalecimento dos Legislativos Es-
taduais". O evento, promovido pelo
Colegiado de Presidentes das As-
sembléias Legislativas do Brasil e
pela NCSL, serviu para parlamenta-
res e técnicos das assembléias tro-
carem experiências e identificarem
ações conjuntas com vistas ao aper-
feiçoamento e à consolidação do
regime democrático.

Para o presidente da Assem-
bléia de Minas e coordenador na-
cional do Colegiado de Presidentes,
deputado Agostinho Patrús, a pre-
sença maciça no seminário mostrou
que já existe a consciência nítida da

necessidade de fortalecimento dos
Legislativos estaduais e da urgência
de se repensar o pacto federativo na
busca de um modelo que propor-
cione maior equilíbrio e gover-
nabilidade à nação. "A história con-
sagrou a excelência do Estado
federado sobre o modelo unitário
em que o poder central, distante das

realidades locais e
do contato contí-
nuo com o povo,
não tem condições
de oferecer solu-
ções diferenciadas
que respeitem o
modo de ser pró-
prio decadacomu-
nidade". analisa
Patrús.

Enaltecendo o
modelo americano.
em que "a separa-
ção dos Poderes e
o federalismo uni-
ram-se para cons-
tituir um sistema
político no seio do
qual a democracia
adquire sua expres-

são máxima", Patrús lembra que a
separação dos Poderes é um dos
pilares que sustentam os regimes
autenticamente democráticos e que,
quanto mais consagrada nas práti-
cas e nas tradições, maior será o
espaço que se abre para as liberda-
des fundamentais e para o exercício
pleno da cidadania. "Mas esse ideal
só encontrará efetividade onde hou-
ver um Legislativo forte o bastante
para exercer com eficácia suas fun-
ções essenciais, com capacidade su-
ficiente para dar respostas adequa-
das às demandas da sociedade",
observa.

PATRÚs: Já existe a consciência da importância de se repensar o pacto federativo
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CIDADANIA
Pensando no cidadão de amanhã, a Assembléia lança uma coleção
de livros infantis para estimular, através de histórias atraentes, a
compreensão do processo de elaboração de uma lei, do trabalho do
Poder Legislativo e sobretudo da importância da participação política

A LEI E14 JDD
Rodrigo Lucena

idadão Mirim é o nome da coleção lançada
pela Assembléia Legislativa de Minas,

no final de setembro do ano passado, para
crianças na faixa de 7 a 12 anos, motivando-os
a um debate pouco comum às escolas de ensino
fundamental. Com cinco histórias sobre assun-
tos diferentes, os livros oferecem às crianças
uma idéia geral de como um problema do dia-
a-dia das pessoas pode ser resolvido pelo
deputado, através do processo legislativo.

A novidade não está propriamente no
tema, mas na criação de um material didático

atraente e inovador. A linguagem literária,
jogos e ilustrações despertam a curiosidade e
o interesse da criança. Sem perceber, elas
acabam se envolvendo numa discussão políti-
ca, que permite ao professor fazer uma abor-
dagem interativa, bem distante da rigidez
formal das lições de Educação Moral e Cívica
do passado. A diferença se acentua em vista
dos objetivos. A coleção Cidadão Mirim é
uma aula de cidadania. Instiga o debate e
mostra as ferramentas de participação numa
sociedade democrática.

Redesenhar o
modelo - Concebida re-
centemente, esta coleção é
na realidade fruto de um

T; programa maior, onde se
insere oprojeto "Educação
para a Cidadania", que teve
seu embnao em meados da
década de 80, conforme
lembra a secretária de Co-
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para retomar algumas de suas prerrogativas
constitucionais, reduzidas durante o regime
militar, quando se tornou, pelo menos na
visão popular, uma espécie de Poder
homologatório das decisões do Executivo.

Era preciso redesenhar o modelo e se
aparelhar para buscar uma reaproximação
com a sociedade, ganhando sua confiança.
Desta forma, foram traçadas três diretrizes
básicas e ações para lhes dar cumprimento,
conta Sílvia Rubião. A primeira delas esta-
belecia a necessidade de modernização ad-
ministrativa e capacitação dos quadros funcio-
nais da Assembléia, com medidas tais como
a informatização, o treinamento do corpo
técnico, através da Escola do Legislativo, e a
racionalização das estruturas. A segunda

previa o rompimento do modelo fechado de
atuação e propunha a criação de canais de
participação da sociedade, dando origem a
iniciativas como as audiências públicas, se-
minários, fóruns técnicos e outras.

Finalmente, a terceira diretriz, a da "Edu-
cação para Cidadania", com o papel de
trabalhar pela democracia, formando os ci-
dadãos do futuro. "Se conseguirmos formar
para a cidadania, ensinaremos o respeito
pela diversidade cultural, o que só pode
servir para atenuar a intolerância - e a falta
de democracia - em nossa terra", disse o
professor titular de Filosofia Política da Uni-
versidade de Campinas, Roberto Romano,
ao avaliar a coleção Cidadão Mirim.

Ainda segundo o professor, os livros "po-
dem exorcizar o desânimo que impera nos
meios educacionais e provam ser possível

romper as barreiras do descompromisso para
com a coisa pública". Particularmente sur-
preso com a beleza dos exemplares, o filósofo
acredita que o recurso visual tem uma função
persuasiva pouco usada pelas pessoas que
abraçam as causas dos direitos humanos e
muito explorada pelos movimentos apresso-
res, como o próprio fascismo. "Tudo isto sem
fazer concessões populistas ou manipulações
ideológicas, mas com conteúdo pedagógico
adequado", disse Romano.

Já o presidente da Assembléia de Minas,
deputado Agostinho Patrús, ressalta que
"contribuir para a consolidação do regime
democrático é atribuição intrínseca do
Legislativo. Fazê-lo desenvolvendo projetos
voltados para o indivíduo em formação, a

quem caberá viver o futuro do
País, é acreditar no potencial
humano, esteio e razão de ser
de toda sociedade". E comple-
ta: "O gosto e o amor pela
democracia só podem advir do
seu conhecimento e do seu exer-
cício".

Desafio —O projeto "Edu-
cação para a Cidadania" já teve
outras iniciativas, como a
"Miniconstituinte", em que se

dramatizava o funcionamento da Assembléia
(também acompanhada de um jogo); a reali-
zação de um concurso de redação sobre o
Poder Legislativo, que teve os melhores tex-
tos reunidos numa publicação distribuída
nas escolas; a elaboração de uma cartilha
sobre o plebiscito que definiu o sistema e a
forma de governo no Brasil; e um vídeo sobre
as atribuições do Legislativo, com conceitos
de democracia, representação e participação,
dirigido aos adolescentes das escolas que
visitam o Palácio da Inconfidência, sede do
Poder Legislativo.

Mas o maior desafio da Assembléia, hoje,
não é produzir, mas divulgar suas peças tanto
quanto necessário. "Pretendemos estabele-
cer parcerias, seja com outras estruturas do
poder público ou com a iniciativa privada, a
fim de atingir o maior número possível de

"Pretendemos esta-
belecer parcerias para
chegar a um maior
número de crianças
no Estado"

Sílvia Rubião
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crianças no Estado", esclarece Sílvia Rubião.
A favor dessa perspectiva está o caráter
eminentemente didático do projeto, que pode
se enquadrar nas leis de incentivo à cultura e
caber nas estratégias de marketing das gran-
des empresas.

O objetivo não é levá-lo necessariamente
às bibliotecas, mas principalmente às escolas,
onde poderá ser usado com o acompanha-
mento e orientação do professor, para melhor
assimilação do estudante, observa a secretá-

ria de Comunicação Institucional da Assem-
bléia. Existe também a proposta de associar
esse trabalho às audiências públicas regio-
nais, levando o material às escolas do interior,
em todas as macrorregiões do Estado onde
são realizadas as reuniões.

Os livros - Idealizada pelas técnicas da
Assembléia Cristina Agostinho e Patrícia
Gomes Barbosa, a coleção de cinco livros
infantis foi elaborada e ilustrada por autores
mineiros conhecidos, com projeto gráfico de
Paulo Bernardo Vai. Segundo Patrícia Bar-
bosa, gerente-geral de Comissões da Assem-
bléia, depois de muitos anos trabalhando na
área do processo legislativo e com a missão de
mostrar o funcionamento desse setor às crian-
ças que visitam a Casa, já se fazia necessária
uma publicação com linguagem acessível e
dirigida àquele público.

A questão era como fazer um assunto tido
como enfadonho para uma criança se trans-
formar numa reflexão política. Aproveitando
o talento da colega Cristina Agostinho, ela
própria uma escritora de livros infantis, sur-
giu a idéia de fazer cinco histórias, cujos

temas fossem atinentes às comissões da As-
sembléia.

Na primeira parte de cada obra, a história
é relatada com situações do dia-a-dia da
cidade e do campo. O eixo central de discus-
são, sobre o qual se cria o debate, é reforçado
a partir de algum questionamento feito por
um dos personagens. Na segunda parte do
livro, Cristina e Patrícia retomam a situação
de conflito apontada pelos autores na primei-
ra parte e mostram como as pessoas podem

contornar o problema, solici-
tando a intervenção do deputa-

A lei - concluem as
servidoras da Assembléia - é o
resultado de um trabalho con-
junto do povo e dos deputados.
Quanto mais participantes fo-
rem os cidadãos, mais condi-
ções terão os deputados de exer-
cer bem o seu trabalho. Em
cada exemplar, vem encartado

um jogo que mostra, passo a passo, os
caminhos percorridos por um projeto até
virar lei.

Em "Sonho Quebrado", ilustrado por
Ana Raquel, a autora Soniajunqueira alerta
sobre a propaganda enganosa (Defesa do
Consumidor). A história narra a vida de um
garoto que, ao ganhar um avião de brinque-
do, anunciado na televisão, percebe que o
objeto tem dimensões bem inferiores àquelas
propagandeadas. Com o apoio dos amigos,
ele procura um deputado, que formula uma
lei proibindo a propaganda enganosa no
Estado de Minas Gerais.

"Pum!" é o livro de Ronaldo Simões
Coelho, ilustrado por Nelson Cruz, que trata,
em versos, de um problema ligado a saúde e
saneamento básico. Bento, personagem prin-
cipal, é um garoto que contrai o vibrião da
cólera. Revoltado com a situação, ele e sua
turma procuram o deputado, que faz uma lei
obrigando o Estado a dotar todas as ruas de
rede de esgoto e água.

O tema Meio Ambiente surge no livro
"Quero Perguntar ao Mundo", de Vivina de
Assis Viana, ilustrado por Marilda Casta-

"Com o jogo, as crian-
ças aprendem noções
técnicas e conceito do
processo legislativo e
da cidadania"

Patrícia Barbosa
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Crianças participam do jogo, no lançamento da coleção Cidadão Mirim

nha. Uma criança assiste a uma discussão
entre uma mulher e um motorista de cami-
nhão sobre poluição. Preocupado com o pro-
blema, o garoto procura o deputado, que faz
uma lei proibindo a circulação de veículos que
soltam fumaça poluente.

Já em "Luz que Alumia", com ilustração
de Cláudio Martins, Maria d0 Carmo
Brandão mostra a curiosidade de uma crian-
ça do campo com uma luz, que ele viu na
escola. Na fazenda onde ele morava não havia
rede elétrica. O garoto procura o deputado,
que faz tramitar um projeto de lei que amplia

a rede de eletrificação rural no Estado de
Minas Gerais.

Por fim, "Coruja Revolucionária", de
EliasJosé, com ilustrações de Denise Rochael,
conta a insatisfação de uma coruja com as más

condições da escola que sua filha freqüenta.
Ela inicia um movimento para conseguir
livros para a biblioteca e consegue de um
deputado a elaboração de uma lei que cria
bibliotecas, com pelo menos 100 livros, em
todas as escolas do Estado.

Abordagem interativa - Um dos for-
tes apelos da coleção Cidadão Mirim, para
atrair a atenção das crianças, é o jogo que
vem encartado em cada um dos exemplares e
permite uma abordagem interativa dos te-
mas. "Ele resgata a parte lúdica, e as crianças

aprendem noções, técnicas e
conceitos do processo
legislativo e de cidadania atra-
vés da brincadeira", diz Pa-
trícia Barbosa.

O jogo, que tem projeto
gráfico de Marcelo Xavier,
foi inspirado num modelo sim-
ples de ludo, jogado num ta-
buleiro, com peões, dados e
fichas que contêm os projetos
de lei. O objetivo é fazer com
que um projeto se transforme

em lei, seguindo-se todos os passos necessá-
rios para isso. O peão representa o projeto,
que deverá passar por todas as casas obriga-
tórias e também pelas casas das comissões,
que estão descritas em cada ficha.

"Quanto mais participan-
tes forem os cidadãos,
mais condições terão os
deputados de exercerI	bem o seu trabalho"

Cristina Agostinho
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INTEGRAÇÃO

Estado e iniciativa privada reúnem-se na Assembléia Legislativa para discutir a
situação do turismo em Minas Gerais e formular uma política de incentivo à
indústria que mais cresce atualmente, com o respeitável movimento mundial de
US$ 3,2 trilhões em 1994, e emprega direta ou indiretamente 212 milhões de pessoas

TURISMO BEM EMPREGADO
Lúcio Perez

Íj irar férias, fazer as malas e viajar. Ou
fazer as malas e viajar a trabalho. Para

muitas pessoas, ir de uma cidade a outra ou de
um país a outro pode parecer uma ação oca-
sional ou mesmo secundária. O que poucos
sabem é que a indústria de viagens e turismo
é hoje uma das maiores do mundo e a principal
empregadora entre todos os ramos da econo-
mia global: em 1994, segundo dados do Con-
selho Mundial de Viagens e Turismo (World
Trave1 & Tounsm Council - \XTTTC), o
setor movimentou US$ 3,2 trilhões e, em
1995, a previsão era chegar a US$ 3,38
trilhões, empregando nada menos que 212
milhões de pessoas.

Em Minas, quantas pessoas estão empre-
gadas direta ou indiretamente no turismo?
Quantos turistas, a trabalho ou lazer, visita-
ram o Estado no ano passado? E quantos
mineiros viajaram dentro e fora de Minas no
mesmo período? São perguntas sem resposta,
por uma única razão: não existem estatísticas
sobre a atividade em Minas, sejam do governo
ou da iniciativa privada.

Essa é a ponta do icebe,g de problemas
enfrentados pelo setor. O que ocorre ou o que
se deixa de fazer para se chegar a essa situação

é uma outra questão. O governo acusa a
iniciativa privada e vice-versa.

Para o presidente da União Brasileira de
Promotores de Feiras (Ubrafe), George
Norman Kutova, especialista no assunto, o
turismo em Minas passou de locomotiva a
vagão nos últimos 25 anos. Ele dá destaque
à falta de investimentos do Estado, que se
afastou pouco a pouco do setor, e cita corno
exemplo o total de recursos para o turismo,
previsto no orçamento do governo para 1996:
0,0005%, ou quase nada. "Essa não é urna
atividade relevante para o governo", afirma.

Kutova defende a reestruturação do turis-
mo em Minas a partir de uma decisão política
do governo. Em sua avaliação, não adianta o
Estado responsabilizar a iniciativa privada.
"pois em nenhum lugar do mundo existem
investimentos da iniciativa privada se não
forem claras as regras do jogo". Ele se refere
à falta de planejamento estratégico para o
turismo, assim como de legislação moderna.

Minas Gerais, diz  presidente da Ubrafe,
tem imenso potencial turístico, constituído de
seu acervo histórico, recursos naturais e tradi-
ções culturais. Kutova destaca o trabalho
desenvolvido pelos estados do Sul e do Nor-
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"Nos últimos 25
anos, o turismo em
Minas passou de lo-
comotiva a vagão"

George Norman Kutova

deste, que possuem comissão de turismo inte-
grada e estão investindo há tempos em plane-
jamento, legislação e infra-estrutura. "Aqui
existe um abismo entre a retórica e a realida-
de", denuncia.

Já o coordenador, há oito anos, da Comis-
são de Turismo da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Daltro
Nogueira, não considera o Estado o único
culpado pela situação. Nogueira diz que tradi-
cionalmente o poder público e a iniciativa
privada relegaram o turismo em Minas. Mes-
mo assim, diz que os empresários mineiros

trabalham sem apoio do governo e não há
qualquer tipo de planejamento em médio
prazo. "Nada existe, a não ser a boa vontade
do governador Eduardo Azeredo", afirma,
defendendo que o governo atue na promoção

da atividade e criação de
ZiflhLfltOLLutula.

O secretário de Espor-
tes, Lazer e Turismo de
Minas Gerais, deputado
federal Ademir Lucas,
não aceita as acusações e
diz que, se o Estado se
afastou do turismo, depois
de ter grande participa-
ção no setor, foi por pres-
são da sociedade. "Seja
construindo hotéis, ter-
mas, implantando cassi-

nos nas estâncias hidrominerais, preservando
as cidades históricas, o Estado sempre esteve
à frente de todas as iniciativas do turismo em
Minas", sustenta.

Ademir Lucas reconhece o afastamento
do governo do setor, fato que chama de
desoneração do Estado, que ocorreu "devido
à intervenção da iniciativa privada". Dessa
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forma, diz, houve um vácuo, que causou desâ-
nimo de se alocar novos recursos e desenvolver
programas e atividades, tanto na iniciativa
privada quanto na área pública.

O secretário afirma que agora o Estado
retoma ao setor para induzir o desenvolvimen-
to, e não mais para intervir. Ele cita várias
iniciativas, como a contratação de uma empre-
sa espanhola para executar o Plano Diretor de
Furnas, a adoção de uma política agressiva de
captação de eventos, através do Minascentro,
e o Plano Viário Turístico de Minas Gerais.

US$ 3 trilhões em 1995, no Brasil as cifras
são reduzidas. Segundo o \VTTC, que tem
sede em Bruxelas e é formado por represen-
tantes de grandes empresas mundiais ligadas
direta ou indiretamente ao setor, a previsão
para o Brasil no mesmo período era de um
movimento de US$ 45 bilhões, quantia que
deixaria o país na décima colocação no que se
refere ao montante gerado pela indústria de
viagens e turismo.

Em relação à geração de impostos e
taxas, nada menos que 11 , 1 % do total reco-

lhido no mundo é gerado pela

7

"Se o Estado se afas-
tou do Turismo, foi
por pressão da socie-
dade"

Ademir Lucas

atividade turística. Calcula-se
que no ano passado eles te-
nham representado US$ 655
bilhões, sendo US$ 236 bi-
lhões em impostos pessoais -
que atingem diretamente os con-
sumidores -, US$ 79 bilhões
em valores pagos diretamente
pelas empresas e US$ 339 bi-
lhões em impostos indiretos.

Dentro de dez anos, es-
pera-se que os impostos absor-

"A tarefa de construir e reconstruir o turismo
em Minas é de todos. E hora de parceria.
Isoladamente, pouco se pode fazer. Os gover-
nos federal e do Estado, as prefeituras e a
iniciativa privada podem tudo. Estamos que-
rendo participar desse desafio de colocar Mi-
nas no foco do turismo nacional" - afirma.

A secretária adjunta de Turismo e Ser-
viços do Ministério da Indústria e Comércio,
Márcia Kubitschek, concorda com Ademir
Lucas no sentido de que somente uma parce-
ria entre poder público e iniciativa privada
pode fazer deslanchar a atividade em Minas.
Em sua avaliação, "turismo é parceria sem
ela não pode haver uma política coordenada,
efetiva e sensata para o setor.

Impacto positivo - Enquanto em
todo o mundo o turismo movimentou mais de

vidos pelo setor atinjam a mar-
ca de US$ 1 ,5 trilhão. No Brasil, somando-
se os impostos pessoais e empresariais (dire-
tos e indiretos), o valor recolhido deverá ser
de US$ 7,86 bilhões, ou 7,8% do total de
taxas e impostos arrecadados.

O principal indicador do WTTC so-
bre o turismo se refere ao número de pessoas
empregadas no setor em 1995: 212 milhões
de trabalhadores. Nos últimos dez anos, o
número de empregos gerados pela atividade
cresceu cerca de 110% e a estimativa é de
que, até a próxima década, ela empregue 338
milhões de pessoas, ou 11,8% do total mun-
dial. No Brasil, o setor ocupa um em cada 11
trabalhadores, sendo responsável por quase
seis milhões de empregos diretos e indiretos
e pela geração de cem mil empregos ao ano.

Também em relação ao Produto Inter-
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no Bruto, o turismo se destaca. Em 1994,
10, 1 % do PIB Mundial originou-se de ativi-
dades  ligadas ao setor. Para 95, a estimativa
era de que esse número aumentasse em 0,8%.
Ou seja, 10,9% do PIB em todo o mundo
deveria vir, direta ou indiretamente, da ativi-
dade turística.

Em países onde essa indústria é a base
da economia, como os do Caribe, a participa-
ção no PIB chega a ser de 25%. Na América
Latina, é de pouco mais de 5%. No Brasil,

para os não poucos problemas do turismo no
Estado, a Assembléia Legislativa realizou,
na última semana de outubro do ano passa-
do, juntamente com 48 entidades do setor, o
Seminário Legislativo "Turismo: Caminho
das Minas". Durante quatro dias, represen-
tantes das áreas pública e privada debateram
a realidade do turismo em Minas e, ao final
dos trabalhos, aprovaram um documento
com propostas para o desenvolvimento do
setor.

"Turismo é parceria
entre iniciativa pri-
vada e poder públi-
co"

Márcia Kubitschek

ar,De o turismo mineiro
fosse medido pelo relógio da his-
tória, ele demarcaria dois perío-
dos distintos: o que antecedeu
este seminário e o que se inicia a
partir de sua realização", disse o
coordenador da Comissão de
Turismo da Fiemg, Daltro No-
gueira. Para ele, pela primeira
vez uma casa legislativa, "o mais
legítimo de todos os foros", abriu-
se à discussão sobre a atividade
e sua importância estratégica com
relação ao interesse comunitá-

esse índice tem-se mantido estável desde 1987,
oscilando entre 7,8% e 8%.

Na Espanha, o turismo tomou-se a
principal fonte de receita nacional. No Brasil,
a Organização Mundial de Turismo (OMT)
elaborou para a Embratur um relatório com o
objetivo de identificar os itens da economia
influenciados diretamente pela atividade. São
52 dos mais variados setores, que atuam como
fontes indiretas de geração de empregos.

Segundo a Secretaria Nacional de Tu-
rismo e Serviços do Ministério da Indústria e
Comércio, mais de 450 mil empregos deve-
riam ser gerados nessa área, em 95. Entre os
segmentos envolvidos estão os de alimentos e
bebidas, combustíveis minerais, produtos ele-
trodomésticos, calçados, recreação e aluguel
de imóveis.

Seminário - Em busca de soluções

rio.
O documento final, elaborado a partir

de sugestões de seis grupos de trabalho, tem
55 propostas. A principal delas defende a
criação de uma estrutura oficial a ser com-
posta por uma secretaria de Estado específi-
ca para o turismo, pelo Conselho Estadual
de Turismo, pela Empresa Mineira de Tu-
rismo (Turminas) e pela Companhia Minei-
ra de Promoções (Prominas).

A partir do documento, as entidades
do setor ficaram encarregadas de elaborar
um anteprojeto de lei, a ser encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa,
que o apresentará para análise e votação
pelos deputados. O anteprojeto deverá con-
templar o máximo possível de propostas
incluídas no documento final.
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COOPERATIVISMO
Reunidos pela Assembléia Legislativa e pela Sudecoop, algumas das
maiores expressões nacionais do cooperativismo avaliam os problemas e
as perspectivas do setor e concluem que a solução para as aflições do
desemprego e da falta de crédito pode ter resposta nas ações cooperadas

A UNIÃO E A FORÇA
Francisco de Morais Mendes

A s cooperativas de crédito, de trabalho,
de consumo, urbanas, rurais e outras

aglutinam cerca de 2% da população brasilei-
ra. Segundo dados da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (RS), elas chegam a quase
7 mil no país, sendo em torno de 4 mil nas
áreas urbanas. E pouco, se comparado com
outros países. Nos Estados Unidos, 30% da
população está associada a alguma forma de
cooperativismo. Na Itália, as cooperativas so-
mam 140 mil.

Mesmo em pequena quantidade, as coope-
rativas têm um peso importante na economia
do país. O patrimônio e o trabalho do
cooperativismo representam cerca de 10% do
PIB brasileiro. E por elas passam 50% do
leite produzido e comercializado no país,
ocorrendo o mesmo com 30% da soja, do
milho e do arroz, e com mais de 70% do trigo.

Esses dados foram trazidos à Assembléia
Legislativa por algumas das maiores autorida-
des do cooperativismo no Brasil, como os
representantes da Organização das Coopera-
tivas Brasileiras (OCB), Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais
(Ocemg), Sociedade Rural Brasileira e das
Universidades do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos) e de Ijuí, no Rio Grande do Sul,

e UFMG e Viçosa, de Minas Gerais. O
Ciclo Nacional de Debates "Autogestão:
associativismo e cooperativismo", colocou em
discussão os problemas e as perspectivas do
cooperativismo brasileiro.

Nos últimos dois anos, o número de coope-
rativas de Minas Gerais saltou de 500 para
700. O maior setor cooperativista em Minas
Gerais é o agropecuário, com 223 cooperati-
vas e mais 72 de consumo. As de crédito
foram o segundo segmento, sendo 118 de
crédito mútuo e 101 de crédito rural. O
Estado conta com 125 cooperativas de traba-
lho, sendo 70 de trabalho médico. Esses
dados são do presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais
(Ocemg), Alfeu Silva Mendes. Ele apresen-
tou também um painel sobre o cooperativismo
no mundo, que conta hoje com cerca de 750
milhões de cooperados, divididos em 297
organizações nacionais e 8 organizações inter-
nacionais. O movimento está diluído em 90
países. O Brasil tem 3,3 milhões de coopera-
dos, número que Alfeu Mendes considera
baixo. "E bom ter conhecimento desses
números, porque vemos o desafio à nossa
frente, o quanto temos que avançar no nosso
cooperativismo e o quão grande é o campo de
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luta que se nos apresenta, principalmente
para os dirigentes de cooperativas ou de
organizações de cooperativas", disse.

O espectro desse campo de luta é imenso
e nem sempre há consenso sobre os rumos a
serem tomados. Das definições ideológicas,
que perpassam as discussões sobre finalida-
des sociais e econômicas do cooperativismo,
a aspectos como centralização de decisões,
autonomia, poder de voto, legislação e papel
do Estado, o encontro abriu espaço para as
mais diversas manifestações.

Estado e cooperativas - O primeiro
painel do Ciclo de Debates tratou do tema
"Sociedade, informação e geração de empre-
go e relações entre cooperativas, empresas,
Estado e ONGs".

Nem o Estado brasileiro utiliza, de forma
eficaz, o cooperativismo como instrumento
de política de desenvolvimento, nem o
cooperativismo utiliza, de forma eficaz, o
Estado como instrumento de desenvolvimen-
to do cooperativismo. A constatação foi feita
pelo professor José Horta Valadares, da
Universidade Federal de Viçosa, a única
instituição de ensino superior em Minas
Gerais que tem formação específica para o

trabalho com associativismo e cooperativismo.
Ele defendeu, por exemplo, a participa-

 1

ção do cooperativismo na reforma adminis-
trativa do Estado. Os serviços de abasteci-
mento de água e esgoto poderiam ser
estruturados em forma de cooperativa. "O
Estado não convidou o cooperativismo para
discutir a reforma administrativa e receio que
o cooperativismo não esteja organizado para
participar desses debates". Ele defendeu
também o incentivo, por parte do Estado, à
formação de cooperativas de educação por
pais de alunos, como alternativa ao preço e à
qualidade do ensino oferecido pela escola
privada, nos níveis fundamental e médio.

A aproximação do Estado com os setores
mais carentes da população, através de linhas
de crédito, foi tratada por Luís Fernando
Lara Resende, representante do Programa
Comunidade Solidária, que falou sobre o
Programa de Geração de Emprego e Renda
(Proger), executado com recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), e da
proposta de criação de um Banco do Povo.
"Quando analisamos a questão da oferta de
crédito à população mais carente, verificamos
uma enorme dificuldade ou mesmo a impos-
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sibilidade de essa população ter acesso às
linhas oficiais existentes". Os recursos desse
programa seriam repassados através de orga-
nizações não-governamentais, municípios e
Estados, e haveria mecanismos alternativos de
aval para os empréstimos, que teriam também
acompanhamento técnico em seu emprego por
microempresas ou agentes informais da econo-
mia.

Voltada para os setores já organizados é a
ação da Gerência de Negócios do Sistema
Cooperativista do Banco do Brasil. Seu repre-
sentante, Gabriel Antônio Ataila, disse que o
Banco incentivou a formação de inúmeras
cooperativas rurais e hoje está atento à forma-

ção de cooperativas urbanas, de trabalho,
setor que acompanha a tendência interna-
cional de globalização. O Banco do Brasil
abriu uma linha de crédito para essas coope-
rativas, também com recursos do FAT. Dis-
cutindo a relação entre as cooperativas e o
Estado, Gabriel Atalia defendeu a abertura
à participação das cooperativas em licitações
públicas, o que hoje é vedado por lei. Servi-
ços do Estado também poderiam, na sua
opinião, ser administrados por cooperativas,
e mencionou o caso da Argentina, onde as
cooperativas são responsáveis pelo forneci-
mento de energia elétrica. Atalia comentou
também o caso das cooperativas de ensino,

COOPERATIVISMO
Raul Messias Franco*

O debate que realizamos na As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais
abordou os principais problemas e so-
luções do cooperativismo no Brasil.

Tendo como tema central a nova
legislação cooperativista em discussão
no Congresso Nacional, foram abor-
dados os seguintes aspectos fundamen-
tais:

os pontos polêmicos dos proje-
tos em discussão;

20 a questão das cooperativas de
trabalho;

3° - a cooperação regional entre os
municípios;

40 - a. relação entre o Estado e as
Cooperativas.

- Os pontos polêmicos dos
projetos em discussão

Tivemos o privilégio de receber em
primeira mão dois dados fundamen-
tais para esse debate. O primeiro, o
resultado da Conferência de
Manchester, realizada em 100 anos de
Aliança Internacional Cooperativa. Foi

reafirmado o princípio básico do
cooperativismo democrático - "cada pes-
soa um voto". E sabido que há uma
polêmica quanto a esse princípio. Alguns
alegam que as empresas concorrentes dão
vantagens aos grandes fornecedores e es-
tes abandonam a cooperativa. Uma forma
de retê-los seria dar-lhes mais poder. O
melhor caminho é dar mais eficiência, sem
a quebra do princípio básico, pois as
cooperativas passariam a ser idênticas às
sociedades anônimas.

A segunda informação valiosa foi o
anteprojeto da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - Unisinos, deSão

Leopoldo, Fio Grande do ui.
A principal polêmica nos projetos em

tramitação diz respeito ao sistema repre-
sentativo do cooperativismo, hoje
consubstanciado na OCB (Organização
das Cooperativas Brasileiras) e nas OCEs
(Organização das Cooperativas dos Esta-
dos). Alguns defendem a obrigatoriedade
de filiação ao sistema, como condição
básica para o funcionamento das coopera-
tivas, passando para a OCB as antigas
atribuições do INCRA, só que agora não
mais na mão do Estado, mas na mão do
sistema OCB.

Outros defendem a livre adesão como
mais coerente com os princípios funda-
mentais do cooperativismo e com a pró-
pria Constituição Federal, no seu capítulo
1, artigo 5°, inciso'nciso XX: "Ninguém poderá
ser compelido a associar—se ou a permane-
cer associado".

Quanto ao controle das cooperativas,
ele seria feito pela legislação ordinária e,
para efeito de recebimento de recursos
Públicos, elas seriam monitoradas por
uma secretaria nacional de cooperativismo,
que seria um órgão gestor dos recursos
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que hoje são quase 200 em todo o país, que
cresceram com apoio financeiro do fundo de
pensão do Banco.

Cooperação e globalização - O pro-
fessor Clélio Campolina, da UFMG, abriu o
painel "Cidade e campo: cooperação regio-
nal e globalização , com a discussão da
globalização e seu significado para o Brasil,
da dinâmica regional recente da economia
brasileira, em seus aspectos industrial e
agropecuário, do Mercosul e seus impactos
regionais no Brasil e do papel do sistema
viário na configuração e reconfiguração regio-
nal e nos fluxos comerciais dentro do Brasil.

A organização cooperativista no atual

momento da economia foi também objeto da
palestra do secretário de Agricultura do Es-
tado de Santa Catarina e atual presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), Dejandir Dalpasquale. Compa -
rando a situação brasileira com a de outros
países, ele acentuou que a pequena quantida-
de de cooperativas no Brasil se deve às
dificuldades impostas para sua constituição,
principalmente na faixa de crédito. Lembrou
que a Holanda possui 3.500 cooperativas de
crédito, enquanto que Santa Catarina, que
tem o dobro da área territorial da Holanda,
deve ter 20 ou 30.

Ele defendeu também a criação do Banco

públicos destinados ao cooperativismo.
O sistema 0GB permaneceria como

de representação política do
cooperativismo, mas sem o caráter com-
pulsório.

Um ponto de destaque no debate,
apesar de não ser polêmico, é a proposta
de redução cio número mínimo de coope-
rados de 20 para 7. Durante muito tem-
po, especialmente na época do milagre
brasileiro (70-80) predominou o
gigantismo - "uma cooperativa para ser
boa tinha que ser grande". Surgiram
então grandes cooperativas com mais de
mil sócios. Formaram-se grandes empre-
sas, porém o cooperativismo era muito
pobre entre as pessoas. Os sócios passa-
ram a ser simples fornecedores, às vezes
sem outra opção.

Hoje a situação é diferente. A
proposta de redução do número mínimo
para 7 visa fomentar o aparecimento de
milhares de microcooperativas em torno
de objetivos simples e concretos, como a
obtenção de um computador, um trator,
etc.

20 - A questão das cooperativas de
trabalho

Dentro do contexto de
terceirização, levando-se em consideração
o fantasma do desemprego, coloca-se a
discussão em tomo das cooperativas de

trabalho: solução ou armadilha?
Partimos do princípio da evolução

das relações de trabalho. Assim como o
trabalho assalariado foi um progresso em
relação ao trabalho escravo e ao trabalho
servil, o trabalho cooperativado pode ser
uma evolução em relação ao trabalho
assalariado, com a abolição do patrão.

O grande perigo é as cooperativas
de trabalho se transformarem em organi-
zação de exploração dos trabalhadores,
negando-lhes os direitos trabalhistas con-
quistados e não dando em troca o novo
direito de cooperado-proprietário.

A verdadeira cooperativa de traba-
lho implicaria na propriedade comum por
parte dos associados dos meios de produ-
ção, como a terra, os galpões, as máqui-
nas, etc. Mas mesmo como prestadora de
serviços, usando os meios de produção de
terceiros, tais cooperativas vão compensar
os direitos trabalhistas tradicionais com a
participação dos cooperados nas sobras
da organização. Evidentemente, tal parti-
cipação pressupõe honestidade e demo-
cracia na decisão do que fazer com as
sobras.

30_ A cooperação intermunicipal

Os consórcios municipais são muito
semelhantes a cooperativas ou conselhos
intermunicipais de desenvolvimento que
gerem em conjunto os recursos públicos.

A experiência do Conselho de Desenvol-
vimento do Rio Grande do Sul, relatada
pelo professor Walter Frantz, foi
elucidativa, colocando o poder decisório
do Conselho: é ele quem decide o que o
Executivo vai fazer com os impostos arre-
cadados e destinados às regiões.

Da mesma forma que uma máquina
ou um microcomputador pode ser uma
propriedade cooperativa, coisas mais com-
plexas como hospitais, laboratórios, pa-
trulhas mecanizadas, podem ser ações
comuns e conjuntas de três ou mais mu-
nicípios.

40 - Relação Estado/Cooperativas

Finalmente chegamos ao seguinte:
vamos lutar pelo fim do Estado, e conse-
qüentemente dos impostos, ou vamos
genro Estado como promotor da divisão
da riqueza? O Estado "Robin Hood",
gerindo os recursos públicos com o senti-
do distributivista, tirando de quem tem e
dando a quem não tem a possibilidade de
ter.

Neste sentido, é imprescindível ao
Estado um órgão de cadastro das experi-
ências cooperativas e, através dele, o
direcionamento da aplicação dos recur-
sos públicos.

(*) Titular da Superintendência de Desen-
volvimento do Cooperativismo (Sudecoop)

-
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de Crédito Cooperativo, sem participação do
governo, para financiar a produção agrícola,
assinalando ainda que nenhuma cooperativa
de crédito sofreu intervenção do Banco Cen-
tral nos últimos anos.

Encerrando o painel, o reitor da Univer-
sidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Walter
Frantz, ex-presidente do Fórum dos Conse-
lhos do Estado e atual presidente do Conselho
Regional de Desenvolvimento da região No-
roeste Colonial do Estado, discorreu sobre a
experiência dos Conselhos Regionais de De-
senvolvimento do Rio Grande do Sul.

Legislação: propostas de mudan-
ças - Os projetos de lei sobre cooperativismo
que tramitam no Congresso Nacional, princi-
palmente o do senador Eduardo Suplicy e o
da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), foram debatidos no módulo « Legis-
lação: propostas de mudanças", pelo presi-
dente da Sociedade Rural Brasileira, Roberto
Rodrigues, pelo professor Virgílio Périus, da
Universidade do Vale dos Sinos (RS) e pelos
deputados federais Carlos Melies e Tilden
Santiago.

Os pontos mais polêmicos em discussão no
Congresso referem-se à formação de coopera-
tivas por pessoas jurídicas, à liberdade de
organização de cooperativas e a aspectos da
tributação.

Experiências e perspectivas - O pre-
sidente da Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais (Ocemg), Alfeu
Silva Mendes; o diretor-presidente, em exer-
cício, da Crediminas, José Eduardo Martins
de Oliveira; o presidente da Unimed, Fran-
cisco José Neves; o superintendente do Tra-
balho da Secretaria de Trabalho e Ação
Social, José Soter de Figueiroa Neto, apre-
sentaram relatos de experiências do movimen-
to cooperativista. O presidente em exercício
cia Crediminas fez uma radiografia do
cooperativismo de crédito e mostrou o cresci-
mento do setor em Minas Gerais, que atingiu
nos últimos dois anos a marca de 98 coopera-

tivas, com 60 mil associados.
O presidente da Unimed, Francisco José

Neves, relatou a experiência do coo-
perativismo médico, que hoje congrega em
torno de 78 mil médicos do país, com
atendimento a quase 10 milhões de usuários,
em 360 cooperativas médicas. Ele falou tam-
bém do intercâmbio da experiência com pa-
íses como Colômbia, Paraguai, Argentina,
Uruguai, Portugal e Japão.

Por fim, o superintendente do Trabalho
da Secretaria de Trabalho e Ação Social,
José Soter de Figueiroa Neto, relatou as
experiências que Minas desenvolveu na linha
do associativismo, nos últimos 25 anos, tam-
bém na ótica do Estado para o movimento
cooperativista e associativista. Disse que a
participação do Estado brasileiro no movi-
mento cooperativista tem sido ruim, desastro-
sa. « Da Era Vargas até 1988,  o Estado se
comportou de uma maneira desastrosa - foi
paternalista, autoritário, clientelista, e fez
com que o cooperativismo vivesse sob a tutela
do Estado."

Soter Figueiroa comentou projetos como
o Prodemata, de 1979,0 Plano Noroeste, de
1984,  o Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural (Papi), mais recente, o MG-
2, e outros, desenvolvidos de maneira inte-
grada por vários órgãos da administração
pública do Estado. Debateu os erros e
acertos desses programas. Concluiu dizendo
que o cooperativismo é uma alternativa
moderna de sobrevivência diante dos novos
paradigmas, principalmente alternativa
socioeconômica de geração de emprego e
renda.

O Ciclo Nacional de Debates foi realiza-
do nos dias 28 e 29 de setembro, numa
promoção da Assembléia Legislativa e da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, através da Superinten-
dência de Desenvolvimento do Coopera-
tivismo (Sudecoop), que tem como titular o
ex-deputado estadual Raul Messias Franco.
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USO DO SOLO

Técnicos e trabalhadores discutem as prioridades de uma política
conservacionista para o uso e manejo do solo, num encontro que
reuniu mais de 300 especialistas, produzindo um documento final
com 38 propostas para regulamentar as ações no meio rural

CONSERVARA TERRA VIVA

A adoção de campanhas educativas como
instrumento de conscientização do meio

rural sobre a importância do uso adequado do
solo e a definição de uma política estadual de
conservação dos solos foram as duas linhas que
inspiraram as 38 propostas aprovadas no Fórum
Técnico Terra Viva, realizado no final de 1995
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Durante três dias, cerca de 300 participantes,
entre técnicos, trabalhadores e representantes de
órgãos governamentais, debateram os proble-
mas que afetam a qualidade do solo no Estado
e suas possíveis soluções, para subsidiar a elabo-
ração de matérias legislativas sobre o assunto.

A prevenção, obviamente, continua sendo
um bom remédio, pois corrige a tempo práticas
inadequadas que teriam efeitos danosos sobre o
solo e, muitas vezes, até irreversíveis. Entre as
ações preventivas, a educação foi apontada como
prioridade em várias propostas. O treinamento
em práticas conservacionistas do pessoal envol-
vido com as patrulhas mecanizadas; a realização
de campanhas educativas para criação e fortale-
cimento da mentalidade conservacionista na po-
pulação rural; e a inserção, no currículo da
escola básica, de fundamentos de manejo e
conservação de solos agrícolas são algumas das
sugestões aprovadas.

O consultor da área de Meio Ambiente da

Assembléia Legislativa, Pedro Chagas Lucca,
ressaltou a importância dessas medidas obser-
vando que a mentalidade conservacionista é
predominante no meio urbano, mas precisa ser
assimilada pelo meio rural, onde ela é ainda
mais fundamental. Essa distorção é resultado
da falta de informação e de apoio institucional
e da tímida iniciativa da extensão rural no
incentivo a práticas de conservação, fazendo,
assim, prevalecer ações inadequadas no uso do
solo, como as queimadas, o plantio com máqui-
nas pesadas, o desrespeito às curvas de nível do
terreno e a utilização ininterrupta da terra,
contrariando uma recomendação técnica básica
de permiuro descanso do solo antes do replantio.

Penalidades - O representante da
Embrapa de Sete Lagoas, Ramon Costa
Alvarenga, participante do encontro, também
frisou a importância de medidas educativas
que estimulem novas práticas junto ao produtor
rural, antes de qualquer atitude que venha
penalizar ações inadequadas do agricultor. Mas
o documento final do Fórum Técnico Terra
Viva recomenda a aplicação de penalidades
para os que causarem repetidos danos ao solo,
em virtude de manejos inadequados. A puni-
ção, nesse caso, será aplicada apenas após ação
educativa, sendo garantida assistência técnica
gratuita à agricultura familiar.
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"O Fórum é uma ini-
ciativa acertada de
busca de aproximação
com a sociedade"

Sebastião Navarro

E essa foi a grande preocupação dos profis-
sionais que participaram do encontro e traba-
lham com este segmento. Representantes da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais (Fetaemg) e da organi-
zação não-governamental Rede Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas reforçaram que uma
futura lei, a ser provavelmente criada a partir das
deliberações do fórum, deve contemplar a ação
educativa como estágio anterior à punição. Eles
argumentaram que a agricultura familiar encon-
tra-se descapitalizada, sem acesso ao crédito e,
muitas vezes, carente da extensão rural oficial.

Sem recursos e sem informações, o pequeno
produtor, inconscientemente, acaba adotando
práticas não conservacionistas e provocando da-
nos ao solo.

A reversão desse quadro será possível, segun-
do os participantes, através de uma ação educativa,
integrada com políticas que promovam as novas
práticas de uso, manejo e conservação do solo. A
implantação de uma política estadual sobre o
assunto e a criação de uma Comissão Estadual de
Uso, Manejo e Conservação dos Solos foram
propostas eleitas como prioritárias no encontro.
A comissão, formada por representantes de ór-
gãos públicos e da sociedade civil, caberá a
definição das diretrizes de um Plano Estadual de
Manejo e Conservação dos Recursos Naturais.

Outras deliberações tratam da instituição de
um serviço estadual, responsável pela implanta-
ção e monitoramento das políticas definidas para
o campo e da criação de Comissões Municipais

de Conservação do Solo. O representante da
Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), Marco Antônio Moura Fran-
co, residente no município de Ituiutaba, ressal-
tou a importância das comissões municipais
citando o exemplo da sua cidade. Em três anos
de existência, a Comissão de Conservação do
Solo de Ituiutaba teve um papel preponderan-
te, contribuindo para a recuperação de 5% a
8% das matas ciliares da região.

Limites - Um aspecto importante na ela-
boração dessas políticas, observado pelos técni-
cos, trata da definição dos limites geográficos

onde serão adotadas determinadas
praticas conservacionistas. L consul-
tor Pedro Chagas Lucca ressalta que
não adianta restringir a atuação
conservacionista aos limites de uma
propriedade: ela deve se estender a
uma sub-bacia hidrográfica, unidade
básica para trabalhos dessa natureza,
já adotada em outros países. Mesmo
no Brasil, algumas regiões, como o
Paraná, já aplicam essa medida.

Naquele Estado, está em vigor tam-
bém uma lei que regulamenta o uso,
manejo e conservação do solo e um
serviço que orienta e multa aqueles que

não cumprem as determinações contidas no
planejamento da propriedade, que é obrigató-
rio para os agricultores. A atividade tem finan-
ciamento do Banco Mundial e começa a servir
como modelo para outros estados. Em Minas,
as iniciativas são ainda bastante tímidas. A
Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) desenvolve o Programa Esta-
dual de Sub-Bacias Hidrográficas. Através
desse trabalho, a Emater está começando a
delinear as áreas de maior risco no Estado e a
selecionar regiões onde serão implantados os
projetos-piloto.

Foi também consenso entre os participantes
do fórum que a futura lei deverá compatibilizar,
mas sem amarras, os sistemas de classificação
para o uso do solo. Hoje, existem dois sistemas
básicos: Aptidão Agrícola e Capacidade de
Uso. Pedro Chagas Lucca adverte que uma
legislação sobre o tema deve considerar esses
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"Mentalidade
conservacionista
precisa ser assimila-
da pelo meio rural"

Pedro Chagas Lucca

dois sistemas, mas não ficar presa a eles, pois
podem surgir novas tecnologias de uso do solo e
tornar a lei defasada.

O sistema "Capacidade de Uso" é originário
dos Estados Unidos e divide o solo de acordo
com sua erodibilidade, sendo adequado, princi-
palmente, para o planejamento no âmbito de
uma propriedade. Já o sistema "Aptidão Agrí-
cola" leva em conta a capacidade de uso, mas é
flexível, pois permite adaptações do solo para
culturas diferentes e, dependendo do manejo,
usa-se a terra de diversas formas. Os dois siste-

mas têm defensores e opositores no país.
Abrangência - Outra recomendação dos

participantes foi a de que o foco das políticas de
conservação dos solos deve ter um espectro am-
plo, pois a agricultura não é a única responsável
pelos problemas do solo. No âmbito das sub-
bacias é fundamental levar em conta também a
construção de rodovias adequadas às caracterís-
ticas dos terrenos. O que ocorre hoje é que as
estradas - em especial as vicinais - são cons-
truídas sem nenhuma preocupação com a con-
servação do local. A conseqüência disso são as
erosões e as freqüentes quedas de barreiras,
tendo como causa cortes de aterro incorretos e
abertura de trechos sem nenhum critério.

O documento final do Fórum Técnico Terra
Viva sugere que se torne obrigatória a utilização
de práticas conservacionistas do solo nas áreas de
influência das estradas e nas obras de engenharia
e/ou arte no meio rural. Essas práticas devem ser
assimiladas tanto pelos órgãos públicos quanto

pelas empresas privadas, e adotadas nas obras
de construção ou manutenção. Propôs-se ainda
constar dos documentos de licitação, em caso
de contratação das empresas, as especificações
técnicas pertinentes.

Legislação - Agora, a partir das propos-
tas aprovadas durante o encontro, os parlamen-
tares mineiros começarão a trabalhar para
transformá-las em ações legislativas concretas,
como projetos de lei e requerimentos, com as
recomendações eleitas no fórum, para envio aos
órgãos competentes. A Comissão de Repre-
sentação do encontro - formada por integrantes
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terra —já vem se reunindo com consul-
tores da Assembléia mineira para ali-
nhavar todas as ações possíveis. Em
vigor, já existem algumas leis, inspira-
das nas deliberações de fóruns ante-
riores, como as normas jurídicas que
tratam das políticas de recursos hídricos
e agrícolas.

A abertura do Fórum Técnico
Terra Viva foi coordenada pelo 2°-
vice-presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL). Ele frisou que

a exaustão das matérias-primas, a extinção
iminente de espécies da fauna e da flora, a
perda da produtividade agrícola, a degradação
ambiental e os desequilíbrios ecológicos leva-
ram o homem a reformular substancialmente
sua relação com a natureza. O fórum é, assim,
conforme o deputado destacou, uma iniciativa
acertada de busca de aproximação com a so-
ciedade para, em conjunto, propor os caminhos
mais adequados ao desenvolvimento do Esta-
do, levando em conta as realidades de cada
segmento e as sugestões aprovadas no encon-
tro.

Na abertura do evento, o professor João
Q uintiliano de Avelar Marques, considerado o
pioneiro da técnica de conservação do solo no
Estado, foi homenageado com uma placa. O
professor é citado, ainda, no documento final,
quando se propõe criar uma medalha com seu
nome para condecorar o "Conservacionista do
Ano", em Minas Gerais.
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REGULAMENTAÇÃO

O debate sobre o uso do gás canalizado produziu importantes sugestões para
a formulação de novas políticas nos planos federal e estadual, como a
desvinculação dos preços do gás dos demais combustíveis e a transformação
das frotas de táxis e ônibus urbanos para uso do gás natural

AVEZ DO GÁS
Pedro Carlos Garcia Costa*

A polêmica sobre a posição do Estado de
Minas Gerais no cenário econômico na-

cional - recentemente reativada - traz à baila a
interessante situação de um dos componentes
básicos do desenvolvimento: o fornecimento de
energia de fonte segura, limpa e de custo aces-
sível. É nesse aspecto que Minas tem peculia-
ridades marcantes. Em seu território estão as
principais nascentes dos grandes rios do Brasil
Oriental Alguns desses cursos d'água estão
cobertos por grandes represas, produtoras e
exportadoras de energia para o Centro-Leste e
Sul brasileiros. Foram e são um dos pilares da
economia dessa região, fornecendo hidroele-
tricidade confiável e barata. Mas, apesar de
todo esse potencial disponível, a matriz
energética estadual está calcada, essencialmente,
na energia gerada pela biomassa dos maciços
florestais plantados e, principalmente, das
manchas florestais nativas residuais.

Não é uma situação confortável. Nosso
principal insumo energético é caro e, por seu
uso descontrolado, altamente degradador do
meio ambiente. A explotação da biomassa já
causou às bacias hidrográficas que aqui têm
origem danos que só em médio e longo prazos,
e a altíssimo custo, poderão ser minimizados.

É uma situação perversa para quem,
como os industriais mineiros, pretende um salto
de qualidade e quantidade na produção indus-

trial, conforme comprova pesquisa recente,
encomendada pela Fiemg à Vox Populi: 50%
das indústrias desejam aumentar a produção e
lançar novos produtos, 46% planejam maiores
investimentos em pesquisa e desenvolvimento
e 45% buscam ampliar suas vendas ao merca-
do externo. Perverso, porque é difícil para
muitos setores industriais mineiros atingir ní-
veis de competitividade internacional, em ter-
mos econômicos e ambientais, sem substituir o
carvão vegetal e a lenha por fonte energética
limpa e ecologicamente correta. Não falamos
aqui apenas do mercado externo mas, também,
do mercado interno, que deve ser suprido com
produtos idênticos.

O governo do Estado demonstrou estar
atento a esses fatos, ao transformar as Centrais
Elétricas de Minas Gerais - Cemig - em com-
panhia energética e criar a Gasmig, em 1986.

Mas a situação conjuntural que balizou
o movimento mineiro pelo gás natural - e que
garantiu ao Estado uma pequena cota desse
insumo e a construção do gasoduto Rio-Belo
Horizonte - é, agora, outra. Foram substanci-
almente modificadas as limitações impostas
pela Constituição Federal  distribuição de gás
canalizado e, também, a sociedade civil tor-
nou-se mais consciente da necessidade de um
meio ambiente ecologicamente saudável para
se obter melhor qualidade de vida.
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Com a Emenda Constitucional n° 5/95. a
Carta Magna passou a permitir a atuação de
empresas privadas na distribuição do gás ca-
nalizado. Por outro lado, o desejo dos indus-
triais mineiros de produzir mais e melhor para

temas relacionados a:
- Aspectos Jurídicos e Institucionais:
- Emenda Constitucional n° 5/95 e seus

reflexos na legislação atual:
concessão, regulamentação, contrato e

ter acesso aos mercados externos e internos garantias.
espelha-se nos princípiosdodesenvolvimento	II - A Situação do Gás Combustível em
sustentável.	 Minas Gerais:

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais,	- histórico;
que, em importantes questões estaduais, tem-
se apoiado em audiências públicas, realizou o
Ciclo Nacional de Debates sobre Gás Canali-
zado nos dias 11 e 12 de dezembro de 1995.
Esse tipo de encontro tem trazido importantes
subsídios ao processo legislativo, como, por
exemplo, na elaboração das leis florestal e de
recursos hídricos e na criação da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável.

- importância do gás para Minas Gerais:
- planos de investimentos;
- políticas de preços e comercialização.

III - Gás Natural no Brasil:
- reservas e produção;
- alternativas de suprimento no Estado:

Bacia de Campos e projeto Brasil-Bolívia;
- formação de preços do gás natural.

IV - Uso do Gás:
- experiência dos consumidores;

Nos dois dias do ciclo, foram debatidos	- experiência internacional;

Comentários à emenda do gás canalizado
Júlio César dos Santos Esteves*

No conjunto das propostas de emen-
das constitucionais de origem governa-
mental popularizado como "reforma
econômica", aquela referente à altera-
ção do monopólio do serviço de explo-
ração do gás canalizado não foi, com
certeza, a que despertou maior aten-
ção.

Os embates travados no Congresso
Nacional e refletidos na mídia tiveram,
como objeto, predominantemente, ou-
tros temas da reforma, como aqueles
relativos à quebra das reservas de mer-
cado d0 petróleo, dos serviços de tele-
comunicações ou ainda à definição e
ao tratamento da empresa nacional.

Com algumas alterações às propos-
tas originais, foi afinal aprovada a
reforma econômica, pondo termo a
monopólios estatuídos pela Constitui-
çãode 1988.

No que se refere ao serviço de
distribuição de gás canalizado, a alte-
ração, consubstanciada na Emenda
Constitucional n° 5, de 15 de agosto
de l995, incidiu sobre o2°do art. 25

da Lei Fundamental, que estabelecia:
"Art. 25 .................
o 1O

	Cabe 	1
L - L.aIe aos Estados explorar

diretamente ou mediante concessão a
empresa estatal com exclusividade de dis-
tribuição, os serviços locais de gás canali-
zado"

Ficava pois cingido aos limites da
atuação do Estado-membro, seja por sua
administração direta, seja pela transferên-
cia a empresa de sua administração indi-
reta, o serviço de distribuição de gás cana-
lizado.

O monopólio constitucional suscitava
controvérsias entre os que viam na reserva
uma proteção necessária à manutenção da
soberania estatal e à prestação do serviço
- de alcance social - mediante a prática
de tarifas justas, e aqueles que o conside-
ravam um obstáculo ao desenvolvimento e
à adequada exploração do recurso.

Mesmo entre a doutrina jurídica, co-
lhem-se manifestações, como a do Prof.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que
considerava o preceito "um dos pecados
da Constituinte" que atendia "aos

xenófobos e inimigos da iniciativa pri-
vada" (Cf. Comentários à Constitui-
ção Brasileira de 1988, vol. 1, Saraiva,
1990, São Paulo, P. 205).

Prevalece, com a promulgação da
Emenda n° 5/95, a extinção da reser-
va. A nova disposição constitucional
não obriga os Estados a transferirem o
serviço para a iniciativa privada. Per-
maneceu facultada a exploração direta
Pelo Estado ou através de concessão. A
distinção está em que, agora, o conces-
sionário poderá ser um particular.

Conforme aprovada, a Emenda
prevê que a concessão se dará nos
termos da lei, vedada a edição de
medida provisória sobre a matéria. A
limitação representada pela exclusão
de uso da medida provisória parece ter
funcionado como uma espécie de con-
dição do legislador, usada não apenas
no particular da exploração do gás
canalizado, mas na reforma econômica
como um todo. Com efeito, alteram-se
pontos sensíveis da Constituição com a
exigência de que a regulamentação
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- transporte urbano e outros usos.
Esse evento permitiu colher importantes suges-

tões para a formulação de novas políticas nos
planos federal e estadual, entre as quais se desta-
cam:

- assegurar para o Estado um maior volume
de gás, compatível com a necessidade da rápida
transformação do parque industrial usuário de
energéticos provenientes da biomassa. Auxilia-se,
assim, a melhoria da qualidade desses produtos
industriais e a minimização da agressão à cober-
tura vegetal de Minas e de Estados vizinhos, o que
facilitará a preservação das bacias hidrográficas
do Brasil Oriental;

- assegurar a distribuição de gás às regiões do
Triângulo, Sul de Minas e Vale do Aço;

- priorizar ouso do gás para as indústrias onde
exista relação direta com a qualidade final dos
produtos e com amelhoriaambiental, consideran-
do-se que no Brasil a oferta será muito menor que
a demanda, hoje e no futuro próximo;

- definir modelos de parceria, de contratos e
de garantias para a distribuição e uso do gás, de
acordo com as peculiaridades regionais:

- estabelecer uma política de preços para o
gás, desvinculando-a dos demais combustíveis;

- reformular o Conselho Estadual de Ener-
gia. ampliando a participação da sociedade ci-
vil;

- transformar as frotas de táxis e ônibus
urbanos das metrópoles do Centro-Leste e Sul
brasileiros para uso do gás natural, visando à
melhoria da qualidade de vida.

Cabe, agora, ao Executivo e ao Legislativo
estaduais dar seqüência ao aprimoramento das
leis e à forma de participação da iniciativa
privada e do Estado na distribuição do gás
canalizado em Minas Gerais.

* Géologo- Consultor da Área de Meio Am-
biente da Gerência-Geral de Consultoria
Temática da Assembléia Legislativa

necessária à implementação de muitas
das mudanças seja necessária e exclu-
sivamente fruto da atuação do Paila-
mento.

Quanto à Emenda sobre o gás
canalizado, a menção à regulamenta-
ção por lei deve ser entendida à luz do
sistema constitucional de repartição de
competências.

A concessão de serviço, como sabi-
do, constitui-se em espécie de contrato
administrativo pelo qual o poder pú-
blico transfere a terceiros a execução de
determinado serviço público. A com-
petência legislativa sobre licitação e
contrato administrativo está dividida
entre União e Estados, cabendo à
primeira legislar sobre normas gerais,
consoante o que dispõe o art. 22,
XX\711, da Constituição da Repúbli-
ca.

A rigor, não há necessidade de
edição de lei federal para dispor sobre
a matéria. A União já exercitou sua
competência ao dispor sobre contratos
administrativos, através da Lei n°

8.666, de 21/6/93, e, mais especifica-
mente, pela Lei no 8.987, de 13/2/95.
que trata do regime de concessão e permis-
são da prestação de serviços públicos.

.Assim, a não ser no que tange à
previsão de normas gerais, a lei menciona-
da na nova redação do § 2° do art. 25 da
Constituição será, portanto, de cada Esta-
do. Enganam-se os que viram na proibi-
ção de uso da medida provisória a sinali-
zação de que a lei referida na Emenda seja
necessariamente federal. Em primeiro lu-
gar, porque a utilização de medida provi-
sória não é exclusiva da União. Por outro
lado, se buscou a coibição de medida
provisória do Presidente da República, a
limitação continua tendo lugar no que diz
respeito às normas gerais sobre a matéria.

Deve-se mencionar que, durante a
tramitação na Câmara dos Deputados, a
proposta de Emenda Constitucional rece-
beu emenda tendente a estabelecer, para
os Estados, a obrigação de se assegurarem
os direitos das empresas públicas já deten-
toras de concessão do serviço de gás cana-
lizado, de acordo com o ajustado nos

respectivos instrumentos de outorga.
A garantia, que teria natureza tran-

sitória, não mereceu aprovação. Tem-
se, assim, que na hipótese de os Esta-
dos optarem pela alteração de sua
ordem jurídica de modo a permitir a
transferência para o setor privado do
serviço de distribuição de gás canaliza-
do, tal como facultado pela Emenda no
5/95, a proteção de que dispõem as
empresas públicas atualmente deten-
toras da outorga será aquela comum à
generalidade dos contratos de conces-
são, que, convém lembrar, admitem
mesmo a rescisão unilateral pelo
concedente (encampação), mediante
o ressarcimento dos prejuízos devida-
mente comprovados pelo concessioná-
rio.

Esta, em linhas gerais, a análise
jurídica dos pontos mais relevantes da
aprovação da Emenda ri' 5/95 à Cons-
tituição da República.

(*) Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa
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