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J oram precisos uns 600 anos desde ofim da Idade Média e outros 120
do início da Revolução industrial - dois momentos marcantes do

início deformação e expansão das cidades - para que o mundo
começasse a atentar seriamente para a questão da qualidade de vida

no ambiente humano. Há apenas 22 anos, 113 países reunidos na
Conferência da ONU em Estocolmo, assustados com a confluência perversa de

desenvolvimento econômico, aumento de consumo e explosão demográfica,
reuniram-se para traçar, pela primeira vez, um plano mundial para preservar e

melhorar o ambiente.
A partir daí, a maior parte dos países - incluindo o Brasil - construiu um razoável

arcabouço jurídico e institucional para reduzir os impactos do desenvolvimento e
fomentar programas e ações de educação ambiental. Nesse curto espaço de tempo

- um pequeno hiato na história da humanidade -, avançou-se muito em
conscientização e chegou-se a produzir urna cultura de defesa de quase tudo o que

anda e respira sobre a Terra. Mas quase nada foi feito sobre o que é a origem de
todo tipo de vida que já passou por aqui: a água.

O planeta tem apenas 0,34% de água disponível para consumo, amplas ftiixas
desertificadas onde populações inteiras sucumbem à fome e pouca consciência

sobre a necessidade de preservação dos recursos hídricos. Só na última década,
surgiram as primeiras experiências de gestão planejada de bacias hidrográficas,

para tentar minorar o impacto das múltiplas atividades pedrató rias.
No caso do Brasil, só recentemente o Congresso Nacional passou a discutir a

gestão de recursos hídricos. E o cidadão brasileiro mantém com a água o mesmo
tipo de relação que opera com o ar: sabe que existe, é vital, mas não tem a mais

remota consciência de que um dia possa se esgotar.
O surgimento de crises regionais, onde a água avulta como recurso estratégico tão

importante como o petróleo, fez aflorar a questão que deverá ocupar o centro das
discussões ambientais nos próximos anos. Dono da maior parte da água disponível

para consumo, o Brasil é interlocutor fundamental dessa discussão e Minas
Gerais, a conhecida caixa d'água do País, de onde saem seus principais rios, está

no centro da debate, no âmbito interno.
Nessa condição, a Assembléia Legislativa de Minas abriu o primeiro debate

nacional sobre o assunto. Dois anos depois de ter ajudado a provocar a formação
de uma comissão interparlamentar dos cinco estados banhados pelo São Francisco

(a Cipe—São Fancisco), o Legislativo lançou a arrojada idéia do Parlamento das
Aguas, que vai ajudar na formação de novas Cipes e congregará uni Parlamento

supra-estadual, destinado a propor leis e ações institucionais que introduzam a
gestão planejada das bacias hidrográficas e o gerenciamento racional do uso
múltiplo das águas brasileiras - ameaçadas de degradação por urna série de

impactos graves, pela falta de urna legislação pertinente e
de órgãos bem coordenados para contê-los.

Esse encontro é o tema desta edição da Revista do Legislativo. O propósito é
aguçar o debate em torno de um problema que ameaça

ganhar contornos perigosos.
A revista trata também das próximas eleições. Em pauta, a discussão sobre até que

ponto as eleições mudam o País, considerando-se que continuam intocáveis - na
legislação - muitos dos mecanismos que produziram Fernando Collor, seu

tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, e toda a crise que quase colocou o
País no fundo do poço.
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CRISE
Com a maior parte dos 0,34% de água disponível para uso no
planeta, o Brasil é peça fundamental na discussão sobre a
escassez e o mau uso dos recursos hídricos, que podem estender,
para o mundo, a série de conflitos regionais emergentes

ÁGUA JA É RECURSO
Jorge Possa
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// água é a melhor de todas as
coisas" - Píndaro, pensa-
dor grego, séc. VI— V a. C.

Já vai longe a época em que a água
poderia ser considerada como um re-
curso abundante e barato. Quase todos
os recursos hídricos de fácil acesso já
foram explorados; e o progresso pesa
cada vez mais sobre o meio ambiente,
comprometendo o ecossistema aquáti-
co, que sofre os efeitos da poluição.

FábioMárton, professorda UFMG
e consultor da Assembléia, ao falar
sobre a luta pela preservação dos recur-
sos naturais, lembra a frase do coman-
dante da Apoio VIII, Frank Borman, à
época da conquista espacial, ao olhar a
Terra e referir-se a ela como "um oásis
de vida na solidão do espaço": "Cada
um de nós precisa fazer alguma coisa
ao seu alcance para proteger este plane-
ta". E proteger a Terra é, sobretudo,
cuidar de seu mais importante recurso:
a água.

A água está relacionada com a
origem da vida no planeta, sendo sua
base física e química. A vida surgiu no
mar, hácercade 3.8 bilhões de anos. No
início, eram formas simples de vida,
como as bactérias. Com o tempo, elas
evoluíram e deram origem a formas
cada vez mais complexas, até chegar ao
ser humano. Mas a dependência com
relação à água continua. Cerca de 60%
do nosso corpo é constituído de água.
Podemos sobreviver vários dias sem
comida, mas muito poucos sem água.

Teoricamente, toda a água da Ter-
ra poderia ser usada para as mais diver-
sas finalidades, mas seria preciso reti-
rar os sais dissolvidos nos oceanos,
algo economicamente impraticável para
a tecnologia disponível. Com isso, a
água utilizável pelos homens
corresponde a urna ínfima parcela do
total.

Oceanos e mares respondem por
97,20% da água existente. Dos 2,80%
restantes, que correspondem à água
doce, 2,15% referem-se às geleiras e

calotas polares, principalmente na An-
tártica e na Groenlândia. Mesmo que
fosse possível liberar esta água, sua
utilização não seria viável, pois isso
significaria a elevação do nível do mar
em até 90 metros, inundando cidades e
áreas cultivadas em todos os continen-
tes. Resta, então, 0,65% de água doce,
sendo que 0,31% constitui-se de águas
subterrâneas situadas em profundida-
des na crosta terrestre inacessíveis à
nossa tecnologia. Temos, finalmente,

Oásis de vida na
solidão do espaço,
a Terra tem apenas

0,65% de água
doce, dos

quais 0,31% em
profundidade e o

resto mal
distribuído pela

superfície

apenas 0,34% da água existente no
planeta como água aproveitável, distri-
buída pelos rios, riachos, lagos e
aqüíferos subterrâneos acessíveis.
Como se vê, no "planeta água", a água
de que precisamos não é um recurso
assim tão abundante.

Sabedoria - Caso a humanidade
dependesse apenas desses recursos, seu
futuro sobre o planeta estaria em peri-
go. Mas a natureza, em sua sabedoria,
encarregou-se de criar um mecanismo
que purifica a água dos oceanos, pro-
duzindo a água doce de que necessita-
mos. E o ciclo hidrológico, mediante o
qual o calor do sol evapora a água da
superfície terrestre, que depois retoma
sob a forma de chuva, granizo e neve.

Dos oceanos, evaporam-se, diari-
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amente, 875 quilômetros cúbicos de
água (875 trilhões de litros), dos quais
775 trilhões retornam por meio de
condensação e precipitação. Os 100
trilhões de litros restantes são levados
pelos ventos em direção aos continentes
e,juntando-se à quantidade evaporada
das águas continentais, resultam numa
precipitação diária de 260 trilhões de
litros de água sobre a Terra, que aca-
bam tendo como destino final o mar.

Este é um ciclo simples, mas exis-
tem outros, complexos, em que a água
pode ficar confinada durante longo tem-
po, como no caso das geleiras, das
calotas polares ou das águas que te-
nham entrado em combinação com ou-
tros elementos em reações químicas.
No caso de reações químicas de mine-
rais, a água pode ficarafastada do ciclo
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até mesmo por períodos geológicos in-
teiros.

Distribuição - Mas apenas esses
dados não são suficientes para se ter um
quadro real da disponibilidade de água
no globo, porque a distribuição dos
0,34% de água utilizável não é unifor-
me. Os oceanos e mares ocupam 71%
da superfície terrestre; e, dos 29% res-
tantes, 10% são áreas continentais co-
bertas por geleiras e 9 9/e por desertos,
terras áridas e semi-áridas. Assim, a
superfície do planeta que possui recur-
sos hídricos disponíveis é de apenas
10% do total. "Considerando-se a im-
portância da água para os processos
vitais, para os ecossistemas e para o
desenvolvimento econômico das nações,
conclui-se que ela, mais do que o petró-

leo, é o recurso mundial estratégico
número um", sentencia Fábio Márton.

Em termos médios globais, os re-
cursos disponíveis ainda são abundan-
tes e suficientes para garantir um razo-
ável padrão de vida para a humanida-
de. Mas a desigualdade na distribuição
entre os continentes e a variação das
precipitações ao longo do tempo tor-
nam os recursos escassos em algumas
regiões e em certos períodos, ocasio-
nando problemas com os quais a hu-
manidade vemientandoaprenderacon-
viver desde os primórdios de sua exis-
tência.

Essa escassez relativa de água é
um problema que exige, cada vez mais,
uma rápida solução por parte da comu-
nidade internacional. Hoje, 26 países
dispõem de menos de mil metros cúbi-

cos anuais por habitante, o que pode ser
considerado uma situação de emergên-
cia. Onze estão na África, nove no
Oriente Médio, quatro na Europa, um
nas Antilhas e um no Extremo Oriente.
A situação é tal que alguns analistas
prevêem que a água possa ser a causa
de uma próxima guerra no Oriente
Médio.

Além disso, hão problema de mui-
tos países se localizarem a jusante de
rios que constituem suas mais impor-
tantes fontes de recursos hídricos. E o
caso do Egito, que depende do rio Nilo,
proveniente do Sudão; da Síria, que
recebe da Turquia o rio Eufrates; da
Hungria, que recebe o Danúbio; e da
Holanda, que recebe o Reno. Nesses
casos, o suprimento de água fica na
dependência de tratados internacionais

RtvIsiA io LEGISLJVI1VO 7
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que garantam aos países de jusante o
direito à água. Outro complicador é a
qualidade da água recebida, como no
caso da Holanda, onde as águas do
Reno chegam após terem drenado uma
das maiores concentrações industriais
do planeta.

Poluição - Ao lado dessas desi-
gualdades na distribuição da água na
superfície terrestre, há um problema
ainda mais grave, causado pelo próprio
homem, que é a degradação dos recur-
sos hídricos. O garimpo é uma das
atividades que mais comprometem o
ecossistema aquático. No Brasil, esse
problema é uma ameaça à maior parte
dos rios, não só em função da precari-
edade das leis e da fiscalização, mas,
também, devido ao fato de a maior
parte dos rios cortarem áreas potenci-
almente ricas em recursos minerais sus-
cetíveis de exploração por garimpa-
gem. Não são poucos os rios da Ama-
zônia contaminados com mercúrio, pro-
duto altamente tóxico usado no gari m-
po de ouro.

Outro fatorde degradação dos rios
é o quadro sanitário extremamente pre-
cário. A imensa maioria das cidades

brasileiras não tem sistemas de trata-
mento de esgoto. Um exemplo disso
pode ser encontrado na Bacia do São
Francisco, onde, entre muitas dezenas
de municípios, apenas Petrolina e as
cidades construídas pela Chesf para
abrigar populações de cidades alagadas
pela construção de reservatórios possu-
em tratamento de esgoto. O mesmo
acontece com relação aos efluentes in-
dustriais, lançados nos rios - com
raríssimas exceções - sem qualquer
tratamento.

Hoje, 26 países
dispõem de menos

de mil metros
cúbicos anuais por

abitante.
Especialistas

prevêem que a água
possa ser a causa de
uma próxima guerra

no Oriente Médio

s
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Para completar esse quadro, o
desmatamento criminoso e
indiscriminado e ouso intensivo e não
controlado de fertilizantes e defensivos
agrícolas, assoreando e envenenando
os cursos d'água, ainda não tiveram
resposta adequada por parte das auto-
ridades, permanecendo como preocu-
pação quase restrita aos ambiental istas.

O desperdício é outro problema. A
tecnologia de irrigação utilizada na
maioria das nossas bacias hidrográficas
é ultrapassada e precisa ser aprimora-
da para que haja melhor aproveitamen-
todaáguadisponível. A irrigaçãoacéu
aberto facilita a infiltração e a evapora-
ção, representando grandes perdas e
diminuindo as áreas que podem ser
irrigadas com os recursos existentes.

Demanda —Todos esses aspectos
tornam-se ainda mais graves em fun-
ção do aumento da demanda de água e
do crescimento demográfico. Hoje, a
população mundial é de 5,6 bilhões de
habitantes; e as estimativas apontam
para uma população de 6,2 bilhões no
ano 200() e de 8,5 bilhões em 2025.
Calcula-se que o consumo médio diário
de água, nos países desenvolvidos, seja
da ordem de 2 mil litros por pessoa,
incluindo-se a água gasta para o aten-
dimento das necessidades básicas do
indivíduo e aquela gasta nos processos
tecnológicos para obtenção de todos os
serviços e produtos de que ele se utiliza.
E, obviamente, qualquer avanço na luta
contra a pobreza irá incrementar a de-
manda de água por parte das popula-
ções beneficiadas.

Estima-se que um único pé de mi-
lho, durante o seu ciclo, consome 226
litros de água; e que a fabricação de um
carro gasta 30 mil litros. Para a produ-
ção de urna tonelada de aço, são neces-
sários 150 milhões de litros; e para uma
tonelada de papel, 250 milhões de litros
dc icua.

Riqueza—Em termos absolutos, o
Brasil é o país com maior disponibili-

8 REVISTA 1i0 LIGIsJAi1vo
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dade de recursos hídricos, que são da
ordem de 12% do total mundial. Recur-
sos que superam os da Europa ou da
África. Eles correspondem, ainda, aapro-
ximadamcnte 70% dos recursos hídricos
da América do Norte; 40% dos da Ásia
e 50% dos da América do Sul.

Mas essa abundância e o fato de
possuirmos a maior bacia hidrográfica
do planeta não impedem que tenhamos
uma extensa região semi-árida, com es-
cassez cíclica de água. Em termos de
disponibilidade por habitante, o Brasil
deixa de ser o primeiro para ser o 23°
país mais bem servido de água.

A relativa fartura, na maior parte
do território, fez com que o brasileiro,
historicamente, nunca desse a devida
importância à questão dos recursos
hídricos. Nossos hábitos refletem essa
despreocupação; agimos como se a água
fosse inesgotável. O mesmo acontece
com relação ao nosso ordenamentojurí-
dico e às práticas administrativas nos

diversos níveis de governo.
Assim, não é de estranhar que a

gestão de recursos hídricos seja um
dos grandes desafios da administra-
ção pública brasileira. Até hoje, cada
setor usuário - geração de energia
elétrica, irrigação, abastecimento hu-
mano e industrial, saneamento e ou-
tros - apropria-se da parcela dos re-
cursos totais de que necessita sem se
importar com as restrições que esteja
causando aos demais usos. Não há
planejamento integrado da oferta e da
demanda de água.

Uso múltiplo— Não há alternati-
va. A água, como bem econômico
imprescindível ao desenvolvimento,
deve ser aproveitada numa perspecti-
va de uso múltiplo. Muitas das suas
utilizações são conflitantes entre si,
como no caso da geração de energia e
da irrigação. Se o uso da água para
essas duas finalidades não for plane-

jadoconjuntamente,oconflitoé inevi-
tável. Mas a utilização dentro de urna
perspectiva de uso múltiplo racional e
sustentável, apesar de comum nos paí-
ses desenvolvidos, ainda não é uma
realidade no Brasil. Estamos muito atra-
sados nesse campo. O que se pode
observar aqui é o constante conflito de
interesses no uso múltiplo da água.

As experiências internacionais
bem-sucedidas mostram a necessidade
de uma gestão participativa e integra-
da, envolvendo todas as esferas do po-
der público e as comunidades, princi-
palmente os usuários das águas. No
mundo todo, só se conseguiu utilizar
racionalmente a água disponível, aca-
bar com os desperdícios e reverter o
processo de degradação dos rios e lagos
depois que os recursos hídricos passa-
ram a ser geridos de modo descentrali-
zado, considerando a bacia hidrográfica
como unidade básica e indissolúvel do
planejamento e do gerenciamento inte-

RE1STA Do LEGISLA11V0 9
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grados do uso dos recursos hídricos.
Os países mais desenvolvidos têm

maior experiência que nós na gestão de
recursos hídricos. Na Europa, a Carta
Européia da Agua, fruto do chamado
Parlamento de Strasburgo, diz, basica-
mente, que uma bacia hidrográfica não
tem fronteiras, que não há fronteiras
que devam cercar uma administração
para a bacia como um todo. Ou seja,
fazendo um paralelo, não importa para
a bacia saber se está em Minas, na
Bahia, em Pernambuco ou Sergipe. A
bacia hidrográfica funciona como uni-
dade de planejamento, é a primeira
diretriz no gerenciamento de recursos
hídricos.

Aqui, a Constituição de 88já esta-
belece a bacia hidrográfica como base
do planejamento regional. "Agora, é
preciso partir para um novo modelo de
exercício político, que considere a ba-
cia hidrográfica como base da ativida-
de política", aconselha Fábio Márton.
"Um movimento interparlamentar, in-
terestadual, suprapartidário, que não
conhecerá fronteiras", completa.

Legislação - A primeira norma
legal de gestão de recursos hídricos no

----1	\

Brasil data de 1580, com as Ordena-
ções Filipinas, conjunto de leis decor-
rentes das decisões do rei Filipe, da
Espanha, quando Portugal estava sob
domínio espanhol. Entre outros assun-
tos, aquela legislação - refletindo a
escassez de água vigente na Península
Ibérica - continha dispositivos especí-
ficos sobre gestão da água e previa
penalidades severas para os que a de-
gradassem, bem como definia critérios
para lançamento de dejetos. Como cu-

O Brasil detém 12%
do total mundial dos
recursos hídricos e

imensas regiões
semi-áridas, de

escassez cíclica,
enquanto povo e

governo agem como
se a água tosse

recurso inesgotável

-

eT

riosidade, vale lembrar que as sanções
previam, paraaquele que conspurcasse
as águas públicas, até mesmo o degredo
para a África. Apesar de vigorar por
todo o período colonial, a legislação
nunca foi cumprida.

Apenas no começo deste século as
autoridades começaram a se preocupar
com a necessidade de dotar o País de
um arcabouço legal para a gestão dos
recursos hídricos. O primeiro projeto
de um Código de Aguas é de 1907, mas
isto só se tornou realidade em 1934,
com a promulgação do Código de
Aguas, contendo diversos princípios
pioneiros e considerado, internacional-
mente, uma das mais completas leis de
águas já produzidas. Vigente até hoje,
permanece válido, mas nunca foi inte-
gralmente aplicado porque, 60 anos
depois, diversos de seus dispositivos
ainda não foram regulamentados.

Na opinião do deputado federal
Fábio Feidman (PSDB-SP), um dos
mais respeitados arnbientalistas do País,
não é necessário dotar o País de um
novo código, como muitos argumen-
tam. Ele defende a "revisão, atualiza-
ção e complementação" do atual. "Os
recursos hídricos permanecem ausen-
tes das prioridades políticas nacionais.
E imperativo envidar esforços para
que esse tema adquira importância e
se possa efetivar, o mais breve possí-
vel, as mudanças necessárias em sua
gestão", analisa Feidman. Hoje, tra-
mita, no Congresso Nacional, um pro-
jeto de lei que disciplina a política
nacional de recursos hídricos e o de-
putado, na condição de relator da
matéria, apresentou um substitutivo
ao projeto original.

10 I.lVlSTA 1)0 1,EGISL,V11\()

Poluidor-pagador - A respon-
sabilidade pela aplicação do Código
de Aguas cabe ao Departamento Na-
cional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), órgão do Ministério de
Minas e Energia. Ele é responsável
pela outorga dos direitos de uso da
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água no Brasil, exceto para irrigação,
que ficaacargodo Ministério daAgri-
cultura.

Na opinião de Vinícius Fulzeira de
Sã e Benevides, coordenador-geral de
Recursos Hídricos do DNAEE, oCódi
go, apesar de seus 60 anos, tem concei-
tos bastante modernos. "Ele tem implí-
cito o princípio poluidor-pagador, o
conceito de uso múltiplo do recurso
hídrico e a questão da água como um
bem econômico, questões muito impor-
tantes, mas que, infelizmente, até hoje
não foram regulamentadas", avalia.
completando: "A água é um bem eco-
nômico, tal como o minério e o petróleo.
Um país que tem água é um país que
tem, potencialmente resolvida, uma sé-
rie de questões".

Equacionamento - O problema
da gestão dos recursos hídricos, como
se pode concluir, não é de fácil
equacionamento. Usos conflitantes,
indefinição quanto à política de

Usos conflitantes,
indefinição quanto

à política de
gerenciamento e

legislação incapaz
de proteger os
cursos d'água
mostram que o

problema da gestão
dos recursos

hídricos não é de
fácil solução

gerenciamento e legislação incapaz de
garantir proteção aos cursos d'água
são alguns dos problemas que necessi-
tam de soluções. E isso é particular-
mente importante no caso de Minas
Gerais, de cujas montanhas surgem as
nascentes dos principais rios das gran-
des bacias hidrográficas brasileiras, à

exceção da Bacia Amazônica. As águas
de Minas são repassadas a dez outros
estados da Federação, o que torna im-
prescindível que a discussão da melhor
forma de se proteger e utilizar racional-
mente o precioso líquido seja feita de
modo conjunto.

Minas Gerais pretende ter um
gerenciamento do uso múltiplo e racio-
nal dos recursos hídricos, pautado em
experiências como a levada a efeito no
Projeto Rio Doce, desenvolvido pela
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, em con-
vênio com a França. Ao lado disso,
iniciativas como a da Cipe-SãoFran-
cisco e a do Parlamento das Aguas,
nascidas no seio da Assembléia
Legislativa de Minas, somam esforços
no sentido de colocar o Estado na van-
guarda da discussão sobre tema tão
importante. Afinal, a água é um bem
econômico, e o Brasil é o maior deten-
tor desse bem. Temos que tomar conta
desse recurso.

REVISTA Do LrGIsIxnvo 11



MOBILIZAÇÃO
Reunidos na Assembléia, prefeitos, deputados e ambientalistas de estados
que compartilham bacias hidrográficas com Minas discutem a formação
de comissões interparlamentares, como a Cipe-São Francisco, que podem
gerar um Parlamento destinado a cuidar das águas brasileiras

UM P ARLAMENTO
PARA AS ÁGUAS

Fabiana Oliveira

E

m 1870, quando o Brasil ainda
vivia soboregime monárquico,
o imperador Dom Pedro II, de-

POIS de navegar pelo São Fran-
cisco, determinou um levanta-
mento completo do rio —desdeMuil
a nascente até a foz. O estudo	re
demorou anos para ser conclu-	re
ído e deu origem a três exem- brapiares recheados de informa-
ções. O objetivo maior era fa-
zer uma espécie de "radiogra-	Si,
Fia" do rio e enumerar suas
potencialidades então inexploradas.
Mais de um século depois, o São Fran-
cisco continua estimulando estudos,
intervenções e debates, o que reforça a
tese de que a água é um recurso tão
estratégico quanto foi o petróleo, nas
décadas de 70 e 80. Contraditoriamen-
te, o São Francisco tem vivido uma
realidade que reproduz m mal comum
às demais bacias hidrográficas brasi-
leiras: a falta de planejamento e
gerenciamento integrado de seus múlti-
plos recursos.

As conseqüências da inexistência
de uma política hídrica para a bacia do
São Francisco são o assoreamento dos

rios, a poluição, o uso clandestino das
águas e o subaproveitamento das
hidrovias, entre outros efeitos nocivos.
Se esses problemas são antigos, tam-
bém histórica é a utilização do "Velho
Chico" como peça dogmática dos dis-
cursos dos políticos brasileiros. Inter-
venções planejadas de forma integrada
e racional têm sido exceções à regra. O
planejamento setorial - não integrado—
tem gerado, por décadas, conflitos de
interesses e de usos que culminam na
degradação da bacia. Nesse contexto

de crise, sobrevive a duras penas a
população ribeirinha—maltrapilha, in-
salubre e analfabeta.

Muito também já se discutiu so-
bre aquele que é considerado o rio da
integração nacional. Pouco se fez em
sua defesa, no entanto, seja na esfera
dos Poderes Executivo, Legislativo ou
Judiciário. Se essa lacuna persiste, é
fato também que o lobby em benefício
de suas águas tem evoluído como tem-
po. Antes do golpe militar de 1964, o
Congresso Nacional assistia à atuação
do bloco parlamentar do São Francis-
co, formado por 25 representantes de
Minas Gerais, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco e da Bahia - estados ba-
nhados pelo rio. Considerado atuante
durante vários anos, o grupo tinha a
metade defender interesses específicos
no Congresso.

Iniciativas isoladas como essa
foram, ao longo dos anos, a marca
registrada da atuação política no que
diz respeito ao São Francisco. Esse
quadro tende, no entanto, a mudar, a

to já se falou e pouco já se fez em
lação ao rio São Francisco, que
produz o mal das demais bacias
;i leiras: assoreamento, poluição,
uso clandestino das águas e

ibaproveitamento das hidrovias
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O quadro tende a mudar na medi
em que os legisladores se unem n

/obbysuprapartidário a partir d
experiência da Cipe-São Francis

formada pelas Assembléias dos est
banhadõs pelo 'V elho Chico

partir do momento em que se aglutinam
Legislativos, e a preocupação com a
bacia torna-se estímulo para ações efe-
tivas. Exemplo dessa nova mentalidade
foi o lançamento, em 1992, de uma idéia
pioneira, que atende pelo nome de Co-
missão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do Rio São Francisco
(Cipe-São Francisco). A Comissão, que
é formada pelos presidentes das Assem-
bléias Legislativas dos cinco estados
banhados pelo "Velho Chico", nasceu
com o objetivo inicial de diagnosticara
situação da bacia e se revelou, em dois
anos, um lobbv suprapartidário com
poder mobilizador.

Prova disso foi a realização, em
31 de maio e 1° de junho deste ano, da
sexta reunião da Cipe-São Francisco,
no Plenário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. O encontro contou
com a participação de cerca de 800
pessoas, entre parlamentares de dez es-
tados, técnicos, especialistas e leigos.
Durante dois dias, houve discussões

sobre poluição, degradação ambiental,
gerenciamento dos recursos hídricos e
perspectivas de interligação da bacia

do São Francisco com outras bacias
hidrográficas. Os ministros de Estado
do Planejamento, Alexis Stepanenko,
e da Integração Regional, Aluízio
Alves, e o secretário executivo do Mi-
nistério do Meio Ambiente e da Ama-
zônia Legal, Getúlio Lamartine, vie-
ram à Assembléia para o encerramento
da reunião. Um senador e técnicos do
Poder Legislativo americano também
participaram do encontro, interessa-
dosem saber um pouco mais a respeito
do lobby exercido em defesa das águas

brasileiras.
A Cipe-São Francisco, liderada

pelo presidente da Assembléia mineira,
deputado José Ferraz (PTB),
jií tinha feito outras reuniões

da	itinerantes nos estados que
um	compõem a bacia. Temas

como legislação, bar-

0, ramentos, irrigação, pesca e

ados	navegação foram discutidos
por deputados estaduais, téc-
nicos e pela população ribei-
rinha. Comissão de estudos e
iobby promissor em defesa

do desenvolvimento racional e susten-
tável da bacia do São Francisco, aCipe
já coleciona resultados positivos. Entre
eles, a apresentação de 13 emendas ao
projeto de lei que cria a política nacio-
nal de recursos hídricos, encampadas
pelo relator do substitutivo, deputado
federal Fábio Feidman (PSDB). A Co-
missão também participou, em 1993,
da elaboração do Plano de Ação Gover-
namental no Nordeste (PAG-Nordes-
te), de execução determinada pelo pre-

REVISTA DO LEGISLATIVO 13
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sidente da República, Itamar Franco.
Novas Cipes - A sexta reunião

da Cipe-São Francisco serviu, na reali-
dade, para a divulgação de uma idéia
pioneira, que é pautar a atuação políti-
ca com base na defesa da bacia
hidrográfica - ponto de partida tam-
bém para o planejamento regional. A
proposta é a criação de novas Cipes,
nos moldes da Cipe-São Francisco, nas
bacias Platina-Paraná, do rio Doce, rio
Jequitinhonha, rio Paraíba do Sul, rio
Piranhas e Amazônica. As comissões
deverão, apartirde agora, sair do papel
e se estruturarem, na medida da vonta-
de política dos parlamentares estaduais
envolvidos.

O vice-líder do PSB na Assem-
bléia Legislativa do Rio de Janeiro,
deputado José Valente, que esteve na
Assembléia mineira, considera a cria-
ção da Cipe-Paraíba do Sul uma inici-
ativa feliz. "Vamos tentar propor este
novo modelo de atuação, que é buscar
soluções conjuntas para os problemas
da bacia", afirma. Esta Cipe será for-
mada por Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo. O deputado prevê, no

entanto, dificuldades para a aceitação
da proposta. "Muitos desconhecem o
rio Paraíba, que é considerado apenas
um enorme esgoto", ressalta.

Na opinião do deputado estadual
goiano Athos Magno Costa e Silva
(PT), a sexta reunião daCipe-São Fran-
cisco pode ser caracterizada como um
momento de "conscientização" dos par-
lamentares brasileiros. A
implementação das Cipes Bacia Plati-
na-Paraná e Bacia Amazônica, das
quais a Assembléia de Goiás será mem-
bro, dependerá de articulações e novos
encontros, segundo o deputado. "A curto

prazo não temos condições de avançar
muito. Mas a médio prazo, provavel-

mente na próxima legislatura, a idéia de
criar novas Cipes já deverá estar solidi-
ficada", previu. Em Goiás, segundo o
parlamentar, não há órgão que delibere
sobre política hídrica ou estatísticas
sobre o uso das águas dos rios Tocantis
e Araguaia - os mais importantes do
Estado.

Parlamento das Águas —Amais
ambiciosa idéia lançada durante a sex-
ta reunião da Cipe-São Francisco foi,
no entanto, o Parlamento das Aguas,
que pretende congregar deputados de
praticamente todos os estados. Forma-
do pelas Cipes a serem criadas, ele será

um fórum permanente de deba-
tes e articulações políticas

expedientes, como apresentar
proposições legislativas e pro-

mover estudos sobre as bacias, ou até
se articular para tentar obter recursos

A mobilização em torno da Cipe-São	direcionadas para o desenvolvi-
Francisco lançou a semente de se fazer	mento das bacias hidrográficas

política por bacia, ponto de partida	brasileiras, com base na defesa

para o planejamento regional	do meio ambiente e no ge-
renciamento integrado. Para

e a criação de novas Cipes em	atingir essa meta, os parlamen-
outras bacias hidrográficas	tares podem recorrer a vários

O D€puwo JosÉ Vxt€r.rrt, no Rio	 O D€ptnno ATHoS Mco, o€ Ga&s
Busco de soluções conjuntas para a bacia Paraíba do Sul

	
Articulações em torno das bacias Platina-Paraná e Amazônica
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O PREFEEO ARLEM SANTIAGO
Dificuldades para reunir muitos prefeitos em consórcio

Asexta  reunião da Cipe-
São Francisco viu nascer tam-
bém outro !obby, "costurado"
por representantes do Executi-
vo. Nesse caso, a iniciativa era
de diversos prefeitos, que apro-
varam a minuta de estatuto da
União de Prefeituras do Vale do
São Francisco (Uni vale). A atu-
ação dessa entidade poderá se
traduzir, por exemplo, no esta-
belecimento de consórcios entre
os municípios, para execução de
projetos e obras de interesse co-
letivo, especialmente nos setores

de saneamento, saúde, educação
e habitação. A proposta recebeu,
no entanto, críticas de alguns pre-
feitos, que duvidam do "poderde
fogo" da nova instituição. O pre-
sidente da Associação dos Muni-
cípios da Arca Mineira da Sudene,
Arlem Santiago, afirmou que é
quase impossível reunir tantas pre-
feituras para discutir os proble-
mas dabacia. "A Univale deveria
ser formada por associações
microrregionais interessadas. Ela
seria mais enxuta e atuante" -
afirmou.

A 69 REUNIÃO DA Cii'€, NA ASSEMBLÉIA
Deputados, prefeitas, autoridades governamentais e ombientalistas discutem as alternativas de gerenciarnento do uso múltipo da água

junto ao Executivo e a instituições
financeiras.

O protocolo de intenções do
Parlamento das Aguas foi assina-
doem l de junho, na Assembléia
Legislativa mineira, mas ainda há
muito trabalho pela frente antes da
concretização da idéia. Agora,
tem início a fase de preparação
institucional e política, que poderá
durar até 1995. Deverá ser criada a
Secretaria Executiva do Parlamento das

Formado pelas novas Cipes a serem
criadas, o Parlamento das Aguas

pretende congregar os deputados de
todos os estados num fórum

permanente de debates e articulações
políticas voltadas para o

desenvolvimento das bacias

Águas, que vai promover a instalação
das novas Cipes e a eleição de suas

diretorias. Depois dessa fase, restará
agendar a data da posse dos presiden-
tes das comissões e do Parlamento das
Aguas. Os integrantes do fórum se
reunirão ordinariamente, uma vez por
semestre, em uma das Assembléias
Legislativas participantes.

Idéia tão ambiciosa recebeu,
como era de se esperar, elogios e
críticas. A recepção favorável veio

dos parlamentares presentes à reunião
eaté mesmo de ministros, como Aluízio

Prefeitos articulam associaçãopa ra executar obras
e projetos em comum na área do São Francisco

M IJATI CII'4 I
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As PRÓXIMAS ELEIÇÕES MUDAM O PAÍS?

O PRESIDENTE DA ASs&&IA, JosÉ FERRAZ
	

A AMBIENTAUSTA MARIA DALCE RicAs
O caminho é o associativismo e a união dos estados-irmãos	 O parlamento pode funcionar corno fórum da sociedade civil

Alves, da Integração Regional. Técni-
cose especialistas estão, poroutro lado,
desconfiados da viabilidade do Parla-
mento das Aguas. Um deles é o presi-
dente do Comitê Executivo de Estudos
Integrados do Vale do São Francisco
(Ceeivasf), José Theodomiro de Araú-
jo, considerado uma referência obriga-
tória quando o assuntoé o rio. Defensor
incondicional da Cipe-São Francisco -
que ajudou a criar—, Araújo não crê no
Parlamento das Aguas: "E grande de-
mais para darem alguma coisa, pois vai
aglutinar interesses conflitantes". Ain-
da na sua opinião, as novas Cipes deve-
riam ser criadas pouco a pouco, para
não correrem o risco de se transforma-
rem apenas em siglas,
iguais a tantas outras que o Brasil já

conhece.
A presidente da Associação Mi-

neira de Defesa do Ambiente (Amda),
Maria Dalce Ricas, uma das
debatedoras do encontro, teme pelos
destinos do Parlamento das Águas. "Se
o fórum atuar enquanto sociedade civil,
vai resgatar a confiança do povo. Atu-
almente, no entanto, o PoderLegislati-

Idéia de viabilidade discutível para
alguns críticos, o Parlamento das
Aguas tende a se transformar em

fórum atuante em defesa das bacias,
assim que se intensificar a
mobilízaço parlamentar

vo é apenas um braço do Executivo" -
lamentou. A ambientalista lembrou que
até hoje não existem políticas que defi-
nam os critérios de uso da água do São
Francisco. "O rio é de ninguém. Se
você quiser garimpar, fazer irrigação
ou desmatar, não encontrará dificulda-
des. A possibilidade de ser punido tam-
bém é bem pequena" - afirmou, refe-
rindo-se à histórica falta de
gerenciamento da bacia, de fiscaliza-
ção e de punição das arbitrariedades
cometidas por aqueles que usam a água
de forma errada ou clandestina.

Apesar das críticas iniciais, não
se pode negar que o Parlamento das
Águas tem chances de se tomar um
fórum atuante em defesa das bacias
brasileiras. Sua importância e poder de

negociação deverão se fortalecer, à
medida que se intensificara mobilização
parlamentar a favor da idéia lançada na
Assembléia mineira. As determinações
do Parlamento das Águas deverão in-
ti ucnciaro trabalho desempenhado em
cada Legislativo brasileiro. O resulta-
do dessa almejada sintonia poderá se
traduzir na formulação de leis que cri-
em políticas hídricas justas, racionaise
voltadas para o desenvolvimento sus-
tentável das bacias. Os parlamentares
mineiros já deram o primeiro passo
nesse sentido, quando aprovaram o Pro-
jeto de Lei n° 807/92, de autoria do
deputado Roberto Amaral (PTB), que
contém as bases de uma política hídrica
para o Estado. "O caminho é o
associativismo e a união de esforços
dos estados-irmãos", lembrou o presi-
dente da Assembléia Legislativa minei-
ra, deputado José Ferraz, ao término da
reunião. O Parlamento das Águas é,
hoje, apenas uma promessa. Mas pode
se tomar realidade e fazer história em
defesa dos rios brasileiros. Isto, no
entanto, só o tempo, e a classe política,
vão dizer.
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O SENADOR CHUCK HORN
Elogios ao Parlamento das Águas e à idéia de IobLy positivo

As PRÓXIMAS ELEIÇÕES MUDAM O PAÍS?

Idéia de um parlamento para as águas sensibiliza membros
da National Conference of States Legisiatures, entidade
norte-americana de deputados e senadores estaduais que
esteve representada na reunião da Cipe realizada naALEMG

ALIANÇA INTERNACIONAL
O Iobby que as novas Cipes,juntarnente com

a Cipe-São Francisco, deverão empreender em
defesa das bacias hidrográficas pode parecer
estranho, diante da política individualista nor-
malmente praticada no Brasil. A desconfiança é
justificável, mas é preciso lembrar que lobhvem
outros países tem uma conotação positiva, ao
contrário do que ocorre aqui.

Nos Estados Unidos, por exemplo, existe
urna instituição chamada National Conference of
State Lcgislatures/NCSL (Conferência Nacio-
nal dos Legislativos Estaduais), formada por
todos os deputados e senadores estaduais. Com
sede em Denver, no Cobrado, ela é mantida por
contribuições desses Legislativos e pela venda de
publicações. Um de seus fóruns define a orienta-
ção a ser seguida no trabalho de iobbyjunto ao Congresso
Nacional e à Administração Federal. Em 1993, o orça-
mento da entidade foi de US$ 11 milhões.

Uma comitiva da NCSL, formada pelo senador
estadual Chuck Horn e por cinco consultores de Senados

A CO1TIVA AEiLAN.A
Senador e consultores vieram discutir cooperação técnica

e Assembléias Estaduais dos Estados Unidos, visitou a
Assembléia mineira nos dias 31 de maio e l de junho. Eles
acompanharam a reunião daCipe-São Francisco e reafirma-
ram a importância de !obbies como o exercido pela Comis-
são. A vinda dos americanos à Assembléia teve os objetivos

de estimular a integração dos legislativos esta-
duais dos Estados Unidos com o Parlamento
mineiro e de estabelecer cooperação técnica e
financeira.

Paralelamente à reunião, foi formada
urna comissão encarregada de programar um
encontro entre a NCSL e a União Parlamentar
Interestadual (UPI) - associação de parlamen-
tares brasileiros. Durante esse encontro, será
avaliada a possibilidade de implantação de
urna entidade de assembléias estaduais, seme-
lhante à norte-americana. Fazem parte da co-
missão funcionários e deputados das Assem-
bléias de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul
e da Bahia.
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CRISE REGIONAL

Políticos e técnicos se antagonizam em torno do projeto de
transposição das águas do São Francisco para bacias do
Nordeste, num sintoma de que afalta de políticas mais amplas
de gerenciamento fazem emergir conflitos regionais

TRANSPOSIÇÃO
DE CONFLITOS
0 hi 

ri(no	
o problema da seca

Nordeste brasileiro ga-
nhou, nos últimos meses,

mais uma promessa de solução - que,
se não é inédita, ocasionou racha polí-
tico que dá bem uma idéia dos muitos
conflitos que começam a surgir em
torno do uso da água. A solução para a
seca, nesse caso, viria com a transposi-
ção de águas do rio São Francisco para
as bacias intermitentes do Ceará, do
Rio Grande do Norte e da Paraíba,
beneficiando mais de 200 cidades nor-
destinas. Prevista para começar no se-
gundo semestre deste ano, a transposi-
ção é defendida, entre outros políticos,
pelo ministro da Integração Regional,
Aluízio Alves. Técnicos de órgãos pú-
blicos, especialistas e parlamentares
dos estados banhados pelo São Fran-
cisco têm, no entanto, restrições ao
projeto.

O principal argumento em defe-
sa da transposição é carregado de muita
emocional idade e de interesses políti-
cos regionais. Parlamentares e minis-
tros de Estado alegam que o São Fran-
cisco poderá ajudar a conter o processo
de desertificação que ameaça 18 mi-

Fabiana Oliveira

lhões de pessoas no Nordeste. O São
Francisco - que possui 2,6 mil km de
extensão - prestaria, então, socorro
providencial à população que sofre com
a seca. Este argumento é contestado
por técnicos e especialistas, que temem
os impactos ambientais causados pela
transposição. Há quem aponte, tam-

bém, seu caráteroportunistae eleitoreiro
- típico de outras intervenções já
alardeadas pelo governo federal, com a
promessa de dar fim à seca. Para ser
concretizada, a transposição precisa

ser aprovada através de um Estudo de
Impactos Ambientais ede um Relatório
de Impacto de Meio Ambiente (EIA!
Rima).

Segundo estimativa do governo,
durante a primeira fase do programa
serão captados 50 m 3/s de água da
bacia, no município de Cabrobó (PE).

Em uma segunda etapa,
que deverá ser concluí-
da em quatro anos, pre-
tende-se atingira vazão
de 280 m3/s - 10% da

aurldades vazão média do São
o o minlsfro	Francisco. De acordo

É0 Alvos, a corri números divulga-
sposlo	dos pela imprensa, as
Bajudara	obras deverão custar

rO	 US$ 2 bilhões - verba
suficiente para irrigarfffificação

ameaço 18	2l0 mil hectares noSão
Jes de	Francisco. O Banco do

Nordeste é o intermedi-
ário na obtenção de re-

cursos para o projeto junto a institui-
ções financeiras da Europa.

O ministro Aluízio Alves afir-
mou, durante a reunião da Cipe-São
Francisco, na Assembléia Legislativa
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Para o
deputado
baiano Pedro
Alcântara, é
8a.inomkamen
inviável e
socialmenfa
dis tive!:
'O rio está
anémico e não
pode ajuda, o
nordesWIzi-

TRANSPOSIÇÃO DE CONFLITOS

/

de Minas, que os investimentos neces-
sários serão cobertos por recursos no-
vos de fonte externa, sem qualquer des-
locamento de verbas asseguradas para
as demais regiões do País. Já é de
conhecimento público que, em
contrapartida, não há dinheiro no orça-
mento para a execução do projeto.

Há também outras
indagações sobre a pro-
posta da transposição.
Entre elas, qual seria o
custo da tarifa de água
nos projetos de irrigação
dos estados beneficiados
e se haveria uma justa
política fundiária para
defender os pequenos pro-
prietários e posseiros des-
sas regiões. Não se sabe
também se a água a ser
retirada da bacia do São
Francisco será entregue
aos três estados benefici-
ados, a seus municípios
ou diretamente aos irrigantes. A maior
preocupaçãodiz respeito, noentanlo,à
necessidade de se discutir a transposi-
ção com a sociedade - algo que ainda

não foi feito. Reivindicação nesse sen-
tido foi encaminhada pela Cipe-São
Francisco à Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste (Sudene),
às vésperas de uma reunião do órgão,
realizada em 13 de maio. O pedido teve
efeitos práticos, já que a discussão so-
bre o projeto foi retirada da pauta do

encontro.
Racha - A Cipe-São Francisco

reflete a polêmica que caracteriza o
projeto de transposição, já que há, entre

seus membros, adeptos e críticos da
proposta. Defensor incondicional do
projeto é o deputado estadual
pernambucano Geraldo Coelho (PFL).
Na sua opinião, a população dos esta-
dos banhados pelo rio - Minas Gerais,
Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco
- tem de "dar as mãos" aos estados que
sofrem com a seca. Geraldo Coelho
alega, ainda, que o volume de água a ser
bombeado é irrisório e não compromete
a bacia. O deputado estadual baiano
Pedro Alcântara afirma, no entanto,
que o projeto da transposição é econo-
micamente inviável e socialmente dis-
cutível. "O rio São Francisco é um
paciente anêmico, e o Nordeste, um
paciente em estado de choque. Como
um pode ajudar o outro?" - indaga.

O volume de água a ser bombe-
ado também é objeto de preocupação.
Segundo estudo realizado em maio des-
te ano pela diretoria da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (Chesf),
a efetiva retirada inicial de 50 m3/s
corresponderá a uma redução de cerca
de 1.250.000 MWh anuais,
correspondendo aUS$32 milhões (va-
lores de maio). Na etapa final (quando
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serão bombeados 280 ml/s), a energia
não gerada atingirá mais de 6.400.000
MWh anuais, ou uma cifra superior a
US$ 160 milhões, o que equivale à
paralisação de uma usina do porte de
Sobradinho. Ainda de acordo com o
estudo feito pela Chesf, a transposição
obrigará, no caso da geração de energia
elétrica, a uma correspondente anteci-
pação na execução de novas obras,
para tentar compensar a energia não
gerada.

O presidente do Comitê Executi-
vo de Estudos Integrados do Vale do
São Francisco (Ceeivasf), José
Theodomiro de Araújo, é contra a alter-
nativa da transposição, caso ela se con-
cretize na forma como está proposta.
"A obra precisa ser precedida de estu-
dose debates e deve ser feita de maneira
séria e cuidadosa. Caso contrário, o
São Francisco será pego de calças cur-
tas, pois está sem condições de ceder a
água"— afirmou.

Para se ter uma idéia dos confli-
tos de usos que a bacia sofre, atualmen-
te menos de 5% da vazão do São Fran-
cisco é usada para a irrigação. Segundo
o Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica (Dnaee), a bacia pos-
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sui 800 mil hectares de áreas irrigáveis,
ou seja, terras que demandam água do
rio. Outros 150 mil hectares têm proje-
tosde irrigação em desenvolvimento. O

chefe da Divisão de Águas do Dnaee,
Ciro Loureiro Rocha, que também par-
ticipou da reunião da Cipe-São Fran-
cisco, alerta, ainda, para o fato de que
há potencial hídrico subaproveitado no
semi-árido brasileiro, como é o caso
dos rios Jaguaribe, Piranhas e Apogi.
Outro questionamento que ele faz refe-

re-se ao desenvolvimento de projetos de
irrigação nas regiões a serem benefici-
adas. Segundo Loureiro Rocha, não
basta levar a água do São Francisco até

as bacias intermiten-
tes do Nordeste. Epre-
ciso avaliar se há con-
dições técnicas e re-
cursos disponíveis
para desenvolver es-
ses projetos com a
água "emprestada".

A contro-
vertida proposta da
transposição deve
transformar-se em
pauta de uma próxi-
ma reunião da Cipe-
São Francisco, ainda
com data a ser
agendada. Entre os
membros da Comis-

são há consenso, pelo menos, com rela-
ção a um aspecto: uma obra tão cara e
que poderá gerar impactos ambientais
consideráveis precisa ser melhordiscu-
tida. E em tempo hábil, já que o edital
da obra está pronto e há, na fila de
espera, 28 empresas disputando o pro-
jeto de engenharia básica.

Já o deputado
pernambutno
Geraldo coelho
diz que o
volume de
água a ser
bombeado é
Irrisório e
que os demais
estados devem
dar as mãos
pelo Nordeste



SOLUÇÕES

O modelo de gestão integrada da Bacia do Rio Doce, em cooperação
com a França, é um bom exemplo de como é possível institucionalizar
uma política de gerenciamento e planejamento do uso da água,
levando-se em conta as diversidades específicas de cada região

PROJETO RIO DOCE
te 1978, com a criação do Comitê Especial de Estudos Integra-
os de Bacias Hidrográficas - CEEIBH -, o Brasil vem procu-
rando adotar um sistemade gerenciamento dos recursos hídricos
baseado no francês.

Em 1989, iniciou-se o Projeto Rio Doce, em cooperação
com a França, objetivando a modernização do gerenciamento
dos recursos hídricos e ambientais no Brasil. A escolha da
Bacia do Rio Doce como projeto-piloto foi oportuna, uma vez
que a mesma possui uma grande diversidade de usos da água

e, conseqüentemente, de problemas ambientais e condições
olítico-administrativas adequadas.

O rio Doce situa-se na região Sudeste do Brasil. nos
•	 estados de Minas Gerais e

•	 do Espírito Santo. Sua área
de drenagem abrange

• 83.400 km2, dos quais 86%
pertencem a Minas Gerais e
14% ao Espírito Santo. O

•	 no Doce nasce numa altitu-
de superiora 1.000 metros,

1	 na serra da Mantiquei ra, e m
-	 Minas, com o nome de rio

Piranga, e percorre 853 km

P	•	
,, ..•.	. iteooceano Atlântico, pró-

• l	 \ imo àcidade de Regência,
no Espírito Santo.

Durante o desenvolvi-

	

.,,	- mento do projeto, procurou -

	

•	7	se responder às seguintes
'	.	• questões:

Paulo Maciel Júnior
Gerente da Divisão de Pesquisa e

Desenvolvimento Ambiental da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Feam) e
coordenador do Projeto Rio Doce em

Minas Gerais
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Custo total do piano: 2.202 MUS$

Usos domésticos
40% (882,7 ML

Usos industriais
12% (254.6 MUS$)

iversos usos da água
101% (1,7 MUS$)

sos da terra
(LO63MUS$)

PROJETO Rio DocE

• Quais são os problemas da bacia?
• Quem são os responsáveis?
• Onde e quando agir para melhorar?
• Quem programa as ações?
• Como financiar o programa?
• Quem deve decidir e gerenciar?

Dividido em três fases principais- Diagnóstico, Plano
Diretor e Simulação Financeira/Institucional —, as respos-
tas às questões acima constituíram a base metodológica do
trabalho.

O diagnóstico teve como diretriz básica o conhecimen-
to dos problemas da bacia  suas causas. Para isso, realizou-
se um amplo levantamento de dados, que foram colocados
em sistema informatizado específico para o planejamento
de bacias hidrográficas. Várias campanhas de
monitoramento foram realizadas, coletando amostras de
água em 80 estações de qualidade  analisando 42 parâmetros
físico-químicos. Foram cadastradas 789 fontes potenciais
de poluição, sendo 120 delas visitadas, e 32 tiveram seus
efluentes analisados. Todos os dados, sejam primários ou
secundários, obtidos durante a elaboração do diagnóstico
foram plotados em nível de bacia, sub-bacias primárias
(40), sub-bacias secundárias (319) e trechos (144), facili-
tando, dessa forma, a análise e avaliação dos problemas.

Quando se trata de planejamento ambiental tendo como
unidade física a bacia hidrográfica, a análise da qualidade
da água reflete as agressões ambientais na área em estudo.

O mapa a seguir mostra, sinteticamente, a qualidade

das águas da Bacia do Rio Doce.

O diagnóstico revelou que os principais problemas
ambientais tiveram origem nos seguintes fatos:

- desmatamento e mau gerenciameno dos solos com
vocação agrícola (pastagem, cana de açúcare plantações de
eucaliptos), que conduzem à erosão acelerada, à redução
das vazões durante o período seco e ao aumento das cheias,
devido ao assoreamento dos leitos dos rios;

- atividades de extração de ouro (garimpo), que destro-
em os rios e contaminam-nos com mercúrio;

- poluição tóxica, devido à intensa atividade industrial
no Vale do Aço e em outras regiões;

- precariedade do saneamento e abastecimento de água
potável nas aglomerações urbanas e comunidades rurais;

- vulnerabilidade das fontes de água potável frente a
poluições industriais acidentais;

- pequenas nas fontes de poluição, como alambiques,
pocilgas, postos de serviços, etc., que, no somatório, cons-
tituem um grave problema ambiental.

Levando-se em consideração os usos atuais e futuros
pretendidos para a água, por trechos, foi possível traçar
objetivos de qualidade a serem atingidos para a bacia.

Este processo é regulamentado no Brasil pelo Conama
(DN. 020186) e, em Minas Gerais, pelo Copam (DN. 0101
86). É fundamental a participação de todos os segmentos de
usuários da água da bacia, em conjunto com as instituições
governamentais, na definição desses objetivos, através do
chamado Enquadramento das Aguas. Recentemente, o

Açaesgerencials	Unidade	Objetivo	%	hipótese 2
final

Objetivo
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Plano diretor da Bacia do Rio Doce: Hipótese 2

22 REVISTA IX) LEGISLATIVO



Minas
Gerai,

yr ;7
)J

Espírito	1
Santo

QUALIDADE DAS ÁGUAS CLASSIFICAÇÃO ATUAL

Classes de Qualidade

IE

2

3

U

Nível de tratamento
necessário para tornar as

águas potável.-

tE: simples desiníccç&
tratamento simplificado

2 tratamento convencional
3 tratamento avançado
4e 'EU'	zw Iuprk'r),i

ntTtlRESETÂMc

PROJETO Rio DOCE

Copam enquadrou as águas do rio Paracicaba, com parti-
cipação ampla de usuários da bacia.

Conhecidos os problemas da bacia e determinados seus
objetivos qualitativos durante o diagnóstico, a etapa seguin-
te foi a elaboração de um plano diretor no qual se definiram
as prioridades de ação, o custo e o tempo de execução. Para
a definição de prioridades, duas metodologias foram utili-
zadas:

Black spots priority analysis - análise de fontes pon-
tuais poluidoras que, com certa precisão, têm descargas
quantificadas (poluição industrial e
doméstica); e

financeiros nas áreas prioritárias é uma boa maneira de
alcançar esta solidariedade. Ele é independente da questão
legal da poluição, ou seja, o fato de pagar a contribuição não
dá o direito de poluir.

A simulação financeira aplicada na Bacia do Rio Doce
mostrou ser possível arrecadar cerca de US$ 1,125 bilhão
em 17 anos, ou seja, 51% das necessidades definidas no
plano diretor. Na verdade, todo esse exercício de planeja-
mento ambiental é feito através de cenários de despoluição
da bacia.

Water quality t'iolations
ana!ysis—análise de poluições difusa,
baseada nas medições da qualidade
da água e nas observações de campo
(erosão, garimpo, agrotóxicos, po-
luição orgânica e bacteriológica de
fazendas, etc.).

Os custos foram definidos com
base em padrões brasileiros, quando
disponíveis, e franceses, em determi-
nadas situações, enquanto o tempo de
execução foi dividido em um pré-
programa de dois anos e três progra-
mas qüinqüenais, totalizando 17 anos.

Os quadros a seguir mostram
uma das hipóteses do plano diretor
(hipótese 2), com os objetivos quan-
titativos a serem atingidos e o custo.

Com o conhecimento dos pro-
blemas e suas causas, das prioridades de ação, do tempo e
do custo, seriaentão necessário trabalhar na parte financei-
ra.

A simulação financeira foi realizada através da aplica-
ção doprincípio francês "poluidor/usuário- pagador", como
objetivo de obter parte dos recursos necessários
aofinanciamento do pláno diretor. Este princípio, economi-
camente, pode ser caracterizado como "internalização de
custos externos" e, ambientalmente, traduzido assim: "Quem
polui, usa ou consome a água deve contribuir financeira-
mente para a execução de ações de melhoria ambiental da
bacia."

Essa contribuição deve ser feita proporcionalmente à
poluição, ao uso e ao consumo. O sistema de "contribui-
ções" transfere responsabilidade para os usuários da
água,tornando-os conscientes de seu valor econômico e do
custo para sua recuperação e/ou manutenção.

Este princípio introduz o conceito de "solidariedade em
nível da bacia" e postula que a concentração de fluxos

A análise interativa entre a situação atual, os objetivos
qualitativos e quantitativos pretendidos, as prioridades de
ação, o tempo e o custo das ações, o valor das contribuições,
o universo dos contribuintes e a viabilidade real de recebi-
mento das contribuições faz com que este exercício seja
dinâmico. O que apresentamos aqui é um dos cenários
possíveis, por ser considerado economicamente viável,
socialmente suportável e ambientalmente sustentável (hipó-
tese 2).

A questão seguinte talvez seja a mais complexa de ser
respondida:

Quem deve decidir e gerenciar?
O problema foi tratado com base na lei das águas da

França, que define um sistema de gestão com os seguintes
princípios:

• a unidade de gerenciamento é a base hidrográfica;
• a fonte de recurso financeiro principal é o poluidor/

usuário-pagador;
as decisões são descentralizadas, integradas e
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Usurios
26

Sociedade Civil
L	17

Indústrias,
Companhias-Serviços,
Água-Esgotos, Energia,

Produtores Rurais,
Pesca, Turismo,

Garimpo

Associações de Classe,
Sindicatos, ONGs,

Associação de Consumi-
dores,

Federações, Indústrias.
Pessoas de Notório Saber.

Poder Político
Órgãos de
Governo

Regional
30

10

Federal:
Dnace, IhamafMG, Feam,

IEE, DRI-I, Emater.
Estadual:

Seama, ITCF, Emater

Prefeitos. Consórcios
de Municípos,

Deputados Estaduais

COMITÊ DA BACIA DO RIO DOCE

participativas.
Para atender a esses princípios, torna-se necessária

uma estrutura organizacional composta por comitê e agên-
cia de bacia.

A agência de bacia possui uma estrutura técnica, com
o objetivo de elaborar o plano diretor de investimentos, o
estudo das contribuições e apresentá-las ao comitê de bacia.
Cabe ao comitê aprovar o valor das contribuições e o plano
diretor. Em seguida, a agência de bacia executa as delibe-
rações do comitê.

É fundamental que as contribuições pagas sejam apli-
cadas de volta na mesma bacia de origem. Todo o trabalho
é planejado considerando essa premissa.

O Projeto Rio Doce passou por várias dificuldades
técnico-administrativas durante seu desenvolvimento, po-
rém contou com o apoio de cerca de 60 instituições nos
estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Tanto foi que,
após a conclusão das fases técnicas de planejamento e
sabendo-se da dificuldade da aprovação em tempo hábil da
legislação federal que permitiria sua definitiva implanta-
ção, decidiu-se, em seminário realizado em 1992, em Ouro
Preto, pela implantação do comitê de bacia mesmo em
caráter provisório. A implantação desse comitê foi uma
conseqüência natural e evolutiva do Projeto Rio Doce. Em
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8 de março de 1994, tomaram posse 83 membros, conforme
mostra o quadro acima.

Durante todo o tempo de execução do projeto, a
unidade do grupo de trabalho foi sempre mantida e preser-
vada acima de todos os problemas e interesses político-
institucionais que envolvem a questão da água no Brasil,
como também no Estado de Minas Gerais. Dessa forma,
dentro da estrutura provisória do Sistema de Gestão da
Bacia do Rio Doce, foi criado o denominado Grupo Coor-
denador da Comissão, que é composto, colegiadamente,
pelo DNAEE e pelas Secretarias de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente e de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos, de Minas Gerais, e de Assuntos do
Meio Ambiente do Espírito Santo.

Essa foi a forma encontrada para dar prosseguimento
a um projeto ambiental que tem tudo para dar certo e que,
pela primeira vez, conciliou os aspectos técnicos, financei-
ros, políticos e institucionais. Agora, depende de uma
solução legal para ir à frente. Conforme previsto desde o
início, a experiência do rio Doce está sendo levada para
outras bacias, como a do Paraíba do Sul (que se encontra em
fase de diagnóstico) e ado rio São Francisco, para a qual foi
firmado acordo, recentemente, entre os governos do Brasil
e da França.



LEGISLAÇÃO

O colapso do modelo de desenvolvimento e a expansão demo gr4fica,
aliados ao avanço da degradação ambiental e a pressões externas,
fizeram o Brasil e Minas desenvolver um bom arcabouço jurídico
e institucional para a gestão integrada do meio ambiente

A POLÍTICA AMBIENTAL E
SEUS REFLEXOS EM MINAS

atual política ambiental brasileira tem sua gênese na pressão do
modelo desenvolvimentista adotado pelo País há algumas décadas,
que pôs em evidência a necessidade de se reduzirem os problemas
gerados pelas alternativas tecnológicas e pelos modos de explora-
ção e distribuição de riquezas.

A questão ambiental confundiu-se, numa primeira fase,
com ações corretivas e não preventivas, direcionadas ao combate
dos diversos tipos de poluição, em especial a poluição industrial

As características regionais do Brasil, a coexistência de
realidades absolutamente diversas e as mudanças observadas no
contexto social e político do País, nos últimos tempos,
condicionaram o surgimento de unia política ambiental

multifacetada.
Internamente, muitos

	

C	acontecimentos contribuíram
para a formação da consci-
énciaambiental,destacando-
se os seguintes('):

	

i	 - a intensificação da
1	 degradaçãodomeioambien-

4	 te, como conseqüência das
elevadas taxasdecrescimen-

• . to verificadas entre 1967 e
1979, período no qual se in-
sere ochamado"milagrebra-

j	.•	1	:.'-	i1eiro..	
- a formação de uma

classe média com disposição
/	.•,.I'.

,	p.iraexigir qualidade devida,
- possibilitando o estabe-

lecimento de grupos am-

Fábio Márton e
Said P. de Albuquerque

*Consultores de Meio Ambiente da
Gerência-Geral de Consultoria e

Pesquisa da Assembléia
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A POLÍTICA AMBIENTALISTA E SEUS REFLEXOS EM MINAS

bientalistas, embora mais concentrados nas regiões Sul e
Sudeste, as mais desenvolvidas e populosas;

- a liberação política iniciada em 1974;
- a exploração sistemática e desordenada dos recur-

sos naturais.
No Brasil, desde o descobrimento, o processo de

ocupação territorial, acompanhado pelos ciclos extrativo
(pau-brasil) e depois monocultores (cana-de-açúcar e café),
foi, do ponto de vista ambiental, devastador. Nas primeiras
décadas da descoberta, a economia teve na extração do pau-
brasil praticamente a sua única fonte de exploração3.

Apercepção do componente predatório das ativida-
des colonialistas e pré- industrial sjá existia no pensamento
de escritores e políticos do passado, que renderam homena-
gem à nossa extraordinária biodiversidade, a despeito dejá
se encontrar, então, bastante exaurido um dos mais impor-
tantes ecossistemas brasileiros: a Mata Atlântica.

A realidade dessa prática exploratória destoada idéia
incorporada pela própria cultura brasileira de um país com
potencialidades naturais exuberantes. De fato, pode-se
entender o Brasil corno um país de contrastes, o que é
acentuado pelas desigualdades econômicas entre as regiões,

desertificação.

ESTRUTURA INSTITUCIONAL - BASE LEGAL

No plano internacional, a partir dos anos setenta,
nota-se maior preocupação com a questão ambiental. A
delegação da Suécia na ONU já chamara a atenção da
comunidade internacional, em 1968, para a emergente crise
do ambiente humano, cuja solução demandava uma aborda-
gem global. Estudos patrocinados por especialistas de
várias áreas ("o Clube de Roma"), sintetizados no relatório
"Os Limites do Crescimento", demonstraram que, caso
prevalecessem os sempre crescentes índices de consumo e a
tendência de desenvolvimento econômico a qualquercusto,
a humanidade seria levada a um possível colapso(").

Nesse contexto, reuniram-se em Estocolmo (Suécia),
em 1972, representantes de 113 países, para realizar a
Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, a qual deu
origem a uma carta de princípios com orientações a gover-
nos e estabeleceu o Plano de Ação Mundial com vistas a
preservar e melhorar o ambiente humano. Foi dada, tam-

A idéia de um país de potencialidades naturais
exuberantes não esconde o país de

contrastes, de grandes desigualdades
econômicas e de ecossistema coni problemas

de degradação, desmatamento e evidente
exaustão do solo, onde há processos de

erosão e crescente desertificação

bém, a necessária ênfase a um programa inter-
nacional de educação ambiental.

O Brasil, ativo participante, esteve no
centro das discussões que polarizaram a Con-
ferência, quando o bloco de países em desen-
volvimento acusou os países industrializados
de querer limitar seus programas de desenvol-
vimento industrial, usando o argumento da
poluição como um meio de inibira competição
crescente dos países pobres.

Apesar das controvérsias geradas por
tal posicionamento, o governo brasileiro mani-
festou-se sensível às recomendações daquele

apresentando, algumas, feições primeiro-mundistas e, ou-
tras, características de pobreza absoluta. Além disso, sub-
siste um regime latifundiário que empurra os homens do
campo para a pobreza da cidade, agravando os problemas
urbanos.

Contrastantes são, também, os diversos tipos de
vegetação nativa, rica em biodiversidade. A flora natural é
variada, adaptada aos diversos climas e condições
geomorfológicas do território brasileiro, destacando-se a
floresta amazônica, o Pantanal, a caatinga, os cerrados, a
Mata Atlântica, campos do Sul e matas de araucária.

Esses ecossistemas brasileiros enfrentam problemas
de degradação e desmatamento, devido principalmente à
ampliação da fronteira agrícola e à agroindústria. Em
muitas regiões, tornam-se evidentes a exaustão do solo, a
existência de erosão e, até mesmo, processos de
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encontro, tanto que, no ano seguinte, criava, em nível
ministerial, a SecretariaEspecial do Meio Ambiente (Sema),
que teve na pessoa do professor Paulo Nogueira Neto, seu
titular de 1974 a 1986, uma atuação dinâmica e valiosa.
Embora com reduzida organização administrativa, aquele
órgão deixou as bases das leis ambientais e de estruturas
ainda hoje voltadas para a gestão integrada do meio ambi-
ente.

A legislação ambiental brasileira anterior a 1975
dizia respeito a áreas setoriais dos recursos naturais, como
o Código das Aguas e o Código Florestal, repositórios de
normas e diretrizes avançadas sobre a gestão dos recursos
hídricos e florestais, mas cujas determinações não tinham
sido ainda assimiladas pela sociedade, em seu todo.

Sem embargo da defasagem entre as diretrizes legais
e sua precária aplicação no seio da sociedade, mantida algo
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A partir do Plano de Ação Mundial para
preservar e melhorar o ambiente humano,
na Conferência de Estocolmo, de 1972, o

Brasil criou a Secretaria Especial do Meio
Por carecer de uma estrutura administrati-

va forte, a agência federal de meio ambiente
(Sema) atuou em aliança com os estados, delegan-
do competências e funções, assumindo, na verda-
de, uma postura contrária à tendência L
centralizadora daquela época. Isso facilitou o
desenvolvimento de estruturas locais mais condizentes com
as peculiaridades e os problemas ambientais de cada Estado
e, até mesmo, influiu na elaboração da lei ambiental, pela
qual se instituiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), simultaneamente à definição da Política Nacio-
nal de Meio Ambiente, cuja aplicação se faria no âmbito do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama).

Por meio do Conama (órgão colegiado, deliberativo
e consultivo) e do Sisnama, pretendeu-se viabilizar uma
ação administrativa coordenada e integrada entre órgãos e
entidades ambientais da União, estados e municípios, bem
como entre as fundações instituídas e mantidas pelo poder
público.

Em 1986, o Conama aprovava um dos instrumentos

afastada do processo
decisório, o período pós-
1975 foi pródigo naela-
boração de uma base le-
gal específica para o
meio ambiente.

Assim, uma série
de leis e decretos surgiu

	

,	o
tratando, em seu con-
junto, do controle da
poluição industrial, da
criação de áreas especi-
ais e locais de interesse
turístico, da regulamen-
tação de parques, da ins-
tituição de áreas de pro-
teção ambiental e das
diretrizes para zo-
neamento industrial e
para o parcelamento do

	

solo urbano. Todo esse	Ço
processo culminou na

	

Lei n° 6.938, de 1981 1	-
que dispõe sobre a Polí-
tica Nacional de Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicaçãoW.

EVOLUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

i-imrnerne e começou a insuiuc:onatizar
za série de regulamentações, que resultou
numa política nacional sobre o assunto

mais importantes da política ambiental brasileira, a Resolu-
ção n°001/86, que estabelecia critérios básicos e diretrizes
gerais para ouso e implementação da Avaliação de Impacto
Ambiental. Com ela, introduziu-se a obrigatoriedade de
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de seu
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para o
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambien-
te, sujeitos à aprovação do órgão estadual competente, e do
órgão federal em caráter supletivo. Tal disposição estabele-
ceu os meios para o controle oficial de todas as atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente ou passíveis
de causar impacto ambiental.

Não há como negar que o enfoque ambiental adquiriu
maior importância junto à administração pública, seja pelo

ri

	

- /
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enfoque ambiental ganhou maior
importância junto à administração públk

crescimento natural da estrutura institucional e da base
legal, seja pela pressão dos setores sociais mais politizados,
ou mesmo da opinião pública nacional e internacional, cada
vez mais atenta e crítica quanto ao agravamento dos proble-
mas ambientais, tais como os desmatamentos na Amazônia,
o acidente de Chernobyl, o efeito-estufa e . gradativa
destruição da camada de ozônio. Sob esse prisma, explica-
se a opção do governo de privilegiara vertente ambiental, ao
fundir, juntamente com a Sema, alguns importantes órgãos
setoriais responsáveis pela gestão dos recursos florestais e
pelo desenvolvimento da pesca e da borracha. Desse
amálgama surgiu o atual Instituto Brasileiro do Meio Ambi-
ente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sobre o
qual recai a competência para formular, coordenar e execu-
tar a Política Nacional do Meio Ambiente.

A POLÍTICA E O MEIO AMBIENTE

Para a formulação da política ambiental brasileira,
muito contribuiu a forçadas organizações não governamen-
tais (ONGs). Desde 1958, já funcionava regularmente a
Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza
(FBCN), com sede no Rio de Janeiro e tendo como principal
objetivo trabalhar cm prol da preservação da fauna e da
flora, particularmente daquelas espécies ameaçadas de
extinção. Nasceu vinculada à IUCN (União Internacional
para a Conservação da Natureza), fundada na Suíça em
1947. Em Porto Alegre, em 1971, surgiu a Agapam (Asso-
ciação Gaúcha de Proteção ao Ambiente), que enfatizava em
seus objetivos: "combate à poluição dos cursos d'água pelos
esgotos industriais e domiciliares não tratados". Em Minas
Gerais, surgiram, entre outras organizações: o Centro para
Conservação da Natureza de Minas Gerais, durante muitos
anos presidido pelo incansável ambiental ista Hugo Werneck,
a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda),
atualmente a mais atuante, e a Fundação Biodivérsitas, com
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ação mais direcionada à pesquisa.
Com a abertura política, ampliada no início dos anos

80, parte significativa dos militantes ambientalistas partici-
pa do processo político-eleitoral das eleições de 1982 para os
governos estaduais, trabalhando, em especial, na elaboração
de diretrizes para o governo. Para as idéias preponderantes
da vanguarda ambiental, ainda não materializadas em pla-
nos de governo, foram propostas alternativas viáveis, ecolo-
gicamente defensáveis. Referindo-se a essa temática, o
engenheiro Cleverson Vitório Andreol i , professor da Uni-
versidade do Paraná, em estudos aceitos como subsídios à
elaboração do Relatório Nacional do Brasil para aConferên
cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, demonstra que as relações dominantes entre os
ecologistas e o Estado passaram por um processo cauteloso
de aproximação, gerando resultados que difici 1 mente seriam

conquistados isoladamente. Além de haver diminu-
ído o antagonismo existente historicamente entre
ecologistas e governo, estabelece-se, na fase pré-
Constituinte, urnaestratégia comum, em nível inte-
restadual, para eleições de representantes
ambientalistas no Congresso.

Era a inauguração da fase ecopolítica, que
levou até mesmo à criação de um partido político (o
Partido Verde).

Apesar do envolvimento de muitos

'a	anibientalistas corri o sistema político, apenas um
dos candidatos oriundos ou representantes desse
setor (Fábio Feldman, de São Paulo) foi eleito para
a Assembléia Constituinte, em 1986, pelo Partido

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Feidman
promoveu esforços ingentes para tomara questão ambiental
um assunto relevante no Congresso. Chegou aliderar,já na
bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
uma Frente Verde, de 90 constituintes, que viria a ser
responsável pela aprovação do aplaudido capítulo sobre o
meio ambiente na Constituição de 1988. Por suas disposi-
ções ambientais avançadas, a nossa Carta Magna impul-
sionou o Brasil para a vanguarda das nações que souberam
responder ao desafio ambiental.

Com a promulgação da nova Constituição, delineia-
se claramente uma opção política dos simpatizantes e inte-
grantes do movimento ambientalista. Em vez de concentrar
o apoio em algum partido específico, a exemplo do Partido
Verde (que teve um desempenho muito fraco na eleição
presidencial de 1989), deram preferência à não-segmentação
política do tema. A dimensão ecológica, à maneira da
interdisciplinaridade própria da educação ambiental, deve-
ria integrar o programa de qualquer partido político, rece-
bendo apoio o candidato de perfil adequado aos interesses
ambientalistas. Isso é o que, presentemente, acontece aos

A descentralização da agência federal de
meio ambiente, induzindo o desenvolvimento
de estruturas regionais, influiu na criação de

órgãos como o Goizama e de instrumentos
como os EIA e os Rima e mostrou que o
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partidos, todos eles comprometidos de uma forma ou de
outra com o tema ecológico.

A CONFERÊNCIA DO RIO - DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

O realce internacional dado a queimadas na floresta
amazônica e ao assassinato do líder sindical dos extrati vistas,
Chico Mendes, colocou o Brasil numa posição incômoda, a
despeito do progresso de sua política ambiental e de seu
posicionamento positivo em tratados internacionais abor-
dando a proteção ao meio ambiente (a assinatura, por
exemplo, do Protocolo de Montreal, relativa à gradativa
supressão, em termos globais, da fabricação e uso de subs-
tâncias (os CFCs) destruidoras da camada de ozônio). Nesse
ínterim, sob o estímulo do relatório "Nosso
Futuro Comum", da Comissão Brundtland da
ONU, ampliam-se as discussões sobre o modelo	

Ade desenvolvimento sustentável e sua adequa-	J0
ção à busca do progresso humano sem compro-	C a
meter os recursos ambientais para as futuras
gerações. Debatiam-se estratégias de desenvol -
vimento global, regional e local à luzda eqüida- CO!
de social e sustentabilidade ecológica. A deci- Lsão do governo brasileiro, em 1989, de ser o
anfitrião da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Unced) foi imprescindível para reafirmar a
seriedade da política nacional do meio ambiente
e fomentar o interesse pela idéiade desenvolvimento susten-
tável.

A conferência abriu canais para o diálogo Norte-Sul
a partir do debate ambiental e resultou na apresentação de
um programa global (Agenda 21), na assinatura das Con-
venções sobre o Clima e a Biodiversidade e nas duas
declarações (Declaração sobre Florestas e Declaração do
Rio de Janeiro). A realização simultânea do Fórum Global,
envolvendo milhares de organizações não governamentais
(ONGs), contribuiu para a valorização dos principais temas
então em discussão, a saber:

—desenvolvimento sustentável;
- diminuição da dependência de combustível fóssil e

efeito-estufa;
- racionalização do uso da água;
- acesso facilitado dos países em desenvolvimento a

tecnologias novas e eficientes para aliviar a pobreza e os
riscos ambientais;

- a pobreza como um dos fatores de degradação
ambiental;

—preservação da hiodiversidade, seu uso em indústria

de biotecnologia e respectivas compensações financeiras;
- soberania e direito dos países tropicais de aproveitar

suas florestas em bases sustentáveis, de acordo com suas
necessidades de desenvolvimento;

- eliminação de padrões insustentáveis de exploração
dos recursos naturais;

- Fundo Global do Meio Ambiente.
Esses e vários outros pontos são os desafios cuja

solução repousa na boa vontade das nações de concretizar
as determinações e recomendações oriundas daquele encon-
tro memorável.

MINAS E A QUESTÃO AMBIENTAL - AÇÃO PAR-
LAMENTAR

Em 1989, os estados brasileiros promulgaram suas
respectivas Constituições, seguindo, como regra geral, as
diretrizes da Carta de 1988. Conseqüentemente, transplan-
taram, para sua esfera de atuação, os princípios avançados
relativos à gestão ambiental. Esse é o caso da Constituição
de Minas, a partir da qual desencadeou-se um processo
positivo de valorização dos direitos sociais e ambientais.
Com isso, a legislação ordinária, tanto do Estado, como dos
municípios, adapta-se, cada dia que passa, à essência das
melhores normas de controle ambiental, a par da crescente
participação da comunidade no aperfeiçoamento das insti-
tuições públicas.

A Assembléia Legislativa de Minas, agente principal
dessas conquistas no Estado, optou por uma linha de ação
que tem como prioridade efetiva a sintonia com as aspirações
do povo mineiro. Para realizar esse objetivo, ela procurou
aperfeiçoar o processo de participação popular nos traba-
lhos de sua competência. Em suas comissões permanentes,
são discutidos e debatidos os temas mais importantes para o
aperfeiçoamento das leis e instituições, ressaltando-se que
os assuntos de interesse ambiental têm o foro natural nas

rça das organizações não governamentais
mobilização dos militantes ambientalistas
a partir da abertura política, em 1979,
itribufram para a formulação da política
mbiental brasileira e o surgimento da

,olítica, com o Partido Verde e candidatos
dedicados à causa ambiental
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comissões de Meio Ambiente e de Política Energética,
Hídrica e Minerária, as quais são integradas, geralmente,
por deputados estreitamente ligados à causa ambiental. Por
elas tramitaram proposições que vieram aprimorar signifi-
cativarnente a legislação ambiental do Estado.

Minas é um estado corri peculiaridades marcantes. É
consenso admitir sua vocação minerária, iniciada com a
extração intensa de ouro e pedras preciosas, ainda nos
tempos coloniais. Hoje, o Estado é grande produtor de
minério de ferro, ouro, bauxita, nióbio, manganês, calcário
e diversos outros bens minerais, estratégicos para aecono-
mia do País. Por outro lado, o Estado já foi chamado,
também, a "caixa-d'água" do Brasil, sendo realçado, assim,
o conjunto de suas bacias hidrográficas e mananciais, onde
nascem rios de expressão nacional, que vão banhar, de
ordinário, as terras de outros dez estados.

Por tudo isso, a legislação mineira assume um papel
preponderante para conciliar o uso e a exploração desses
recursos com a preservação do ambiente. Esse universo
abrange, principalmente, os mananciais, as redes fluviais, a
construção de barragens, o uso do solo, as florestas nativas,
o abastecimento públicoc as atividades mineráriae industri-
al, além da proteção da fauna e flora.

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito das referidas
comissões deixam entrever soluções satisfatórias para todas
essas demandas. Primeiramente, pode-se citar a elaboração
de leis específicas sobre muitas dessas questões. Seguem-se,
como exemplo, alguns temas abordados em leis de iniciativa
parlamentar mais recente:

• Lei n° 10.561192 (Iniciativa: dep. Ronaldo
Vasconcellos, presidente da Comissão de Meio Ambiente) -
Dispõe sobre a política florestal do Estado.

'Lei n° 10.595/92 (Iniciativa: dep. Geraldo Resende)
- Proíbe a utilização de mercúrio e cianeto de sódio nas
atividades de pesquisa mineral, lavra e garimpagem nos
cursos d'água.

• Lei n° 10.629/92 (Iniciativa: dep. Wanderley Ávila)
- Conceitua e declara rios de preservação permanente de que
trata dispositivo constitucional.

• Lei n° 10.793/92 (Iniciativa: dep. Mauro Lobo) -
Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abas-
teci mento público.

• Lei n° 10.038/93 (Iniciativa: dep. GilmarMachado)
- Condiciona à apresentação de licença ambiental a partici-
pação de empreendimentos potencialmente danosos ao meio
ambiente em linhas de crédito ou em programas de financi-
amento patrocinados pelo governo.

• Lei n° 11.405/94 (Iniciativa: dep. Roberto Amaral)
- Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola.

Em segundo lugar, destaca-se uma das fórmulas
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usadas com sucesso para enriquecer o processo legislativo.
Trata-se da realização de grandes seminários no âmbito do
Parlamento mineiro, com os quais intenta-se fazer unia
radiografia ampla das questões de máximo interesse públi-
co. Para a realização dos mesmos, são convidados represen-
tantes dos setores produtivos, dos trabalhadores, dos meios
técnicos, científicos e acadêmicos, das instituições governa-
mentais, de todas as áreas, enfim, envolvidas com o tema. Os
seminários legislativos têm sido valiosos para orientar a
atuação governamental e para subsidiara elaboração de uma
legislação de maior consenso e penetração social. Por esse
método, já foram debatidos temas essenciais como política
rural, saneamento básico, saúde e política estadual de recur-
sos hídricos. Os relatórios finais de tais eventos requerem,
geralmente, a apresentação de projetos de lei, para os quais
oferecem subsídios colhidos ao longo dos debates.

Nesse particular, Minas avança em sua política de
meio ambiente, preparando, ainda, uma base institucional
mais sólida a partir das disposições previstas nos projetos
oriundos desse processo legislativo, como é o caso, por
exemplo, da criação do Conselho Estadual dos Recursos
Hídricos, que, certamente, poderá ter uma atuação vigorosa,
a exemplo do que já é feito pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental (Copam).

Os parlamentares mineiros, com a iniciativa de cria-
çãodaCormssão Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco (Cipe-São Francisco), presentemente
ampliada para outras bacias através do Parlamento das
Aguas, puderam demonstrar que a questão ambiental adqui-
riu, definitivamente, uma dimensão política legítima, com
bons augúrios para o desenvolvimento da política ambiental
mineira. Que o futuro possa confirmar esse prognóstico, é o
desejo de todos.
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DEPOIMENTO

Descobertas arqueológicas mostram que há 3.600 anos o homem
já vagava às margens do rio cheio de histórias, que atraiu a atenção
de Dom Pedro II, presenciou a odisséia do cangaço e é berço de
hidrelétricas de grande potencial econômico e turístico

HISTÓRIAS DE UM
RIO SEM HISTÓRIA

egundo Vicente Licínio Cardoso, o São Francisco  um "rio sem história.
Porque de fato, não há história sem seqüência, e do povoamento e

penetração do Vale do São Francisco, ficaram-nos apenas depoimentos
isolados, dados escassos ou detalhes insignificantes".

Mostra assim que, apesar de chegarem às nossas mãos vários
registros, que conseguiram viraté os nossos dias, não há cronologia, eles

não se inter-relacionam. Constituem fatos isolados, que não exprimem
a verdadeira história dessa imensa região, de forma a ser descrita de
forma escorreita.

Há registros interessantes, mas não estão seqüenciados. Desses
registros é que desejamos fazer comentários. Hoje já se sabe que, há

3.600 anos, o homem já vagava pelas margens do São Francisco.
Em recente visita ao ('anvon. após Paulo Afonso, onde a Chesf

construiu a barragem de Xingó,
fomos noticiados da grandiosa
descoberta arqueológica ali
acontecida, por técnicos da Uni-
versidade de Sergipe, que lide-
raram uma equipe composta por
outras universidades.

Mas, antes de falarmos
dessa descoberta, é obrigatório
que falemos da região e do em-
preendimento. Quando o São
Francisco chegava a Paulo
Afonso livre (antes de serem
construídas as hidrelétricas de
Sobradinho, Itaparica, Paulo
Afonso e Xingó), antes de se
despencar nas várias bifurca-

José Theodomiro
de Araújo

Presidente do Comitê Executivo de
Estudos integrados do Vale do São

Francisco (Ceeivasf), e um dos
maiores especialistas em rio São

Francisco
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ções em cascatas extraordinárias, sua largura era de 800m
e, após a cachoeira, corria i mprensado numa grande ravina,
o can von, com apenas 80m de largura. Do nível da água
para cima, paredões de rochas com lOOm de altura, de
beleza estarrecedora, onde o mistério da natureza parecia
incrustado em cada bloco granítico. Assim chegava o Velho
Chico ao local denominado Xingó, tendo logo ao pé a cidade
de Piranhas, em Alagoas.

Da usina de Paulo Afonso até Xingó, cerca de 80km de
eanvons embevecem o visitante. Desses, 60km já estão
cheios pela água da represa, com 140m de profundidade,
possibilitando uma deslumbrante percorrida náutica em
águas profundas, mas tranqüilas. De forma caprichosa, a
natureza entrecortou o canyon, com entradas laterais, em
ravinas bastante estreitas, por onde descarregam os riachos
intermitentes da região, que aíé agressivamente semi-árida,
predominando a vegetação xerófila, principalmente as
cactáceas e bromeliáceas, em profusão.

Um desses riachos, o do Talhado, oferece para quem o
percorre hoje, cheio, restando das escarpas cerca de 30m de
altura, umadas paisagens mais deslumbrantes do Nordeste.

Logo acima, no começo do canyon, logo após Paulo
Afonso, está a cidade de Delmiro Gouveia, antiga Pedra,
que recebeu o nome dessa extraordinária personalidade que
foi aquele empresário. No início do século, DelrniroGouveia
instalou ali uma usina de
geração de energia e um	Da usina de Paparque de tecelagem. Cons-
truiu residência para	Xingá, cor de 80
operários, aos quais man-	conyons embevecen
dou ensinar hábitos de hi-	riacho de Talhado oi
giene, como obrigato-
riedade do asseio corporal	percorre uma das
diário e higiene bucal.	deslumbrantes do

Construiu escolas e	acima, Delmiro Gou
proporcionou a alfabetiza-	depois, as margen
çao dos habitantes da re-
gião. A usina, captando lendas de Lampiao e
água direto da cachoeira,
estava incrustada na meia
encosta do canvon, até hoje preservada. Colocou água
encanada na cidade, construiu as estradas interligando o
município àcidade de Recife, quando esta ainda não possuía
energia elétrica. Sua fábrica de linhas e sua prosperidade
despertaram a cobiça de muitos, inclusive de grupos inter-
nacionais.

Num fim de tarde sombrio, quando lia ojornal, sentado
à porta de sua residência, um tiro certeiro de rifle tirou-lhe
a vida, ainda na meia-idade, encerrando aí grandes planos
que iria executar para o desenvolvimento do sertão.

Sua indústria repousa no fundo da cachoeira, atirada
ali pelo concorrente internacional que a arrematou em
leilão, após sua morte. Na outra extremidade, a cidade de
Piranhas guarda lembranças profundas da época do cangaço.
Confinada pelas escarpas rochosas, com seu casario antigo
e ruas enladeiradas e estreitas que corcoveiam onde lhes
permite a serra, com suas casas empoleiradas debruçando
sobre o vale, deixa extasiado e surpreso o visitante. Chama
a atenção um obelisco no pico do morro, alcançado por
íngreme escadaria de degraus cimentados, marcando a
passagem para o século XX.

Um Museu do Cangaço eterniza a memória dos canga-
ceiros, que muito andaram por aquelas paragens, sob a
liderança de Lampião.

Virgulino Ferreira, o Lampião, era originário da Bacia
do São Francisco, tendo nascido às margens do rio Pajeú,
afluente da margem esquerda, de regime intermitente, que
corta o Estado de Pernambuco de norte a sul, desaguando no
São Francisco, após banhar a cidade de Floresta e receber
o riacho dos Navios. Ambos eternizados no baião do Luiz
Gonzaga, também são-franciscano.

Em muitas ocasiões, Lampião e seu bando andaram
pela região e, de certa forma, por questões sentimentais,
eram movidos a retornar. Sendo a maioria das mulheres de
cangaceiros filhas da região, por certo a necessidade de

rever os parentes as levavam a
convencê-los de, periodicamente,wo Afonso a	retornar. O município fronteiriço a

quilômetros de	Piranhas, Poço Redondo, em Sergipe,
i o visitante. O	é detentor do título de torrão natal do

ferece a quem o	maiorgrupo de cangaceiras. Dali eram
originarias: Áurea (amante do cabraiaisagens mais	Manoel Moreno), Rosinha (de

Vordeste. Logo	Mariano), Enedina (de Zé Julião e

veia e sua saga;	depois de Cajazeiras), Adflia (de Ca-

; do Paieú e as	nário), Dulce (de Criança), Sua (de
Zé Sereno) e Adelaide (?).

seus cangaceiros	Dois fatos marcaram as andanças
dos cangaceiros na região. Um deles
foi a chacina de Piranhas, executada

por Gato e Corisco, que lavaram de sangue as mas da
cidade, assassinando 15 pessoas, mulheres em sua maioria,
numa terrível vingança do cangaceiro sanguinário Gato,
pela morte, numa emboscada, de sua amante Inacinha.
Nesse dia, terminou por tombar morto o próprio Gato.

O outro foi a morte de Lampião, ocorrida no dia 28 de
julho de 1938, no local denominado Grota do Angico, nas
margens do São Francisco, no município de Porto da Folha,
em Sergipe.

O local pode ser hoje alcançado em barco catamarã,
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propriedade do Xingó Park Hotel, um cinco estrelas edificado
no topo do canyon , de onde se vislumbra majestosa vista do
São Francisco e da barragem
de Xingó.

Numa emboscada traiço-
eira, ao raiar do dia, tombaram
oito cangaceiros, duas mulhe-
res e um desconhecido, que se
julga ser algum prestador de
serviços ao grupo. Junto com
Lampião, caíram sua amante
Maria Bonita, Enedina (aman-
te de Cajazeiras), Mergulhão,
Caixade Fósforo, Elétrico, Sex-
ta-Feira, Luiz Pedro, Diferen-
te,Cajaranae otal desconheci-
do.

O restante do grupo estava na outra margem do rio e
conseguiu escapar, entre os quais Corisco, que continuou no
cangaço por mais dois anos, até ser cercado e morto em
território baiano, pela polícia daquele Estado. Cognominado
de Diabo Loiro, Corisco era considerado o mais valente dos
cangaceiros de Lampião. A região foi visitada por pessoas
mais ilustres, todavia.

O imperador Dom Pedro II encomendou um estudo do
São Francisco, que foi efetuado pelo engenheiro Henrique
Halfeld, nos anos de 1852, 53 e 54. Pretendia o imperador
verificar a viabilidade do transporte de mercadorias desde

ro entre Piranhas e Petrolândia.
Esse trenzinho funcionou até
1964. Posteriormente, os lagos
de Moxotó e Itaparica inunda-
ram o leito da estrada. Era uma
viagem bucólicae pitoresca, pois
bordejava o can von, galgava a
serra de Tacaratu até alcançar
Petrolândia, após acachoeira de
Itaparica. Além disso, muitas
são as pinturas rupestres que
ficaram à vista, nos blocos
graníticos do paredãodo canyon,

a maioria delas somente alcançada por via aquática. Algu-
mas das que iam ficar submersas foram retiradas com a
técnica de que se dispõe para essa finalidade. Muitas peças
são recentes, e na sua maioria de aldeamento indígena,
quase sempre dos cariris, que eram o grande grupo que
habitava o São Francisco.

Tudo o que aqui descrevemos mostra o enorme poten-
cial turístico do São Francisco, somado às mais recentes
descobertas arqueológicas.

Decidida a construção da barragem de Xingó, fechan-
do o canyon, a Chesf encaminhou a contratação de vários

Pirapora até o oceano. Para isso, teria de transpor o can von,
e após a apresentação do relatório, o próprio imperador veio

ao São Francisco, tendo manda-
do construir uma estrada de fer-

O imperador Dom Pedro II
encomendou um estudo para verificar a

viabilidade do transporte de
mercadorias desde Pirapora até o

oceano e mandou construir uma estrada
de ferro entre Piranhas e Petrolândia,

de viagem pitoresca que atravessava o
canyon e galgava a serra de Tacaratu,

entre pinturas rupestres
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estudos. Da biodi-	 ____	:..-	•
versidade à arqueolo-
gia. Dentro do can von,

;o:x::
da barragem, foram en-
contradas ricas relíqui-
as arqueológicas: es-
queletos humanos, com	 -	-aparticularidadedeum
deles estar acompanha-
do de um feto, objetos	,.
de caça, utensílios  do-	 *	 h.,.... -rnLsticos fogueiras
até restos de comida.
Completo laboratório
de campo para estudos
científicos do gru-
pamento humano que	 -
ali viveu. Os testes de	 -
carbono indicaram a
idade de 3.600 anos de	 -
alguns desses achados,
cuidadosa e tecnica-
mente retirados e recuperados, para que continuem as	O nome Sertão do Rodei Ias é proveniente de influente
pesquisas. Uma particularidade	 chefe indígena que se notabili-
dessa descoberta é que todos ou a	 zou por sua liderança, termi-
maioria dos esqueletos se acham	Uma bóia sobre a SUPerfikieindiCa nando seu nome por designar
na posição fetal, como a indicar	o SíÜo do Jusüno, 140 mefros abaixo como título o cargo de chefe de
um ritual onde os cadáveres eram, -	 tribo.
preparados para continuar nessa	da lâmina d agua da barragem de	Segundo a crônica histó-
posição, caso contrário, se fossem	Xingú, onde os pesquisadores	rica, na guerra dos holandeses:
deixados livres, a rigidez cadavé-	descobriram esqueletos em posio	"do grupo de homens sob o
rica imporia a posição ereta. TO-	fetal, objetos de	, utensi7i	comando de Felipe Camarão,
dos esses achados foram do rico	- .	 .	fazia-seconstarcemindiosque,
local denominado Sítio do Justino, domesbcos e ate restos de comida que do sertão do São Francisco,
hoje sob lâmina d'água de 140	OS testes de carbono indicaram	mandara-lheoseu maioral cha-
metros, onde a Chesf deixou um	 tora idade de 3.600 anos	madoRodellas".
marco, uma bóia na superfície,	 A barragem deXingó,por
presa por um cabo de aço que se	 seu porte, sua grandiosidadc,é
liga a um bloco de concreto no fundo, no ponto das	perfeitamente harmônica coma natureza e paisagem locais.
escavações, indicando o Sítio doiustino, para lembrança de	Indescritível. Bem ao porte do nosso querido, amado e
todos os que passarem por ali.	 venerado Velho Chico.

Toda essa região, apartirdeltaparica, era denominada	Xingó, por certo, é palavra do dialeto cariri, cuja
de Sertão do Rodelias, o que terminou por nominar o	tradução ainda não conseguimos. Traduzo-a, entretanto,
aldeamento que se tomou a hoje cidade de Rodelas, onde	como competência, eficiência, orgulho, vaidade espíritode
existia, antes da inundação da barragem de Itaparica, uma	brasilidade, qualificativos que, somados, cabem, perfeita-
aldeia de remanescentes dessas tribos, os quais foram	mente naqueles que fazem a Chesf e que escrevem, com
trasladados para o município de Ibotirama-BA, após a	extraordinário brilhantismo, a história do São Franscisco
submersão da cidade.	 contemporâneo.
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CONJUNTURA
Embora pareça ter avançado em direção ao ideal democrático
de rotatividade no poder, a despreparada sociedade brasileira
chega às eleições com velhos mecanismos que põem em xeque
a representatividade e a legitimidade do sistema eleitoral

ÁSPROXI--W"ELEIÇOES
DÁ _n O PAIS?

Ramiro Batista
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N

a entrevista que concede a
esta edição, o filósofo
Newton Bignotto lembra

que a idéia de democracia represen-
tativa se sustenta, desde as comunas
italianas, no fim da Idade Média, na
expectativa de que qualquer cida-
dão comum tem condições de che-
gar ao poder e, tendo chegado, pode
sair dele. Um bom sistema represen-
tativo seria o que estimula essa ex-
pectativae garante mecanismos para
que - tanto quanto e no menor

O especialista em
Direito Eleitoral

Anis Leão
desanca cada

ponto da nova lei
para mostrar que
ela consolida os

mecanismos que
produziram

toda a cultura de
crime eleitoral

criada em
torno de Collor e

PC Farias
tempo possível - ela se consolide.
Para garantir maior rotatividade no
poder, a permanência em alguns
cargos na Florença pós-medieval
era de apenas seis meses.

Olhando-se superficial mente
o Brasil que ensaia levar ao poder
um operário, dois anos depois de ter
defenestrado um presidente da Re-
pública num histórico movimento
de moralização dos costumes, pode-
se pensarem mecanismos muito pró-

ximos do ideal de democracia repre-
sentativa. Nunca houve tanta liber-
dade de discussão, a imprensa tem
um poder de policiamento jamais
visto, a Justiça goza de uma razoá-
vel independência e a chamada so-
ciedade civil se reúne, discute e se
mobiliza em lutas contra preços al-
tos e arbitrariedades. Mal ou bem,
os 6 milhões de eleitores contribuin -
tes do Imposto de Renda e os 84
milhões de marginalizados do mer-
cado de consumo caminham para

acertar suas diferenças nas maiores
eleições majoritárias e proporcio-
nais da história do País, para a esco-
lha de 3.500 nomes entre 35 mil
candidatos, experimentando mais
uma vez a velha sensação de igual-
dade que cada urna de votação pro-
voca sobre pobres e ricos.

Mas oPaís está melhordo que
há dois anos? E possível dizer que
foram transformados os mecanis-
mos que geraram aquele clima de

deterioramento geral, em que as
instituições brasileiras pareciam ir-
remediavelmente falidas? Estão cri-
adas condições para que qualquer
um chegue ao poder e a sociedade
possa experimentar os melhores e
afastar os piores? As próximas elei-
ções estão organizadas de forma a
melhorar o País e a criar essas con-
dições?

O ex-diretor geral do Tribu-
na! Regional Eleitoral de Minas
Gerais e professor de Ética e Legis-
lação da Imprensa da UFMG, Anis

Leão, tem sérias dúvi-
das. Ele escreveu um
livro de 176 páginas
desancando cada um
dos pontos da Lei n°
8.713/93, que rege as
próximas eleições,
para denunciar que, no

r	

geral, ela apenas con-
solida osmecanismos

-	j	que produziram toda
a cultura de crime elei-
toral engendrada em
torno de Fernando
('olior e seu tesourei-
ro de campanha, Pau-
lo César Farias.

.	Segundo o pro-
fessor, a lei deixa es-
paço para que candi-
datos desonestos
extrapolem os limites

impostos: legaliza os gastos feitos
pelo próprio candidato, permite si-
gilo sobre a origem do dinheiro de
campanha, pune apenas quem doa e
praticamente inviabilizaa fiscaliza-
ção das contas em tempo hábil pelos
tribunais regionais eleitorais. Pelo
texto do artigo 38 e seus parágrafos,
as doações estão limitadas a 2% do
faturamento das empresas e a 10%
do rendimento bruto das pessoas
físicas, mas, alguns artigos depois, a
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lei permite a cada eleitor fazer gas-
tos de até 1.000 Ufirs em campanha.
Numa entrevista após o debate pro-
movido pela Assembléia, para es-
clarecer deputados e assessores so-
bre as regras do próximo pleito, o
presidente do TRE, desembargador
Lúcio Urbano, viu nesse dispositivo
uma brecha para inescrupulosos le-
galizarem gastos pessoais além dos
limites.

Quanto às contas de campa-
nha, o desembargador admitiu ser
praticamente impossível ana-
lisar a tempo os gastos dos
1.089 candidatos de Minas
Gerais no curto espaço de
tempo colocado pela lei. O
trabalho deve ser feito entre
a proclamação dos resulta-
dos do segundo turno e até
oito dias antes da diplomação.
Como a proclamação só sai,
na melhor das hipóteses, no
final de novembro, e a
diplomação está marcada
para 15 de dezembro, so-
bram em torno de 10 dias
úteis.

A liberalidade com que
o assunto foi tratado, na vi-
são de Anis Leão, legitima
muito do que foi largamente
condenado. Ele dá como
exemplo o fato de que a ver-
ba prevista para gastos por
apenas um candidato a governador
- média de 50 milhões de dólares -
dá para construir alguns milhares de
casas populares. Para a campanha
de presidente, foram registradas ci-
fras iguais ou superiores às utiliza-
das por candidatos a presidente nos
Estados Unidos, de custos publici-
tários infinitamente maiores e elei-
torado do tamanho do dobro do
brasileiro.

Um levantamento realizado

pela "Folha de S. Paulo" com base
no dispositivo que prevê a destinação
de até 2% do faturamento das em-
presas para doação a candidatos -
com desconto em Imposto de Ren-
da - mostra que as dez maiores
empresas do País poderão gastar
533,5 milhões de dólares e patroci-
nar a campanha de 1.067 deputados
federais, considerando-se o gasto
por cabeça de 500 mil dólares. Só as
sete empreiteiras tradicionalmente
vinculadas ao governo - e de rela-
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ção estreita com PC Farias - podem
gastar 137,7 milhões de dólares e
levar para o Congresso uma banca-
da de 275 deputados, se todos fo-
rem eleitos.

Contradições - Fora a ques-
tão do financiamento, o ex-diretor
do TRE vê na lei uma série de
contradições, imprecisões e exage-
ros que em nada contribuem para
garantir justiça na disputa e maior

clareza para simplificar a vida do
eleitor e ajudá-lo a formar-se como
cidadão. A lei ainda é, segundo ele,
excessivamente liberal para limitar
o número de partidos, cria reserva
de vagas para deputados na escolha
dos candidatos e, à parte de ser
excessivamente detalhista e preten-
siosa - como ao permitir acesso de
até um metro de distância dos fiscais
à apuração - se mete em censura.
Ela proíbe, por exemplo, que as
tevês exibam durante a campanha

Para o presidente
do TRE,
Lúcio Urbano,
há brechas para
inescrupulosos
extrapolarem os
limites
legais e prazo
irrisório para
analisar todas as
contas de
campanha dos
1.089 candidatos
de Minas Gerais
filme, novela, minissérie ou qual-
quer programa que "faça alusão ou
crítica que prejudique qualquercan-
didato ou partido, mesmo que de
maneira subjetiva". Além de
inconstitucional em pelo menos sete
pontos, já contestados junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral, o excesso
de detalhismo e pretensão cria
distorções que, segundo Anis, fe-
rem o bom-senso e criam dificulda-
des para o seu cumprimento.
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Anis admite avanços na ques-
tão do direito de resposta, com o
estabelecimento de prazos de 24
horas para requerimento e outras 24
para decisão da Justiça Eleitoral. O
juiz poderá garantir qualquer horá-
rio nas emissoras de rádio e tevê,
mesmo nas 48 horas anteriores ao
pleito, quando já estiver terminado
o período do horário eleitoral gra-
tuito. O ex-diretor do TRE acha que
a lei também avançou na proibição
de uso de imagens, efeitos e

Já o deputado
Roberto Luiz

Soares acha que
a lei tem

avanços, mas
sente falta de

mecanismos para
limitar o número

de partidos,
instituir

fidelidade e
recompor a

representatividade
no Congresso

trucagens milionárias que faziam,
na propaganda eleitoral, a diferença
entre candidatos ricos e pobres. Mas
as imprecisões e algumas generali-
zações dificultam estabelecer justi-
ça. O que é trucagem? O que pode
ser considerado imagem em estú-
dio? Um estádio cheio de gente,
transformado, pode ser um estúdio?
Não pode haver imagens gravadas.
E pôsters dessas imagens afixados
no estúdio?

Embora concorde com mui-

tas das opiniões técnicas de Anis, a
área política reconhece alguns avan-
ços importantes. O deputado esta-
dual Roberto Luiz Soares (PPR), de
posse de várias dúvidas levantadas
por ele sobre a questão do financia-
mento de campanha no debate pro-
movido com o presidente do TRE,
diz que a lei avançou ao regulamen-
tar um assunto que não podia conti-
nuar sendo ignorado. Há na lei, se-
gundo ele, uma clara pretensão de
darequanimidade aos candidatos no

direito de acesso ao financiamento.
Da mesma forma, o deputado Fran-
cisco Ramalho (PSDB) afirma que a
legislação torna a questão transpa-
rente. E o assessor do deputado
Hely Tarquínio (PP), Dirceu Silveira,
que também fez uma radiografia da
8.713, admite que, além de regula-
mentar os gastos - "sem restringir
totalmente as práticas abusivas"—, a
lei retoma em boa medida a autono-
mia e a prevalência dos partidos
sobre os candidatos.

Roberto Luiz Soares também
gosta do tratamento que foi dado à
questão da divulgação de pesquisas
eleitorais. Ele entende importante a
definição de mecanismos legais para
fiscalização da origem do financia-
mento e do plano de amostragem,
intervindo onde os partidos estão
desaparelhados para atuar. Mas acha
que a lei é vítima do mesmo mal das
anteriores, elaborada às pressas para
regular uma eleição - como tem
sido feito desde 1964 -' sem dar

tempo para a cristali-
zação de seus enuncia-
dos e fixação de uma
jurisprudência. A ques-
tão eleitoral, para ele,
entretanto, tem outros
males que dependem
de lei ordinária e refor-
mas constitucionais.

O deputado sen-
te necessidade de no-
vos aperfeiçoamentos
para limitar o número
de partidos, fonte das

	

.	muitas distorções do
1 sistema eleitoral brasi-

leiro, ao lado de ques-
toes reclamadas pela
opinião pensante do
País desde a eleição de

1 Tancredo Neves no
1 

Colégio Eleitoral -
como redistribuição dos percentuais
de cadeiras no Congresso, fidelida-
de partidária, limitações mais rigo-
rosas para a criação de partidos e
voto distrital. Instrumentos que con-
tribuiriam para criar partidos orgâ-
nicos, representativos, ideológica e
doutrinariamente diferenciados,
maiores que suas lideranças.

Alienação—Entre outras coi-
sas, a falta de partidos minimamente
orgânicos, nascidos de correntes de

38 REVISTA DO LEGISlATiVO



As PRÓXIMAS ELEIÇÕES MUDAM O PAIS?

opiniões consolidadas na socieda-
de, produziu tanto aventureiros
como Coilor quanto, agora recente-
mente, as últimas alianças políticas,
"díspares, incongruentes, incompa-
tíveis ou supostamente equivoca-
das", no dizer de Jarbas Medeiros,
cientista político e professor da
UFMG. No debate de que partici-
pou na Assembléia, numa promo-
ção da Escola do Legislativo, ele
atribuiu essas alianças ao
"pluripartidarismo des-
controlado, artificial e
aleatório, de partidos
que, devido a uma série
de problemas históricos,
políticos e culturais, até
hoje não encontraram
uma estrutura, urna dou-
trina e uma prática com-
patível ao que se pode
entender como partido
político".

Pode-se, entre-
tanto, questionar a efi-
cácia de alguns desses
mecanismos. Odeputa-
do Jorge Hannas (PFL)
falada tradição política
brasileira para alianças
de partidos diferencia-
dos doutrinariamente. O
que interessa, segundo
ele, é o acordo de obje-
tivos comuns que não violem os
princípios doutrinários e garantam
governabilidade ao presidente elei-
to. Da mesma forma, se voto distri-
tal pode ser bom para a maioria dos
deputados colocados à direita do
espectro político, nunca o foi para
os partidos de esquerda, que temem
o massacre das pequenas
agremiações. E contra a tese de que
a forma de distribuição de cadeiras
do Congresso distorce a representa-

ção dos estados,já se falou também
que a representatividade proporcio-
nal a número de eleitores consolida-
ria o domínio total do Congresso
pelos paulistas, já senhores da eco-
nomia e patrocinadores da campa-
nha da maioria das bancadas.

Ocorre, porém, que, como
está estruturado, o atual sistema
político-partidário-eleitoral brasilei-
ro em quase nada ajuda para formar
partidos inseridos na estrutura or-

gânica da sociedade e eleger pesso-
as comprometidas com idéias - o
que tiraria das eleições a fama de
meras refregas pela posse do poder,
onde corre muito dinheiro, para
transformá-las em algo mais nobre,
como formação de consciência crí-
tica, senso de justiça e igualdade,
pressupostos da democracia. Ou,
como diz ainda Jarbas Medeiros, as
campanhas têm sido mais "fator
objetivo de confusão e de mal-en-

tendidos, não contribuindo de for-
ma alguma para uma tarefa partidá-
ria, que seria altamente necessária,
didática, de esclarecimento, de cla-
rificação e de norteamento da nossa
opinião pública e de nosso eleitora-
do". Espaço em que candidatos po-
bres e ricos estariam em igualdade
de condições.

Não só pelos mecanismos
existentes, mas, muito por eles e
pela curta tradição devida político-

partidária brasileira, produziu-se um
povo de contraditória e precária
consciência democrática. Na mes-
ma palestra, Jarbas Medeiros consi-
derou compreensíveis a falta de um
projeto nacional e o surgimento de
alianças incongruentes em um país
"constituído majoritariamente de um
eleitorado tão desinforrnado, mal
informado ou nada informado poli-
ticamene". Esse grau de
desinformação chegou a ser medido
por uma pesquisa coordenada pelo

O cientista político
Jarbas Medeiros
entende que a
falta de partidos
minimamente
orgânicos produziu
um "pluralismo
artificial e
aleatório" e
alianças "díspares,
incongruentes,
incompatíveis ou
supostamente
equivocadas"
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As PRÓXIMAS ELEIÇÕES MUDAM O PAÍS?

professor Fábio Wanderley dos Reis,
do Departamento de Ciência Políti-
ca da UFMG, estratificada por ní-
veis de "sofisticação política', aí
entendida como capacidade de
correlacionar idéias afins.

Segundo essa pesquisa, a
maioria aprova mecanismos demo-
cráticos corno eleição e rotatividade
de poder, por exemplo, mas, ao
mesmo tempo, defende grupos de
extermínio corno alternativa à Justi-
ça e se atina com lideranças autori-

Uma pesquisa
coordenada pelo

cientista Fábio
Wanderley dos

Reis detectou um
alto grau de
alienação: o

grosso do
eleitorado tem

um universo
político

desestruturado
e um conjunto

de opiniões que
não formam

um todo lógico
tárias e personalistas. As contradi-
ções se agravam quanto mais baixo
é o índice de "sofisticação política",
em geral localizado nas pessoas mais
pobres e de baixa escolaridade. Só
intelectuais e pessoas políticas so-
fisticadas associam noção de demo-
cracia com direitos civis e atuação
de partidos políticos. Dos entrevis-

tados com até a 4' série, colocados
no primeiro nível de sofisticação,
83% aprovam lideranças autoritári-
as. Esses índices caem para 65%

entre os pesquisados de até segundo
grau e para 36% junto aos de forma-
ção universitária.

Com os altos índices de misé-
ria e analfabetismo conhecidos no
Brasil, a noção é de que o grosso do
eleitorado tem "um universo políti-
co desestruturado e um conjunto de
opiniões que não formam um todo

•	 1	1-,•.-.	•••-
lógico", como diz ajornalista Bertha
Maakaroun, que fez matéria sobre o
assunto e defendeu emj unho tese de
mestrado sobre a influência dos ór-
gãos de comunicação na decisão do
voto. Com base em pesquisas nacio-
nais e norte-americanas que detec-
tam uma maioria de alienados na
sociedade, ela defende que, ao con-

trário do que se pensa, a mídia não
forma opinião previsível. (Veja arti-
go na página 41.)

Esse grau variável de
indefinição, para o bem ou para o
mal, transforma cada eleição numa
incógnita, como também nota
Newton Bignotto na sua entrevista.
O que impede que ricos e sofistica-
dos politicamente tenham absoluta
certeza de que dominam os pobres e
desinformados, ou vice-versa. Ape-

sar de todas as ad-
versidades e tantos
mecanismos em con-

JÁ i:..	trário, a recente his-
tória brasileira euma,;-.	m1•;
sucessão de esforços
para eleger os me-
lhores e afastar os
piores, ainda que sob
OSjUÍZOS discutíveis
de uma maioria
desinformada. Foi
assim que os brasi-
leiros elegeram ban-
cadas majoritárias da
Oposição em 82, lu-
taram por eleições
diretas em 84 e em-
purraram um civil
para a presidência
em 85, fizeram uma
constituinte entre 86
e 88, tentaram um
salvador da pátria
em 89, experimen-
taram um plebiscito
em 93 e uma refor-

ma constitucional em 94. Errando
muito, acertando em parte e cami-
nhando sempre em direção àquele
ideal de representatividade que o
homem persegue desde o fim da
Idade Média e do qual - a bem da
verdade, como nota ainda Bignotto
- só raros países conseguiram che-
gar perto.
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MÍDIA E VOTO

A heterogeneidade do eleitorado e o seu alto grau de alienação,
que dificulta a decodificação da mensagem emitida pelos
meios de comunicação, põem em dúvida a capacidade
da mídia de manipular o discurso e influir no voto

-DIALOGO
arena política dos conflitos, das disputas, dos acordos e das traições
chega às sociedades democráticas através dos meios de comunicação
de massa. Impossível seria transmitir às populações a atuação de
partidos, de lideranças, dos governos e, mesmo, estender
territorialmente o debate eleitoral, se não fosse a mídia. Corno as
informações sobre o mundo político freqüentemente vêm ao públi-
co carregadas de ingredientes estratégicos de manipulação, grande
é a polêmica em torno dos possíveis efeitos da mensagem veicu-
lada. Seráque a mídiaé eficienteem forrnaropiniãoeleitoral? Em
outras palavras, os meios de comunicação ganham eleição?

A vitória de Fernando Colior à presidência da República,
em 1989, aguçou a discussão. O sucesso eleitoral do "caçador
de marajás" foi amplamente atribuído à mídia. Há autores

conceituados, como é ocaso
do cientista político e profes-
sor da Universidade de
Brasília Venício A. de Lima,
que conferem a vitória da-
quele candidato—que se lan-
çou pela inexpressiva legen-
da nanica PRN - à estratégia
que teria sido arquitetada pela
televisão, mais especifica-
mente, pela "Rede Globo".
Para Lima, a mídia "produ-
ziu", através de novelas e do
noticiário político, um certo
"cenário de representação po-
lítica" adequado à imagem
do corajoso, impetuoso, im-
placável Indiana Jones, o sal-

 MAAKAROUN
Jornalista do "Estado de Minas" e

cientista político com tese sobre "Mídia e
Decisão do Voto"
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vador da pátria. Em conseqüência, o
povo teria visto ColIor e, "conforma-
do" que estaria por tal cenário diabó-
lico, teria se identificado com ele e nele
votado.

Ninguém duvida de que o materi-
al veiculado ao público de massa seja
carregado de elementos estratégicos
do candidato e, por vezes, da mídia.
Resta saber qual é o alcance desta
mensagem: o eleitorado consome uni-
formemente o conteúdo político das
informações e se posiciona em relação
a ele? Aí está o cerne da questão, que
autores como Venício A. de Lima não
consideram, porque se prendem sim-
plesmente a aspectos relacionados ao
tipo da mensagem transmitida. Obvi-
amente, os resultados das eleições são
conseqüência de fatores agregados, e a imprensa, só, não
ganha eleição: há partidos políticos, candidatos e toda uma
gama de novos fatos que podem interferir na dinâmica
eleitoral.

Neste artigo, minha preocupação é discutir como o
público decodificaa mensagem veiculada: a mídiaéeficien-
teem manipular a opinião eleitoral? O eleitorado não é uma
entidade compacta, uniforme, que se move cm bloco numa
ou noutra direção, segundo a variação dos humores do
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discurso de candidatos ou da mídia.
Trata-se, em verdade, de um público
muito heterogêneo, com diferentes
graus de escolaridade, de renda e de
sofisticação política. O interesse que
a informação política irá despertar e
a forma como esta mensagem será
assimilada pelo público estão relacio-
nados ao grau de sofisticação políti-
ca do eleitor.

Por causa dai mportância deste
conceito, convido o leitora conhecê-
lo. A dimensão da sofisticação polí-
tica pode ser mensurada a partir de
muitas variáveis. Russeil Neuman,
autor norte-americano, constrói o
conceito com base em três compo-
nentes que se correlacionam: 1 - A
saliência política, queéo interessee

a preocupação dos indivíduos com a vida política. A
saliência se reveste da atenção com que as pessoas acompa-
nham pela mídia o noticiário político; 2—O conhecimento
político, que diz respeito ao reconhecimento das principais
questões do debate político, das figuras públicas, dos
eventos políticos importantes, enfim, ao repertóriode infor-
mações políticas de cada uni; 3 - A capacidade de
conceitual ização da política, ou seja, a capacidade do eleitor
de organizar informações políticas, idéias e questões do

"O eleitorado não é uma
entidade compacta,

uniforme, que se move
em bloco numa ou
noutra direção,

segundo a variação
dos humores do

discurso de candidatos
ou da mídia"
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debate por referência a conceitos ideológicos abstratos e a
fatos políticos passados.

A aquisição da sofisticação política é um processo
espiral: a atenção e o interesse (saliência) em relação ao
noticiário político criam conhecimento político, que, por
seu turno, tende a gerar mais interesse. Interesse e conheci-
mento, num processo de intercâmbio contínuo, produzem
maior capacidade de conceitualização política. Quanto
maior é tal capacidade de conceitualização, tanto maior
deverá ser a sofisticação política do indivíduo. Ele terá mais
condições de fazer uso ativo do conhecimento político,
estebelecendo relações entre os novos fatos políticos e seu
contexto. Ele terá instrumental para decodificar a mensa-
gem política veiculada pela mídia tal qual a intenção do
emissor.

Como se estratifica a sofisticação política no eleitorado
norte-americano? Neuman divide o eleitorado em três gran -
des públicos ao longo de um contínuo de sofisticação
política. No estrato superior do contínuo enquadra-se uma
minoria de 5%, que pode ser considerada a "elite da
sofisticação política". Acompanha de perto a vida política.
Tem geralmente interesse profissio-
nal nos fatos. Está exposta a vários
veículos de comunicação. São políti-
cos, empresários, ativistas, cientistas
sociais e jornalistas.

No extremo oposto, no estrato
inferior do contínuo da sofisticação
política, estão cerca de 20% do eleito-
rado, com características
marcadamente diferentes.

São uma porção impassível e
apolítica, marginalizada do processo
político. Não acompanham o noticiá-
rio político. A mensagem não atinge
essas pessoas. Nos Estados Unidos,
em que o voto é facultativo, os dados
estatísticos demonstram que a tendên-
cia é de que membros deste contínuo
sequer votem.

Entre Os estratos superior  infe-
rior da sofisticação política, repousa a grande maioria do
eleitorado norte-americano. E o estrato médio da sofistica-
ção política, no qual estão cerca de 75% dos cidadãos.
Compartilham um padrão homogêneo de comportamento.
Acompanham o noticiário político meio desatentamente e
são um pouco cínicos em relação ao comportamento dos
políticos. Votam regularmente. São capazes de responder a
estímulos políticos para a mobilização, quando acionados
pelo estrato minoritário mais sofisticado do contínuo da
sofisticação.

Se dividirmos o eleitorado brasileiro em três grandes
públicos ao longo de um contínuo de sofisticação política,
iremos perceber diferenças acentuadas em relação ao elei-
torado norte-americano. O que podemos supor - a partir de
dados extraídos de pesquisa recente realizada pelo Depar-
tamento de Ciência Política da UFMG, sob a coordenação
de Fábio Wanderley Reis, denominada "Pacto e Democra-
cia no Brasil" - é que no Brasil o estrato inferior da
sofisticação política, em que está o público marginalizado
da vida política, seja cerca de duas vezes maior - são quase
60% dos eleitores - do que aquele situado no estrato
intermediário da sofisticação política, em que estão cerca de
33% dos eleitores. As conseqüências de um estrato inferior
tão inflado são óbvias: são cerca de três vezes mais brasi-
leiros alienados e excluídos da vida política do que norte-
americanos, público que não é atingido pela mensagem
política e que não responde a estímulos para a mobilização.

O que significa dizer que, no Brasil, um público que
chegaria a cerca de 60% do eleitorado está enquadrado no
estrato inferior da sofisticação política? Quer dizer que está
marginalizado da vida econômica e, em tempos de eleição,
como o voto é obrigatório, é incorporado abruptamente ao

processo político. Pois existe uma
relação empírica forte entre sofisti-
cação política, escolaridade e status
socioeconômjco. A tendência é de
que os membros da elite da sofistica-
ção política tenham alta escolaridade
e alta renda. As estatísticas demons-
tram que, à medida que decai a sofis-
ticação política do eleitorado, decli-
nam também - embora não linear-
mente - os graus de escolaridade e
renda.

Apenas os indivíduos politica-
mente sofisticados têm um repertório
de informações que os capacita a
decodificar a mensagem tal qual a
intenção do emissor, uma mensagem
que é fragmentada, factual, geral-
mente não contextualizada. São jus-

tamente esses indivíduos sofisticados que tendem a estar
expostos a vários meios de comunicação e buscam avida-
mente a informação política. Ao contrário, o eleitorado
popular não procura a informação política.

Há explicação para essa apatia política. Acontece que
processar e elaborar dados e notícias tem custos. Embora
sejam inúmeras as fontes através das quais os cidadãos
podem se informar sobre política, os recursos e o tempo que
podem dedicar à tarefa são limitados. Assim, encontram-se
diante de uma escolha econômica. A equação de custos e
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"Apenas os indivíduos
politicamente

sofisticados têm um
repertório de

informações que os
capacita a decodificar a

mensagem tal qual a
intenção do emissor,

fragmentada e em geral
não contextualizada"
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benefícios lhes dita que o seu voto tem um peso infinitesimal
nos resultados finais da eleição. Como não precisam de
informação política em sua rotina, muitos se abstêm de
adquiri-Ia, acomodando-se sobre os dados que assimilam
acidentalmente pelo noticiário (ou não assimilam, no caso
daqueles que se encontram no extremo inferior do contínuo
da sofisticação política).

Com um frágil repertório de conhecimentos políticos,
o eleitorado popularé incapaz de decodificar adequadamen-
te as mensagens veiculadas. O seu universo político é tão
desestruturado que idéias aparentemente desconexas são
postasjuntas. O sociólogo norte-americano Philip Conver-
se explica como faltam elos de informação vitais no reper-
tório do eleitorado popular, muitas
vezes determinantes na compreen-
são da mensagem. Esses elos perdi-
dos de informação contribuem para
que a notícia, não raro, seja inter-
pretada de forma perversa, se con-
siderada a intenção do emissor.

Converse conta que, em 1968.
Eugene McCarthy disputou, em
New Hampshire (EUA), a primeira
primária presidencial contra o pre-
sidente democrata Lyndon Johnson.
Nos meses anteriores, McCarthy
havia se tomado um dos líderes do
movimento pela paz no Vietnãeera
sempre visto atacando a adminis-
tração Johnson. McCarthy obteve
42% dos votos, contra 48% de
Johnson, excedendo as expectati-
vas dos observadores bem-infor-
mados. O movimento pacifista teria
alcançado grande ressonância em New Hampshire?

As pesquisas de opinião realizadas na ocasião aponta-
ram algumas das intenções subjacentes ao voto. A maioria
dos eleitores de McCarthy eram democratas que discorda-
vam da forma como a administração Johnson conduzia
várias questões, em especial a questão do Vietnã. Eles
queriam que a guerra fosse prosseguida com mais
belicosidade. Assim, o elo perdido de informação que a
pesquisa deixou claro, revela Converse, foi o de que os
democratas de New Hampshire não sabiam que a posição de
McCarthy era contrária à sua e que sua briga com a
administração era diferente da briga deles.

O eleitorado popular vota com muito pouca informa-
ção sobre candidatos, partidos políticos e as posições em
relação ao debate. A lógica eleitoral não se encontra no
conteúdo das informações veiculadas pela mídia e pelos
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candidatos no horário eleitoral gratuito. Fábio Wanderley
Reis assinala que a decisão do voto passa por um complexo
processo de identificação da população com candidatos e
partidos, revestido da percepção daquele que seja o "candi-
dato popular". Processo de identificação tal que, segundo
Fábio Wanderley, no caso brasileiro, parece destituído de
qualquer conteúdo de questões específicas: escolhido o
candidato que a simpatia dita, o eleitor tende a lhe atribuir
as próprias posições em relação às questões do debate
político. Ao contrário, junto aos estratos politicamente
sofisticados do eleitorado, a decisão do voto tende a ocorrer
a partir de correlações congruentes entre posições pessoais
em relação às questões do debate e posições de partidos e

candidatos.
- Assim, seria de se supor, apenas

os estratos politicamente sofisticados,
que consomem muita informação polí-
ticade vários meios de comunicação e
têm repertório que lhes permite
decodificar a mensagem tal qual a in-
tenção do emissor, são manipulados
pela mídia? Esses estratos assimilam
adequadamente a mensagem. Mas
como estão expostos a vários veículos
de comunicação e têm muita informa-
ção e conhecimento político, tendem a
perceber a parcialidade da imprensa.
Este estrato já tem opinião política
estruturada.

Se podemos falar em níveis de
sofisticação política em que está
estratificado oeleitorado, podemos tam-
bém afirmar que, a esses diferentes
graus de sofisticação, correspondem

diferentes níveis de opinião. A medida que decaia sofistica-
ção política, cresce o hiato entre a base da informação e a
opinião que se forma, que deve ser uma opinião menos
estruturada, menos consistente. Ao ponto da consideração:
o termo opinião pública é mesmo cativo da elite de sofisti-
cação política.

Se os meios de comunicação, a exemplo do que fazem
candidatos, dispõem-se a manipular o discurso, devem
enfrentar a perversidade das deficiências cognitivas do
eleitorado popular. É como gritar para surdos ouvirem: a
mensagem não chega ao público receptor. A baixa sofisti-
cação política do eleitorado popular, e sua ignorância, ao
mesmo tempo que o protegem da manipulação do discurso,
tornam-no alvo dele, transformando cada rodada eleitoral
numa sucessão de promessas e exortações à miséria dos
destituídos.

"Se os meios de
comunicação dispõem-

se a manipular o
discurso, devem

enfrentar a perversidade
das deficiências

cognitivas do eleitorado
popular. É como gritar
para surdos ouvirem: a
mensagem não chega"



PESQUISAS E VOTO

As pesquisas eleitorais erram pouco e são instrumentos
importantes de balizamento de candidatos e eleitores, nada
havendo que prove sua influência na decisão do voto e que
justifique proibirsua divulgação, mesmo às vésperas de eleições

DIREITO DE OPINIÃO
s pesquisas eleitorais influenciam o voto  podem, em alguns casos,
agircomo fatordecisivo nos resultados das eleições, concordamos
especialistas em opinião pública. Há, é verdade, poucos dados
disponíveis para mensurar esta influência das pesquisas sobre o
voto e dar um caráter científico à afirmação. Mesmo porque
existem outros fatores mais decisivos do que as pesquisas
eleitorais para definiras preferências dos eleitores.

Esta influência, porém, é relativa. Se fosse absoluta,
teriam sua vitória garantida todos os candidatos que saíssem
na frente de seus adversários e não haveria viradas históricas,
como a vitória de Brizola ao governo do Rio de Janeiro, em
1982, ou a de Luiz Antônio Fleury Filho, em São Paulo, em

1990, que arrancou de
míseros 3% para desbancar
Mário Covas e Paulo
Maluf, que saíram bem na
sua frente. Ou mesmo a de
Fernando Colior, que, em
fevereiro de 1989, não ti-
nha 5% das intenções de
votos, bem atrás de Brizola,
Lula, Covas e Paulo Maluf.

As pesquisas eleito-
rais influenciam o voto dos
indecisos e beneficiam,
evidentemente, os favori-
tos. Uma boa parte da mas-
sa dos que chegam sem um
candidato na ponta da lín-
gua às vésperas das elei-

Charles Magno Medeiros
Jornalista e professor universitário,

trabalhou nos jornais "O Estado de S.
Paulo" "Folha de S. Paulo' "O Globo" e

"Jornal do Brasil", nas revistas "Veja" e
"JstoÉ", além das redes de televisão SBT e

Manchete; é sócio-diretor da Geração
Comunicação Integrada, de São Paulo,

especializada em marketing político
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ac Ltl j C a v(aI no favorito, para não
"perder" o voto. Em disputas acirradas,	"Sendoesta preferência pelo candidato que está
na frente pode ser decisiva.

Entre outros fatores, como o mas-
sacre de três operários por tropas do
Exército na greve da Companhia Side-
rúrgica Nacional e a rejeição de parte do
eleitorado ao nome de Paulo Maluf, as
pesquisas eleitorais certamente contri-
buíram para a vitória de Luiza Erundina
à prefeitura de São Paulo, em 198.
Eleitores que, a princípio, estavam deci-
didos a votarem João Leiva bandearam-
se para a candidatura de Erundina, que
parecia mais viável para derrotar Paulo
Maluf. A ex-prefeita de São Paulo foi
beneficiada pelo chamado voto útil.

Os que responsabilizam, porém,
as pesquisas eleitorais pelo sucesso ou fracasso de um
candidato cometem o mesmo erro daqueles que insistem em
dizerque a edição do debate entre Coilore Lula, nas eleições
presidenciais de 1989, feito pela "Rede Globo", definiu a
vitória do ex-presidente. Mais decisivo que a edição do
Jornal Nacional foi o próprio debate, no qual um Coilor
seguro, aparentemente tranqüilo e provavelmente mais bem
preparado por sua assessoria, surrou um Lula emocional-
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mente dc In 1 itado pelo deu ml idor dc-

1 ativa sua	poimento da ex-namorada, veicu-
lado peloprograma do PRN pou-
cos dias antes.

Sendo relativa a sua influên-
cia, não há nada que justifique a
proibição da divulgação das pes-
quisas eleitorais, mesmo às véspe-
ras das eleições. Ao contrário, elas
são um instrumento importante para
orientar o eleitor, na medida em
que, implícita ou explicitamente,
refletem a opinião e a imagem que
a sociedade tem sobre os candida-
tos, bem como a aceitação de seus
planos de governo ou ojulgamento
de suas qualidades, seus defeitos e
suas virtudes.

Neste particular, as pesquisas
qualitativas, de importância fundamental para os candida-
tos e seus assessores de marketing político, também ajudam
o eleitor a definir o seu voto.

É fundamental, porém, deixar bastante claro que a
pesquisa é urna fotografia, uma radiografia do momento, e
revela tendências, não resultados. No presente momento, as
pesquisas eleitorais apontam o franco favoritismo dos
candidatos Hélio Costa, do PP de Minas, Mário Covas, do

re
influência, não há nada

que justifique
a proibição da sua

divulgação. A pesquisa
é fotografia, uma

radiografia do momento,
e revela
tendências,
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PSDB de São Paulo, e Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará.
A vitória dos candidatos não é, porém, científica ou abso-
lutamente garantida. Não é por outra razão que os institutos
fazem periódicas pesquisas, durante a campanha eleitoral,
até a boca-de-urna, para mensurar as variações das prefe-
rências do eleitorado.

O quadro político é dinâmico, e as preferências do
eleitorado podem sofrer alterações radicais ao longo do
tempo. Contemplado com os mais altos índices de rejeição
e de impopularidade ao deixar a Presidência da República,
em 15 de março de 1990,0 senador José Sarney ressurgiu
há poucos meses como um dos favoritos na corrida presi-
dencial.

Os institutos de opinião pública, principalmente os
mais conceituados como o Ibope, GaIlup, DataFolha eVox
Populi, têm tido mais acertos que erros no acompanhamento
das eleições. A furada do Gallup e do Ibope nas eleições
para a prefeitura de Fortaleza em 1984, quando não conse-
guiram detectar a subida de Maria Luiza Fontenelle, não
resultou de erros metodológicos, mas simplesmente do fato
de deixarem de fazer os levantamentos nos 15 dias que
antecederam o pleito, decisivos para a virada da candidata
do PT. Fontenel le, que na última pesquisa publicada estava
em terceiro lugar, com cerca de
20% das intenções de voto, derro-
tou o peemedebista Paes de Andrade,
que tinha 54%, e o pefelista Lúcio
Alcântara, então com 22%. Erra-
ram os institutos, é verdade, mas
não se tratou propriamente de erro
metodológico.

Da mesma forma, foi relativa a
culpa do Ibope, que, poucos dias
antes da eleição para o governo de
Alagoas, em 1990, dava como fa-
vas contadas a vitória de Renan
Calheiros, do PRN, então com qua-
se o dobro das intenções de voto em
Geraldo Bulhões, do PDC, sim-
plesmente porque as eleições foram
escandalosamente fraudadas. O ins-
tituto previa a vitória de Renan no
primeiro turno. Os votos do ex-
líder de Colior na Câmara foram
garfados, realizaram-se eleições complementares para o
primeiro turno, e o segundo foi transferido de novembro
para fevereiro. Além das fraudes, a vitória de Bulhões foi
conseguida através da distribuição de cestas básicas e do
derrame de dinheiro arrecadado porPaulo César Farias, sob
a bênção da então primeira-dama Rosane Collor.

Nenhum desses casos se compara, por exemplo, à

grande mancada dos institutos de pesquisa norte-america-
nos que previram, em 1948, a vitória de Thomas Dewel à
presidência dos Estados Unidos, transformando grandes
jornais, como o New York Times, em sócios do vexame.
Ganhou Harry Truman. Ou mesmo quando previram, em
1989, a vitória de David Dinkins à prefeitura de Nova
lorque por uma margem de 14 a 18% dos votos. Dinkins de
fato ganhou, mas por modestos 2,4%, de seu concorrente,
o republicano Rudolph Giuliani.

As divergências metodológicas entre os vários institu-
tos de pesquisa têm produzido resultados conflitantes, mas
não invalidam os levantamentos nem depõem contra a
competência técnica dos órgãos. Em defesa dos institutos,
pode-se citar a dificuldade em se definir uma amostragem
representativa em um país tão complexo, com enormes
disparidades regionais e elevado índice de analfabetismo.
Em todos os casos, mesmo apresentando índices diferentes,
os institutos têm convergido na captação das tendências do
eleitorado. A data em que a pesquisa foi feita, as cidades
pesquisadas e o número de questionários preenchidos, além
da definição da amostragem socioeconômica, são os princi-
pais fatores responsáveis pelas divergências quantitativas.

Se têm importância relativa para definir o voto dos
indecisos, as pesquisas eleitorais são
fundamentais para orientaras cam-
panhas e definiras estratégias. Com
elas, é possível conheceras tendên-
cias do eleitorado, o perfil de candi-
dato que considera ideal, as ações
políticas e soluções que julga
prioritárias, os problemas que
prioriza -dados que são conhecidos
através das pesquisas qualitativas.
As pesquisas eleitorais também aju-
dam a apontar as razões do sucesso
ou fracasso do adversário e seu cal-
canhar-de-aquiles. Mostram a re-
gião onde o candidato pode crescer,
qual faixa do eleitorado que o rejeita
e por quais motivos. A leitura e
interpretação correta das informa-
ções também são essenciais para a
definição das estratégias.

Um candidato a qualquer cargo
de expressão, para o Parlamento, o Executivo ou entidades
importantes, não pode prescindirdas pesquisas eleitorais. O
discurso do candidato e as estratégias de campanha -
incluindo a propaganda política e a elaboração do plano de
governo - devem ser balizados pelas pesquisas eleitorais e
por sua correta interpretação. Sem pesquisas eleitorais, é
jogar no escuro.
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Newton Bignotto

DEMOCRACIA
1 M
Com eleições apropriadas pelas elites, uma precária tradição
democrática e cidadãos passivos, voltados para suas
necessidades pessoais, há dúvidas se o País realiza o ideal
democrático de rotatividade e representatividade

O Brasil caminha para as maiores
eleições de sua história com a
mesma expectativa de mudança
que move os regimes de vocação

o "1 da Idade

:111	t$1;4ldia. Até

I.I	.	:j.;u' ponto
.i, no Bra-
ii. condi-

1	 •esparase
Peraressa1	:•

I I 1 0 tema
.1:	i.s-tci entre-

II 'j .tvia que o

Itj .F.OJeSSOr
Newton

P 1	-
da cadeira

- de Filosofia
Política (: 1) Departamento de li/uso/ia da UFMG,
concedeu 1OS secretários de edição e repórteres da
Secretaria de Comunicação Institucional da Assem-

bléia, Ramiro Batista e Patrícia Duarte.
Doutor em Filosofia pela École des Hautes

Études en Sciences Soc ia/es de Paris, com mestrado
em Filosofia Política pela UFMG e vários trabalhos
publicados, inclusive "Maquiavel Republicano"
(Edições Loyola), ele tem sérias dúvidas de que a
tradição democrática "muito questionável" do sis-
tema brasileiro realize esse ideal republicano de
rotatividade e representatividade, que pressupõe
cidadãos ativos e igualdade de condições entre
candidatos.

Sobretudo, Bignotto afirma que, num país de
"eleições sempre apropriadas pelas elites" e de
campanhas milionárias, faltam mecanismos para
garantir que cidadãos comuns possam se candidatar
e se eleger - princípio básico de um sistema que se
pretenda democrático. Na outra ponta, há eleitores
passivos, filhos de urna sociedade de massas sem
palanque e reféns do que ele chama de "tiranias da
intimidade ". Ou seja: o cidadão que julga cada vez
mais a partir de seus desejos íntimos e muito menos
do interesse da coletividade, como faziam os inven-
tores da democracia, há mais de dois mil anos.
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REVISTA DO LEGISLATIVO - O Brasil está às
vésperas de uma das maiores eleições
da sua história, para a escolha do pre-
sidente da República, governadores de
Estado, senadores, deputados federais e
estaduais. Qual a expectativa dos elei-
tores em relação a estas eleições? Eles
acreditam na possibilidade de mudan-
ças a partir do voto?
Newton Bignotto - O sistema da demo-
cracia representativa funciona mesmo
para criar essa expectativa de mudança,
por isso a periodicidade curta das elei-
ções e a universalidade em relação aos
que têm cidadania para poder participar
das eleições enquanto eleitor e candida-
to. Desde as comunas italianas do final
da Idade Média, tudo é feito para isso,
para gerar essa expectativa. No caso de
Florença, por exemplo, cargos impor-
tantíssimos duravam, às vezes, apenas
seis meses. O fundamento disso é exata-
mente o de criar, mais do que a ilusão, a
idéia de que é possível um cidadão co-
mum ascender ao poder e, mais do que
isso, de que ele não vai durar muito
tempo ali, que ele vai ter de sair, para dar
oportunidade a outros. Teoricamente isso
é muito bonito, resta saber como este
sistema vai migrar para dentro de um
sistema eleitoral como o nosso, um siste-
ma muito particular e com uma tradição
democrática real muito questionável.

RL - São condições que comprometem a
realização dessa expectativa?
Newton Bignotio— Em parte, sim. É claro
que existe uma vontade de ver as coisas
mudando, provocada pela desilusão real
com a situação concreta do País e esti-
mulada por um traço difícil de definir,
que é uma certa vivacidade da cultura
brasileira. Existe uma expectativa, da-
quela coisa de um país novo, de uma

história não muito marcada por derrotas
excessivas, de que a mudança é possí-
vel. Neste momento da eleição, acho
que esses aspectos se juntam - o senti-
mento difuso da necessidade da mudan-
ça e isso que estou chamando de "viva-
cidade da cultura", que é bem entre
aspas, porque a gente não consegue de-
finir isso muito bem - ao que o sistema
eleitoral faz, que é exatamente concreti-
zar essa possibilidade em eleições peri-
ódicas. Agora, que esse encontro seja
um encontro verdadeiro, capaz de pro-
mover mudanças, é aí que eu acho que
entra um problema, porque isso dito
assim, teoricamente, é muito bonito, é
uma espécie de concepção republicana
básica da modernidade, mas até onde
essa concepção republicana se realiza
no Brasil? Eu acho que ela se realiza
muito pouco.

RL - Desde a própria Proclamação da
República, não é?
Newton Bignotto - É, foram os monar-
quistas que proclamaram a nossa repú-
blica, independentemente do corpo po-
lítico e da participação do povo, que,
bestializado, assistiu a tudo. Quer dizer,
a base de uma república, que é a ação do
cidadão, está excluída da história brasi-
leira, e, depois, a política tem sido, ao
longo do tempo, uma coisa muito facil-
mente apropriada pela elite. Os meca-
nismos reais de instituição das eleições,
no fundo, negam toda a essência dessa
universalidade, das eleições e das candi-
daturas. Quem, no Brasil, pode, hoje, se
candidatar? Nós podemos, objetivamen-
te, nos candidatar a deputado? As cam-
panhas têm um custo, que não é baixo.
Então, esse sistema abstrato produz um
sistema concreto de poder, que é o mais
interessante de ser analisado. De uma
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certa forma, ele se apropria duplamente
da ilusão - da necessidade da mudança e
do sistema mesmo, do sistema formal,
que permite essa ilusão operar. As pesso-
as dizem: vamos mudar. Agora, concre-
tamente, é possível esperar que, nas pró-
ximas eleições, os Parlamentos sejam
objetivamente melhores?

RL - Serão?
Newton Bignotto - De um lado, acho que
isso é possível sim, porque o próprio da
vida política é exatamente o de ser um
campo aberto. O i,npeachment do Coilor
é uni exemplo. Se você falasse disso um
ano antes, um cético médio, nem precisa-
ria ser um grande cético, iria dizer: isso é
um absurdo, nunca vai ocorrer rio Brasil.
E, no entanto, ocorreu. Então, por isso,
acho que as eleições podem promover
mudanças por este aspecto, de existir na
política sempre um campo de
indeterminação pelo qual, mesmo no
Brasil, onde o poder é tão pouco reparti-
do, ainda pode ser quebrado. Experiên-
cias como a do VI, independentemente
dojulgamento que possamos terem rela-
ção a esse partido, são um exemplo. O VI
é uma experiência política recente, de
quebra de um certo monopólio na vida
política brasileira. E é a isso que estou
chamando de indeterminação, são essas
possibilidades reais de mudança de um
quadro, que a gente não tem como con-
trolar.

RL — O PTse viabilizou dentro desta faixa
de indeterminação do sistema?
Newton Bignotf o - É. Não estou fazendo
um julgamento do candidato, mas, se
pensarmos que o Lula hoje é um candida-
to com chances reais de chegar à presi-
dência da República, isso foge à regra do
jogo político brasileiro. Um operário,
com a feição de Lula, que não é um falso

operário, um intelectual que foi traba-
lhar na Fim, por exemplo, mas alguém
que fala errado mesmo, que tem ori-
gem operária, e está com chances
reais de ganhar a presidência, isso
parece maluco. Se pensássemos isso
quando ele era sindicalista, no final
dos anos 70, em São Bernardo, seria
muito pouco provável. E são apenas
dez anos. Então, em política, existe
mesmo um campo de indeterminação.

RL - Mas se considerarmos que a
candidatura Lula cresce, à medida
que vai sendo coopiada por mensa-
gens desse sistema, da classe média,
não poderíamos dizer que esse cam-
po não é tão indeterminado assim?
Newton Bignotto - Ah, sim, é preciso
esclarecer. Quando falo da
indeterminação ,estou falando de uma
coisa muito genericamente teórica,
uma maneira de ver a política. Você
pode ver a política como algo calculá-
vel, uma ciência política cada vez
mais positivada, em que você conse-
gue, pelo cálculo de interesse dos
grupos, saber, mais ou menos, onde
vai dar essa ilusão. Do ponto de vista
teórico, esses cálculos podem até ex is-
tir, os interesses são efetivos e atuam,
mas, pelo fato da política ser próprio
da ação, podem acontecer coisas boas
e ruins que não podem ser previstas,
não há como controlar o processo
político do começo ao fim. Agora, no
processo político efetivo, também não
há como dizer que reina o completo
anarquismo, onde tudo pode aconte-
cer. Aí temos condicionantes dos in-
teresses muito específicos de grupos
políticos, econômicos, de classe, in-
clusive de idéias, de ideários consoli-
dados, que não são fáceis de ser rom-
pidos. No caso do PT, por exemplo, o
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partido é obrigado, hoje em dia, a se
confrontar com idéias e a ceder em cer-
tos aspectos - o que há cinco anos seria
uma coisa impensável. Idéias ditas
neoliberais têm uma tal força de forma-
ção de opinião hoje que mesmo os par-
tidos que querem ser um partido dentro
da tradição de esquerda são obrigados a
responder a elas. Aí não existe
indeterminação, existe confronto. O que
eu chamo de indeterminação é que, nes-
se confronto, não há como calcularo que
vai acontecer.

RI - Teoricamente, podemos dizer, en-
tão, que existe uma expectativa de mu-
dança. Mas, objetivamente, o que o bra-
sileiro está esperando dessas eleições?
Newton Bignotto - Vejam bem, ao lado
dessa "vivacidade da cultura", que é,
vamos dizer assim, a capacidade das
pessoas de atuar, de superar uma certa
apatia própria das sociedades de massa,
o Brasil se transformou num país urba-
no. Independentemente da nossa vonta-
de, hoje temos muito mais acesso à in-
formação que há 20 anos. Mesmo que
você não entenda muita coisa e indepen-
dentemente da qualidade dos jornais e
da televisão, disso tudo, temos uma in-
formação constante. Então, o desgaste
da classe política hoje é mais real do que
poderia ter sido há 30 anos, quando
tínhamos coronéis mandando. A per-
cepção que a população tem da realida-
de do Congresso é muito maior do que
há 20 anos. Isso faz com que a expecta-
tiva em relação à possibilidade de mu-
dança, realisticamente, seja menor. Nes-
se sentido, as pessoas hoje estão menos
dispostas a achar que é possível fazer um
Parlamento ótimo. O que elas acreditam
é que ele possa ser melhorado.

RI - Mas esse acesso maior à informa-
ção não resultaria numa expectativa mais
otimista? As pessoas não estariam maismais
conscientes na hora de dar o seu voto?
Newton Bignotio— Isso é uma possibilida-
de. Só não sei se pode se concretizar,
porque na outra ponta está o sistema
eleitoral e suas regras concretas de funcio-
namento. Existe então uma porção de
imprevisibilidade, mas, de outro lado,
existe o sistema eleitoral. Como ele fun-
ciona? Como um candidato pode ganhar
a eleição? Um candidato de um estado da
Federação, por exemplo, que tem um
comportamento clientelístico - este can-
didato, não podemos ignorar, responde
também a demandas sociais concretas,
com a sua prática clientelística. Então, as
pessoas estão dispostas a votar num can-
didato diferente, mas também são prisio-
tieiras desse sistema. Primeiro, pelo fato
deste candidato ser capaz de circular
com desenvoltura nesse espaço geográfi-
co, de já ter uma rede de influências, de
favores prestados no passado, enfim, de
ter urna condição que o faz, se não o
melhor, o candidato com maior possibi-
lidade de, naquele momento e naquela
região, ganhar as eleições. Este é o nó da
política brasileira. Essas redes que aprisio-
nam o eleitor com favores e que o fazem
identificar, nesses políticos, a face do
poder. Então, mesmo que eu acredite
que aquele candidato seja melhor do que
o outro, não voto nele, porque ele não
será capaz de, objetivamente, resolver os
meus problemas.

RI - O que deveria ter sido mudado na
legislação eleitoral brasileira para ga-
rantir um resultado melhor nessas elei-
ções?
Newton Bignotto - Acho que a questão do
voto distrital seria interessante, embora
seu resultado permanecesse muito serne-
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lhante ao do sistema atual, principal-
mente em localidades como Belo Hori-
zonte e onde os candidatos já são orga-
nicamente muito identificados com as
microrregiões. Com o voto distrital, no
entanto, o sistema de cobrança dos de-
putados ficaria mais transparente. O
financiamento de campanha, também,
do jeito que foi mexido, terminou por
não alterar significativamente o que já
tínhamos. No fundo, ele reproduziu e
regularizou o que já vinha acontecendo
sem alterar fundamentalmente nada. Só
legalizou uma situação profundamente
antidemocrática, que é exatamente essa
do acesso às campanhas, condicionado
por um sistema eleitoral muito caro. O
Congresso vai continuar igual se isso
não for alterado.

RL - Um pequeno partido não tem
como competir...
Newton Bígnotto - Não tem e, mais do
que isso, o pequeno candidato dentro de
uni partido grande também não tem
corno competir. Vamos imaginar que
um cidadão, verdadeiro liberal, queira
se candidatar a algum posto através do
seu partido, o PFL. Se não tiver dinhei-
ro, ele não vai conseguir fazer uma
campanha liberal dentro do Partido da
Frente Liberal. O critério é exterior a
um certo ideário. Esse é um problema
muito grave. Uma coisa também inte-
ressante seriam as listas que o partido
poderia definir e com elas concorrer às
eleições, ao invés de candidatos isola-
dos em regiões isoladas, como é hoje.
Seria o sistema do voto distrital misto.

RL - Não dá para esperar mudanças
radicais...
Newton Bignotio - É, o que podemos
esperar é uma melhoria. Porque não

basta "estar atento", "ter mais consciên-
cia", como já vimos. Estes são termos
muito perigosos, pois o que isso repre-
senta na prática? Eles não designam com-
portamentos concretos e, muitas vezes,
ignoram que a decisão do voto pode ser
fruto de interesses particulares e até de
uma avaliação emocional. A pessoa tem
raiva de um candidato, por algum moti-
vo qualquer, e não vota nele. Isso não
tem como ser controlado. Imaginar uma
democracia funcionando à base de elei-
tores plenamente conscientes, num sis-
tema da envergadura do nosso, é uma
tolice. O voto emocional, o voto de inte-
resse, o voto enganado - o sujeito pode
ser, sim, muitas vezes, enganado pela
propaganda, pela leitura que ele faz da
mídia -, tudo influi no voto concreto, e
este é muito mais complexo do que uma
consciência pensante que se instala dian-
te da uma e escolhe racionalmente o seu
voto. O voto concreto é muito comple-
xo.

RL - Então, todos resistem a mudanças.
Cada um na sua esfera, o político e o
eleitor têm dificuldades de concretizar
as mudanças que eles próprios defen-
dem...
Newton Bignotto - É uma coisa interes-
sante no Brasil. De certa forma, nós
valorizamos mais o sujeito tolerante,
mesmo sem saber o que isso significa
concretamente. Se tivermos devotar num
sujeito intolerante, radical, temos a im-
pressão de que será melhor votar num
tolerante, que tem capacidade de nego-
ciar. As pessoas têm idéias pessoais bas-
tante claras, inclusive sobre anecessida-
de de mudanças, mas, quando chega a
hora de mudar, entra unia balança muito
mais concreta, que é a do preço a pagar
por alguns grupos políticos e econômi-
cos que não estão dispostos a assumir
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riscos. Nesse caso, uma certa elite no
Brasil vive até uma vida de risco, vai
empurrando com a barriga uma crise
social reconhecidamente grave para si-
tuações-limite, que são muito perigosas
para a sua própria sobrevivência econô-
mica. Então, uma coisa é eu me com-
portar com indignação em relação a
algum fato, para formar uma imagem
pública favorável. Agora, para mudar,
eu faço as contas.

RL - As negociações paraformação das
alianças políticas seguem essa mesma
cartilha, essa mesma contabilidade, com
desprezo pela opinião pública?
Newton Bignolto—Nesse sentido, eu acho
que mais que um desprezo, o que existe
é urna certa arrogância em relação à
capacidade de manipulação da opinião.
A idéia é a de que, com a aliança, eu
garanto a minha vitória nas eleições,
então eu fecho o acordo e depois, mais
para frente, explico para o eleitorado.
No fundo, o projeto de poder é superior,
o "chegar lá" é mais importante, e, por
isso, o fim justifica inteiramente os
meios, por mais estapafúrdios que pare-
çam aos olhos dos eleitores. Enfim, a
idéia que vigora nesse raciocínio é a de
que o voto, no fundo, é manipulável.
Essa é a grande arrogância, não é nem
desprezo pela opinião pública, é imagi-
nar que há uma maleabilidade tal na
opinião pública que eu posso cometer
um absurdo e, ainda assim, alcançar o
meu objetivo. Pode até dar certo, algu-
mas vezes, mas é uma grande arrogân-
cia.

RL - E não é contraditório? As pesqui-
sas de opinião não estão sendo contra-
tadas por partidos, por políticos, para
subsidiar seus programas de governo?

Newton Bignotto - A política está cada
vez mais prisioneira da opinião pública.
Isso no mundo todo, principalmente na
Europa, na França, por exemplo, onde
ela se transformou num somatório de
opiniões. Mas a idéia de opinião pública
clássica é a de que poderíamos chegar,
através da pesquisa, ao que as pessoas
em geral estão pensando. Só que, hoje,
ela se transformou num somatório esta-
tístico, num somatório de opiniões. Sen-
do assim, é possível operar com ela
quase que positivamente, induzindo
comportamentos, induzindo compreen-
sões. Quer dizer, numa ponta há um
sujeito que opera e, na outra, ao invés de
termos sujeitos políticos, temos uma
massa amorfa, que se locomove de um
lado para o outro, conforme operamos
as alavancas desse sistema. É um des-
prezo, no fundo, à cidadania. Do outro
lado não temos um cidadão, mas um
sujeito tolo e manipulável.

RL - Como chegamos a formar essa
cultura?
Newton Bignotto - No caso brasileiro,
ternos dois processos. De uni lado, o
processo histórico, sobre o qual já fala-
mos, que é o da não-participação. Te-
inos um longo processo de exclusão do
povo das grandes decisões e que não se
modifica rio período republicano. Isso
faz com que os mecanismos de cobran-
ça sejam pouco eficazes. De outro lado,
temos o processo de formação da soci-
edade de massas, que é um fenômeno
mundial. A realização de uma democra-
cia representativa numa sociedade de
massas hipermediatizada, num contex-
to econômico em que as grandes
corporações têm, muitas vezes, mais
força que o próprio Estado, é difícil
mesmo. Neste cenário, temos uma
involução no processo de politização
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das pessoas que é muito interessante.
Aquela coisa da vida política, feita na
praça pública, no dia-a-dia, com o cida-
dão ativo, isso vai diminuindo cada vez
mais. E, na mesma proporção, as pesso-
as vão recuando para dentro de casa. Em
primeiro lugar, nos vemos como indiví-
duos, portanto, com vontades, desejos,
para, só depois, formarmos a nossa ima-
gem de cidadãos. Ora, qual é o proble-
ma? O problema é que, cada vez mais, o
indivíduo se forma na esfera do consu-
mo, e a esfera do consumo não é a esfera
da ação política, porque ela opera com
um mediador universal, que é o dinhei-
ro, que serve em qualquer lugar. A nossa
imagem hoje não depende tanto da ima-
gem pública, mas do dinheiro que temos
para consumir. E, com isso, você trans-
forma um cidadão ativo num indivíduo
que consome cada vez mais e que tem
cada vez menos força, capacidade de
ação em relação à própria vida política.

RL — A cabaf rmando uma opinião volá-
til...
NewtonBignotto—Exatamente. Eaí, quan-
do um sujeito faz uma aliança política na
expectativa de mudar a opinião pública,
ele está errado pela metade, porque o
que nós chamamos de opinião pública
hoje é menos um somatório de ideais
políticos e mais um somatório de dese-
jos. Desejos que não são, de forma ne-
nhuma, equivocados, mas que estão na
esfera das chamadas tiranias da intimi-
dade. A intimidade passa a ter um peso
na vida política tamanho, que você age
politicamente em nome da intimidade.
A origem da nossa democracia está no
inverso daquilo em que os gregos acre-
ditavam. Está na intimidade, enquanto
os gregos tinham muito claramente que
a intimidade não tinha a menor impor-

tância política nem social. Dentro de
casa, você podia fazer o que quisesse, o
importante era o que você fazia fora.
Hoje isso está invertido. O cidadão pen-
sa que, dentro de casa, quer ter isso e
aquilo, e, portanto, não vai votarem tal
candidato porque vai perder o acesso
ao que quer. E  que vai perder não está
relacionado com o desejo da liberdade,
da capacidade de ação, da proteção dos
direitos sociais, civis. Ao contrário,
muitas vezes, simplesmente, quer ter a
oportunidade de comprar macarrão
importado.

RL - Nós jàlanos de Brasil. E nos
outros países? Há também muitos nós
para consumar, nas eleições, essa ex-
pectativa de mudança?
Newton Bígnotfo—Cada experiência po-
lítica é um pouco sui generis, mas acho
esse jargão de primeiro mundo muito
antipático, é uma espécie de valor su-
premo em relação ao nosso próprio
País e tem um uso muito arbitrário.
Esse negócio de primeiro mundo refe-
re-se a uma realidade econômica e não
política. Acreditar que a república des-
ses países não é permeável também por
interesses é muita ingenuidade. Na Fran-
ça, temos uma enorme apatia. Na Itália,
problemas graves de corrupção. No
Japão, a mesma coisa. Então, essa fan-
tasia de primeiro mundo, que é a do
consumo, migra equivocadamente para
a política. E não é verdade. O que talvez
seja verdade é que esses países, mais do
que nós, têm uma tradição democrática
maior, capaz de punir abusos, de con-
sertar a democracia. Isso é verdadeiro.
As eleições permitem candidatos me-
lhores. E uma realização maior do ideal
democrático.
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