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A separação física entre dois setores naturalmente com-
plementares - o terminal do PRODASEN e a coleção de publica-
ções oficiais, que durante anos localizaram-se no conjunto
306, e a Biblioteca, sempre situada no conjunto 316 - consti-
tuiu-se por muito tempo em sério problema para o atendimento
ao usuário. Com a reestruturação administrativa do ano passa-
do, criou-se a possibilidade, do ponto de vista funcional, de

se unificar os dois setores num mesmo conjunto. rara isto nos
mobilizamos e, afinal, a mudança se deu durante o último re-
cesso.

Do ponto de vista administrativo, é desnecessário alon-
garmo-nos em explicações sobre as vantagens da unificação -
- desde o suprimento de material de consumo, passando pelo
controle do acervo, até a integração do pessoal lotado no se-
tor, tudo só terá a ganhar com a união.

Já no que diz respeito ao usuário, os benefícios serão
inestimáveis. A primeira vantagem tem exatamente o tamanho do
corredor da Assembléia. Acredita-se que haja muito poucos u-
suários que ainda não tenham sido reencaminhados do conjunto
316 ao 306, ou vice-versa, na busca de informações, pois tan-
to a coleção como as fontes de referência estavam assim dis-
tribuídas. Mas, importante mesmo é o que os usuários ganharão
em termos de ampliação de perspectiva, pois as mais variadas
fontes de informação - livros, revistas, jornais, publicações
oficiais, recortes, folhetos, microformas - estarão reunidas
num mesmo local.

Os ganhos em termos de espaço físico são também signifi
cativos, permitindo a reunião de um acervo hoje disperso em
vários depósitos da Casa. Com essa unificação a Biblioteca al
cança uma importante meta funcional e melhora sensivelmente a
qualidade dos serviços prestados aos seus usuários.
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dos anos 30 e 40.

Com a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, o
PRODASEN mobilizou-se no sentido de criar um grupo de bancos
de dados que fizesse frente a uma dupla necessidade: um acom-
panhamento informatizado de seus trabalhos e a oferta de sub-
sídios teóricos e estatísticos que pudesse auxiliar a ativida
de dos constituintes. Neste sentido, foram criados 5 bancos
de dados, dos quais fazemos uma ligeira apresentação abaixo.

O APEM, o principal deles, é um arquivo de 70.666 docu-
rreitos relativos ao conjunto dos trabalhos da Constituinte até
o momento, abrangendo desde a primeira fase, das subcomis-
sões, até a fase atual, do segundo turno de votação. Ele con-
tém todos os projetos, anteprojetos, substitutivos e emendas
que até agora tramitaram, espêcificando-se, para cada um de-
les: data de apresentação, numeração identificadora, autor,
fase, comissão ou subcomissão em que foi apresentado, título,
capítulo e seção da matéria original que se pretendeu modifi-
car (quando for o caso), texto da matéria, parecer do relator
que a analisou e, finalmente, o costumeiro resumo controlado
do documento, que nos permite recuperá-lo pelos assuntos abor
dados. E importante ressaltar que a parte "texto" da matéria
é uma cópia fiel do seu teor original, e não apenas, como no
caso dos outros bancos, um resumo dele.

A importância deste arquivo não se limita apenas ao mo-
mento da Constituinte, mas também à elaboração de uma histó-
ria documental de seus trabalhos, que, naturalmente, será In
dispensável no futuro.

O banco CONS é formado pelo texto integral de todas as
constituições e emendas constitucionais com status de consti-
tuição já promulgadas no Brasil, além de constituições de 27
países diferentes. Para cada caso, informa-se o país a que
pertence o texto constitucional indexado, a data de promulga-
ção, as principais alterações por ele sofrido, o texto corile
to, com as divisões específicas, e o resumo geral do docurnen
to. Assim, podemos saber como é tratada uma determinada ques-
tão pela legislação superior de cada país, estabelecendo com-
parações, aproximações, etc. Este banco foi importante na fa-
se de geração de idéias e sugestões aos trabalhos constituin-
tes e representa uma fonte significativa para a produção cien
tífica do jurista, historiador, sociólogo, etc.

O JORN nos oferece um arquivo dos principais artigos pu
blicados sobre a Constituinte nos jornais e periódicos de cir
culação nacional, permitindo a sua recuperação pelo assunto
específico abordado, título da matéria, local, data de publi-

cação, etc.
Por final, vejamos os dois bancos de sugestões formula-

das à Constituinte. O SAIC traz a indexação de 72.719 suges-
tões populares ao trabalho constituinte, registrando, além
de um resumo da sugestão e referências às partes da Constitui
ção sobre as quais ela pretende incidir, a posição sócio-eco-
nômica de seu autor (sexo, nível de instrução, estado civil,
faixa etária, faixa de renda, atividade, município de residên
cia). Trata-se de uma fonte indispensável para estudos esta-
tísticos das sugestões apresentadas, que possam subsidiar,
por exemplo, trabalhos teóricos sobre tendências de opinião,
interesse de cada setor social, etc. Já o SCCO refere-se a
sugestões emanadas de entidades públicas, privadas, classis-
tas e outras, apresentando vantagens semelhantes ao SAIC.

Como se vê, este grupo de bancos de dados colocou à dis
posição do usuário um conjunto notável de informações, confi-
gurando um quadro geral do desenvolvimento da atividade cons-
tituinte e das questões que lhe são correlatas.

RESENHR

S1CFULIZAÇAO DA POLÍTICA, de Alcir Lenharo

Odilon Vargas de Toledo

Cenário: Brasil, esquina
Arruinado por unia guerra,

saturado de contradições cada
vez mais agudas, desafiado pelo
comunismo que se instala no an-
tigo reino dos czares, o "mundo
ocidental" faz água por todas
as fendas. Na periferia desse
mundo, mas nele integrado decor
po e alma, Francisco Campos in-
terpreta os ruídoscb naufrágio:
"Nunca se poz em questão, de uma
vez, tão grande número de pontos
de fé. Nunca falhou em tão gran

cala a confiança humana na
coherencia do universo do pensa
mento e do universo da acção".
E preciso reinstalar a ordem
nas coisas. O liberalismo faliu.
O comunismo não convém. A nova
ordem há de se encontrar, por-
tanto, numa terceira via.



O livro de Alcir Lenharo descreve a busca e os ensaios
de construção dessa terceira via pelas elites nacionais. rara
estas, a irrupção das massas Ebalhadoras na cena política
assinala não só o fim de um mundo harmonioso: é a própria Ra-
zão que declina. As massas não pensam discursivamente, mas a-
través de imagens e mitos, "intérpretes dos seus desejos e li
beradores das forças elementares da alma humana". A "irracio-
nalidade", os "mitos", o "pathos ou a demonia das representa-
ções collectivas" são, assim, cada vez mais, a matéria-prima
dos artífices da nova ordem. O que estes perseguem são novas
formas de integração política, meios de "apagar todos os si-
nais da divisão social". Procuram uma nova mitologia, una fé
capaz de "soldar novamente o poder e a sociedade". Essa fé e-
xiste: a doutrina social da Igreja, expressa nas encíclicas
Rerum Novarum e Quadragesimo Anno. Sobre esse arcabouço espi-
ritual trabálharão os teóricos do corporativismo brasileiro,
empenhados em elaborar uma "técnica de organização social do
povo".

A sacralização do poder consiste em ancorar a ordem so-
cial numa ordem sobrenatural (por isso, imutável), ou, simples
mente, ocultar dos homens a sociedade enquanto criação coleti
vá. Na confluência dos anos 30 e 40, em plena crise do "mundo
ocidental e cristão", os ideólogos da emergente tecnocracia
brasileira edificam os signos de um novo imaginário: a pátria
como família, a nação em marcha, o corpo destinado ao traba-
lho, etc. E um tempo longínquo, porém não inteiramente passa-
do. Vale a pena ler e refletir sobre ele.
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