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-	o lançarmos o número 2 dos Cadernos da Es- Cláudia Sampaio Costa é

A .	

Dirotora da Escola do Le-
cola do Legislativo, podemos constatar que o gislativo,
esforço dos colegas que nos antecederam nos
trabalhos da Escola foi vitorioso. Está consoli-
dado o espaço do conhecimento dentro do
Poder Legislativo e temos sido constantemente
chamados a discorrer sobre essa experiência
para a qual ainda não encontramos um similar
que nos pudesse orientar. E é por isso mesmo,
pela falta de uma referência experimental, que
nos permitimos agora, vencidos os primeiros e
mais difíceis passos, avaliar a nossa trajetória e

arriscar algumas respostas para aquela eterna e fundamental per-
gunta, que sempre nos tem sido feita, onde quer que apresente-
mos a experiência da Escola: por que uma Escola do Legislativo?

Então vamos lá:

• porque após anos e anos de esvaziamento do Poder
Legislativo e da vida política da sociedade, estamos todos apren-
dendo democracia;

porque nesse aprendizado de construção democrática, a
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sociedade cobra do Parlamento, mais que nunca, o seu papel de
órgão pulsante, retrato e ao mesmo tempo alimento da dinâmi-
ca social e política do País;

porque o servidor do Legislativo é chamado, nesse con-
texto, a redescobrir o sentido da sua atividade, passando a en-
tender-se não só como cidadão dessa democracia em constru-
ção, mas também como servidor da cidadania: aquele que tem
como trabalho oferecer suporte técnico e administrativo a esse
espaço destacado de exercício da política, o Parlamento;

• porque a prática política só se aperfeiçoa significativa-
mente por meio de constante reflexão, que permita avaliar sua
trajetória evolutiva e identificar perspectivas para o seu desen-
volvimento;

• porque nesse esforço de reflexão a ciência política, a
sociologia e a filosofia têm importante contribuição a oferecer.
Assim, pretende a Escola do Legislativo ser o intermediador
que permita a aproximação produtiva entre prática política e
pensar político, alimentando a primeira com a necessária refle-
xão teórica e científica e possibilitando ao segundo a chance de
aproximar a sua lente de um processo atual, recolhendo daí tudo
o que, gostemos ou não, constitui uma parte importante da
política real praticada em nosso Estado.

O LUÇAR DA PERQ%JNTA

Por tudo isso temos uma Escola. Nela, estamos criando
o espaço para buscar um novo modelo para o Legislativo, en-
quanto Poder, e para o serviço público, enquanto suporte ao
Poder, adequando-os às necessidades da sociedade e aos desa-
fios colocados pela complexidade dos tempos atuais.

E se é verdade que estamos todos aprendendo democra-
cia, essa Escola, presa aos limites da sua história e de seu lugar
social, não tem a pretensão de ensinar. Quer ser, ao contrário,
um espaço de aprender. Aprender, sim, porque não temos a
resposta. E duvidamos que alguém a tenha, assim prontinha, e
que ela seja única. Se é complexa a nossa sociedade, se é plural
o nosso Parlamento e se é múltipla a realidade de nosso Estado,
múltiplos são os caminhos e as possibilidades.



DE PERQUNTAS E REs pos-rAs, REALIDADES E IDÉIAS

Ao invés de detentores da resposta milagrosa para os pro-
blemas do Parlamento brasileiro e mineiro, queremos ser o
espaço da pergunta. E a verdadeira e eficaz pergunta não se faz
sob o massacre diário das tarefas rotineiras do serviço público,
nem surge do corre-corre cotidiano da elaboração legislativa
ou da representação política. A pergunta pressupõe o espaço e
o tempo da dúvida, o espírito desarmado, a busca desinteressa-
da, a postura de reflexão: o espaço acadêmico é o lugar apro-
priado para buscarmos aquelas que, se bem "perguntadas", po-
dem vir a ser as alternativas viáveis para o nosso fazer concreto,
político e social, técnico-administrativo e funcional. Perguntar,
apreender, aprender, avaliar, refletir, propor, construir: estes
serão os verbos mais conjugados em nossa "cartilha escolar".
Transitivos, pois que instrumentos da transição para um Parla-
mento avançado e atuante.

Mas se é assim, dirão, nossa Escola vai fugir do convencio-
nal. Que fuja! As convenções, muito úteis quando já se estabe-
leceu um norte e uma ordem, tornam-se entraves quando se
trata de buscar a nova ordem.

UMA NOVA PERSPECTIVA

Se uma escola tem ensino, extensão e pesquisa, como
vamos fazer nossa escola "fora da ordem"?

Em lugar do ensino convencional, estamos praticando a
capacitação. A Escola tem-se proposto ser um centro de
capacitação do funcionário do Legislativo para o cumprimento
de sua missão como servidor-cidadão. Ela o tem auxiliado a
compreender a instituição na qual atua, entender o ordenamento
jurídico no qual ela se insere, perceber o papel institucional de
cada área de atividade-suporte, saber buscar a coincidência de
objetivos entre a estrutura administrativa e a instituição,
atualizar-se tecnicamente, preparar-se para o gerenciamento
contemporâneo e empreendedor.

Isso para que o funcionário seja, enfim, capaz de traba-
lhar para alcançar os resultados cuja responsabilidade a socie-
dade atribuiu aos deputados e aos servidores públicos, àqueles,
por meio do voto, e a estes, por meio do custeio de sua remune-
ração. São exemplos dessa atividade os cursos de atualização,
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os treinamentos técnicos específicos, os cursos de introdução
ao pensamento político, o Banco de Potencial de Gerenciamento
e Assessoramento. Também nessa linha acaba de ser lançado o
projeto "Norma Ativa", que objetiva dinamizar, por meio de
seminários, a discussão e interpretação do Regimento Interno e
da Constituição, à luz de sua aplicação prática e da ciência do
direito.

Em lugar da extensão convencional, estamos praticando
a educação para a cidadania. A Escola vem-se juntando ao es-
forço pioneiro da Secretaria de Comunicação Institucional da
Assembléia, no sentido de levar ao cidadão as informações e
oportunidades para que ele possa exercer, na plenitude, a sua
condição de detentor do direito e do dever de participação po-
lítica. Por meio de debates, cursos, grupos de estudo, cartilhas e
materiais audiovisuais, esse espaço está aberto. Ilustrativo des-
sa área de atuação é o recém-inaugurado projeto "Linha Direta",
que repassa às entidades representativas e aos jornalistas infor-
mações técnicas referentes à tramitação de proposições.

DESAFIOS DO REAL E DO IDEAL

Em lugar da pesquisa convencional, estamos praticando a
reflexão sobre a realidade sociopolítica e a atuação do Parla-
mento: compreender a história e a dinâmica de construção da
representação política em nosso País e Estado, identificar suas
dificuldades e limites, antever as perspectivas dessa representa-
ção, propor ações que venham a enriquecê-la, oferecer o reper-
tório de informações necessárias à sua evolução.

Desnecessário dizer que essa tarefa não se cumpre isola-
damente ou intramuros. Muitos foram os pensadores, cientis-
tas, jornalistas, representantes de entidades e instituições, ci-
dadãos, enfim, chamados a dividir conosco essa responsabilida-
de e essa busca. E eles toparam. O caminho adotado pela As-
sembléia Legislativa de Minas, nos últimos dez anos, foi o da
aproximação e integração com a sociedade em todos os aspec-
tos do fazer legislativo e parlamentar. Foi a opção pela ampla
participação dos setores organizados na elaboração legislativa,
através de fóruns e seminários. Foi o caminho das audiências
públicas e do orçamento democrático. Foi o desafio da comuni-
cação aberta.



DE PERQuras E RESPOSTAS, REALIDADES E Iuis

A Escola vem, assim, para ajudara abrir mais picadas nesse
caminho. Além do conhecido projeto Pensando em Minas e
destes Cadernos, inauguramos neste momento o Núcleo de Es-
tudos do Parlamento, que será ao mesmo tempo acervo de teses
e monografias e espaço de produção de conhecimento, com
projetos de pesquisa e de análise científica.

Com o Núcleo de Estudos do Parlamento, lançamos o
convite e o desafio para aqueles que andam pensando e discu-
tindo a política nos seus locais de trabalho e nos demais cam-
pos de sua atuação: venham refletir conosco, venham ajudar-
nos a descortinar horizontes. Venham ver a coisa acontecendo e
enfrentar conosco as dificuldades de encontrar novos rumos.
Venham ajudar-nos a descobrir um novo modelo. Podem vir,
sem susto. Não é preciso tapar o nariz: o Legislativo, como a
sociedade, também está aprendendo democracia, e sabe que
quem não tem coragem de errar não tem chances de acertar. E
lembra: quem não tem a ousadia de tocar o real não terá capa-
cidade para projetar o ideal.



REMBRANDT
laco!, e Esaú (British Muscum, London)
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discussão sobre os limites do domínio público Newton Bignotto é protes-
e do domínio privado ocupou um lugar quase	1t0 de

da UFMG.
inusitado nos debates da atualidade. Podemos,
é claro, atribuir esse interesse à perspectiva,
agora frustada, de revisão da Carta Constitu-
cional, que implicaria a possibilidade de
redefinição do papel do Estado, e, conseqüen-
temente, do que se convencionou chamar de
sociedade civil. Mas a simples possibilidade de
rever a Carta Magna não parece ser um fator
decisivo para tornar esse debate tão atual. Tal-
vez seja mais sensato admitir que, nos últimos

anos, e isso não somente no Brasil, mas em boa parte das socie-
dades industrializadas, as fronteiras entre o público e o privado
se modificaram de maneira radical, transformando os velhos
parâmetros, que estabeleciam as obrigações e limites do Esta-
do, em peças arcaicas de uma época que não conhecia as novas
relações econômicas, nem as novas formas de organização nas
sociedades pós-industriais. Seja como for, podemos situar nos-
so tema num terreno muito mais vasto do que nossa permanen-
te crise conjuntural, e, por isso mesmo, atribuir-lhe um signifi-

Cad. Ese. Legisi.. udo Horizonte, 1(2): 9-20. julidez. 994
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cado muito maior do que o que devemos dispensar às eternas
confusões de nossas despreparadas classes dirigentes.

De fato, ao longo deste século, a filosofia política, em
seus mais variados matizes, preocupou-se largamente com as
transformações que ocorriam nas relações entre o indivíduo e o
Estado e entre os indivíduos eles mesmos. A Escola de Frank-
furt, por exemplo, sobretudo na pessoa de Adorno, desenvol-
veu uma análise rigorosa sobre as conseqüências das formas
contemporâneas de individualismo e de seus desdobramentos
na vida política. Por outro lado, críticos do marxismo, como
Hannah Arendt, mostraram que uma boa parte das chamadas
ciências sociais tinha sido incapaz de compreender plenamente
o papel da política nas sociedades industriais, operando uma
perigosa simplificação no entendimento das várias crises pelas
quais passamos e que ainda pesam sobre nós. Sem dúvida, ga-
nharíamos muito refazendo alguns desses percursos teóricos.
Alguns deles, como o de H. Arendt, são portadores de uma
visão inovadora sobre o público e o privado e em grande medi-
da condicionaram os termos do debate erudito sobre a questão.

Preferimos, no entanto, partir de uma sugestão da própria
Arendt, que, por sua vez, a colheu dos gregos: a de que a
fecundidade de uma questão políticase mede muitas vezes pela
sua origem em polêmicas que estão vivas na sociedade e que,
nesse sentido, podem ser entendidas por todos. Ora, qual a for-
ma atual de nosso problema, como formulá-lo de maneira atorná-
lo evidente para todo cidadão que hoje se interessa pelas ques-
tões políticas mais candentes? A maneira de alcançar o que po-
demos chamar de senso comum dominante, ou, pelo menos, as
idéias mais influentes, é voltarmos nossa atenção para os cen-
tros de formação de opinião pública, para a imprensa, para as
associações de classe e, em alguma medida, também para a pro-
dução acadêmica mais recente. Nesse breve esforço de apreen-
são, não podemos pretender aumentar nossa compreensão so-
bre as fronteiras do público e do privado, não podemos nem
mesmo supor que seremos capazes de alcançar uma base teóri-
ca sólida para continuar nossa caminhada. O que buscamos é
algo muito mais rarefeito do ponto de vista conceitual, mas de
grande força quando se trata da ação política. Trata-se de des-
cobrir, em primeiro lugar, que tipo de idéia tem sido capaz de
operar consensos na arena pública e que formulações parecem
conter os dados essenciais do problema.
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Nesse esforço, deparamo-nos com uma gama variada de
idéias, mas um aspecto chama nossa atenção. Na forma atual de
nossos debates, quase sempre recorremos a conceitos deriva-
dos da ciência econômica, quando se trata de definir o que quer
que seja que esteja relacionado com nossa vida em comum. Fa-
lamos de produtividade, citamos infinitos índices, perfeitamen-
te incompatíveis, mas que parecem conter uma verdade
transcendental sobre nossa realidade. Do fato evidente de que
não podemos desprezar a base econômica de nossas relações
sociais, deduzimos que devemos, por isso mesmo, colocar o
aspecto econômico sempre em primeiro lugar; o desastre de
nossa economia só parece reforçar essa tese. Mas não sejamos
imprecisos, pois disso resultaria uma injustiça. Quando falamos
da invasão do discurso público pelo discurso econômico, não
estamos sugerindo que os economistas sejam os responsáveis
pelo fenômeno. O que estamos chamando de discurso econômico
é menos o dos economistas sobre questões econômicas, e mais
uma ideologia difusa (uso a palavra com a precaução necessária
para um termo que sofreu tanto desgaste semântico) que faz
com que parâmetros puramente quantitativos, ou análises me-
ramente localizadas de alguns problemas, possam converter-se
em formas acabadas de compreensão de nossa realidade. Uma
demonstração do que acabamos de dizer é o fato de que nossa
imprensa esteja cada vez mais povoada por comentadores
econômicos, que ocupam o lugar antes reservado aos artigos de
opinião ou aos analistas políticos.

Esse fenômeno geral nos interessa aqui, no entanto, me-
nos porque tenhamos a pretensão de fazer a crítica da forma
como a questão que nos interessa está sendo tratada, e mais
porque nos fornece um ponto de partida fecundo para a com-
preensão de nosso problema. De fato, a crise do Estado con-
temporâneo, pelo menos nas formas herdadas dos sonhos do
século passado, o Estado planificado e o "Estado-Providência",
fez com que fôssemos obrigados a buscar novos parâmetros
para nossas atividades coletivas. As grandes teorias, que parti-
am do ideal hegeliano de um Estado expressão do pleno desen-
volvimento das forças da história, fracassaram no momento em
que ficou claro que as formas efetivas da administração racional
das forças produtivas se mostraram incapazes de enfrentar os
desafios econômicos mais elementares, além de gestarem apa-
relhos estatais violentos e distantes da população, que deles de-
veria beneficiar-se. Isso deu lugar a uma grande perplexidade,

11
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que acelerou a busca por uma nova definição das tarefas do
Estado e do lugar das atividades privadas. A dicotomia entre
sociedade civil e Estado, na qual à sociedade civil cabia o papel
de defesa dos interesses privados e ao Estado, o papel de sínte-
se e superação dos conflitos particulares, de repente não mais
parecia própria para um mundo cuja economia tomava feições
tão diferentes e no qual as fronteiras geográficas não mais defi-
niam os verdadeiros interesses dos grandes capitais.

Dessa crise e da necessidade de sua superação apareceu
uma alternativa. O retomo a supostos velhos princípios liberais
impôs-se como o caminho mais fecundo para a redefinição das
fronteiras do público e do privado. Os olhos, então, voltaram-
se para um princípio que pareceu ser o sucedâneo perfeito para
a idéia de "utilidade" tão própria do liberalismo inglês: o princí-
pio da eficiência. E claro que a análise da eficiência é um ponto
de partida razoável, quando se trata de julgar as atividades
econômicas nas quais o Estado se imiscuiu. Mas o curioso do
momento atual é que a eficiência tem sido usada como paradigma
universal, não só para definir o funcionamento das empresas
estatais, como para julgar setores, como o da educação, hipo-
critamente aceitos pelos novos arautos liberais como parte das
tarefas básicas do Estado.

O que nos interessa nesse uso abusivo do princípio da
eficiência é menos a sua crítica doutrinal e mais a análise das
conseqüências de sua extensão indiscriminada a todos os domí-
nios da vida coletiva. Um exemplo dessa extensão é o fato, por
exemplo, de que já não se fala do papel do Estado e sim de seu
tamanho. O uso da metáfora espacial é aqui mais significativo
do que o que podemos atribuir à invenção de um mero neolo-
gismo conceitual. Dizendo de outra maneira, o que nos interes-
sa é menos a discussão sobre os diversos aspectos da vida
econômica governados pela regra da eficiência, e mais o fato de
que esse parâmetro se expandiu até terrenos especificamente
públicos como o da saúde e o da educação, a tal ponto que nos
parece perfeitamente natural julgar, por exemplo, a gestão do
aparelho educacional primordialmente a partir da idéia de efici-
ência, ou do que acreditamos que ela seja.

Para alcançar nosso objetivo, pareceu-nos que seria inte-
ressante fazer referência a pelo menos dois aspectos. Em pri-
meiro lugar, às condições objetivas que tornaram possível a
adoção da "ideologia da eficiência" como guia para nossa cami-

12
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nhada pela crise contemporânea. Em segundo lugar, ao pensa-
mento liberal clássico do qual supostamente derivam muitas das
idéias dominantes nas análises atuais. Vale lembrar, no entanto,
que em nosso breve percurso nos limitaremos a tentar mostrar
de que maneira a compreensão do público e do privado se vê
obscurecida pela escolha de determinado aporte analítico, sem
pretender fornecer um aparelho conceitual acabado que dê con-
ta de nosso desafio.

O primeiro ponto é por demais complexo para termos a
pretensão de tratá-lo no espaço de um artigo. A derrocada do
modo de produção que se chamou socialista, por um lado, e o
fim do "Estado-Providência", por outro, sem falar nas modifi-
cações espetaculares das condições de produção, são temas fas-
cinantes e ao mesmo tempo gigantescos. Podemos simplesmen-
te dizer que sem esse conjunto de fatores não teríamos chegado
às formulações que condicionam de maneira direta os termos
das discussões sobre o problema que nos interessa. Nesse uni-
verso complexo de fatores, no entanto, gostaríamos de chamar
a atenção para pelo menos um aspecto interessante. A partir do
século XIX, a constituição do marxismo como um campo de
pensamento essencial para a reflexão social implicou uma revi-
ravolta em todo o pensamento político. Ora, apesar de estar-
mos vivendo hoje uma época que poderíamos chamar de pós-
marxista, é inegável que as ciências sociais de nosso século fo-
ram largamente condicionadas pelos debates que se travaram
em torno de pontos essenciais da doutrina de Marx. Assim, ain-
da que pessoalmente manifestemos repúdio por várias de suas
conclusões e influências, não podemos deixar de reconhecer que
devemos a ele muitos avanços alcançados por nossas ciências.
Ao centrar suas preocupações nos fatores econômicos, no en-
tanto, mesmo com todas as mediações que estabelece com fato-
res do que chama de superestrutura, Man deixou-nos como
herança a idéia de que as grandes lutas sociais podem ser enten-
didas diretamente como lutas em torno do aparelho produtivo.
Não é nossa intenção refazer aqui as críticas que já foram for-
muladas ao pensamento de Marx e ao de seus discípulos. O que
nos interessa sublinhar é que a importância desse pensamento,
aliada ao fato de que até mesmo herdeiros sofisticados como
Gramsci, que com tanta veemência recorreu à dimensão simbó-
lica do poder, terem feito da infra-estrutura econômica a base
de todas as suas análises, fez com que o discurso sobre a políti-
ca fosse definitivamente contaminado pelo discurso sobre a eco-

13
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1 MILL, John Sluart. Ulil!-
tarianism, On Liberty,
Representativo Cavam-
ment, London: J.M. Dont
and Sons LId, 1988,

nomia num sentido muito mais radical do que o reconhecido
pela economia política em suas mais variadas versões, que con-
sidera de forma correta como improcedentes quaisquer consi-
derações que não levem em conta o substrato material das rela-
ções de poder. O que o marxismo preparou foi o terreno para a
conversão do discurso sobre os modos de produção em discur-
so dominante, mesmo quando os pressupostos são contrários
aos seus. A aversão do marxismo à filosofia política fez com
que fossem criadas as bases para a aceitação da economia como
fundamento das atividades-fins do Estado. Se hoje a "ideologia
da eficiência" pode ganhar terreno, isso certemente é possível
porque o marxismo, junto com outras doutrinas, fez parecer
razoável que uma análise da atuação do Estado fosse realizada
fundamentalmente em tomo de questões econômicas. E claro
que daí derivam políticas concretas e conflitos variados, mas o
ponto de partida para a apreensão de seu significado permanece
inalterado. As fronteiras entre o público e o privado são busca-
das inicialmente nos domínios do econômico.

Vamos agora ao nosso segundo ponto. Até onde a "ideo-
logia da eficiência" pode ser vista como a herança natural do
utilitarismo e, sobretudo, do liberalismo? Para responder a essa
indagação, devemos antes de mais nada recorrer a uma das gran-
des expressões do liberalismo clássico: John Stuart MilI. Como
não é possível uma exposição sistemática de seu pensamento,
vamos limitar-nos a relembrar alguns aspectos essenciais de suas
doutrinas'.

John Stuart MilI é o continuador de uma tradição que com
seu pai, John MilI, e com Jeremy Bentham havia firmado os
princípios de uma filosofia baseada na utilidade. Ao longo dos
tempos, no entanto, essa doutrina havia sido alvo de uma série
de ataques, principalmente por parte de Thomas Macaulay, que
se preocupou em mostrar as diversas insuficiências meto-
dológicas do utilitarismo. No curso de suas reflexões, natenta-
tiva de restaurar do ponto de vista metodológico o utilitarismo,
John Stuart MilI veio a notar que as ciências sociais possuem
dois ramos distintos. De um lado, estão as que podem supor
uma certa permanência de um grupo determinado de fatores, e
que por isso almejam uma maior precisão. Essas ciências, das
quais faz parte a economia política, têm de contar, no entanto,
com o fato de que sempre é possível o aparecimento de novas
realidades, que podem alterar de maneira decisiva os dados ini-
ciais. O estudo da possibilidade dessas mudanças é tarefa da
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filosofia, que o autor inglês chama de filosofia da história. As-
sim, mesmo se o grau de objetividade da economia política é
aparentemente maior, ele está condicionado ao imponderável
da história, que só pode serjulgado por critérios metodológicos
diferentes dos empregados nos estudos econômicos. Para Stuart
Miii, toda ciência social deve conter os dois ramos, mas é sem
dúvida o ramo filosófico que fornece a base.

A filosofia da história de nosso autor é, como muitas filo-
sofias do século passado, prisioneira da idéia de progresso e
encontra nela muitas de suas motivações. Mas o que em outros
pensadores é certeza ou dogma, em Miii é apenas uma possibi-
lidade inscrita na natureza do homem. De qualquer maneira, o
que devemos ressaltar é o fato de que o seu conceito de pro-
gresso não está nem de longe associado ao simples desenvolvi-
mento das forças produtivas. Em MilI, o progresso mede-se pelo
desenvolvimento das qualidades do espírito, que toma os ho-
mens mais capazes de alcançar a paz, a tranqüilidade e o con-
forto. Nesse caminho, sem dúvida, devemos levar em conta as
condições econômicas, mas elas são antes o resultado desse apri-
moramento do que o fator propulsor do progresso. Ao contrá-
rio, e junto com Tocqueville, nosso autor acreditava que o ca-
minho em direção a mais igualdade e, conseqüentemente, a mais
democracia era o sinal do aparecimento de um maior desenvol-
vimento do homem.

Essa consideração em tomo das condições necessárias para
o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas levou
Stuart MilI a fazer algumas críticas aos primeiros utilitaristas,
que se revelaram extremamente fecundas. Para seus predeces-
sores o fim do Estado era o bem individual, que podia ser defi-
nido como sendo o máximo de prazer com o mínimo de sofri-
mento. Stuart MIII aceitou essa proposição, que fazia do indiví-
duo e de seus interesses o centro da vida política, mas foi leva-
do a constatar algumas de suas insuficiências. A primeira, e a
mais importante, é que os utilitaristas partiam de uma concep-
ção redutora da natureza humana. Ao não enunciar claramente
o que entendiam por prazer, acabavam deixando de fora todo
um grupo de prazeres que afeta as atividades espirituais e não
simplesmente os sentidos. Para chegar a essa constatação, ele
teve de se desvencilhar de certos pressupostos dos intuicionistas,
que acreditavam que a distinção entre o que é bom e o que é
ruim pode ser apreendida apriori. Partindo da experiência, MilI
chegou a uma formulação parecida com a de seus mestres, mas
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que mudava inteiramente o significado de suas proposições. Para
ele, a felicidade, objetivo último de toda atividade coletiva, não
pode ser reduzida ao simples prazer sem dor, ela implica a busca
dos prazeres mais elevados, o que pode perfeitamente obrigar à
renúncia aos prazeres menores.

A conclusão a que ele chega é a de que o Estado não serve
para ajudar todos os homens a atingir seus pequenos objetivos pes-
soais. O Estado serve para garantir o desabrochar daqueles praze-
res superiores, que não se confundem com nossos interesses imedi-
atos. O individual permanece sendo o centro de toda atividade po-
lítica, mas ele não é mais compreendido corno o somatório dos
interesses particulares. O prazer buscado pelo Estado é aquele do
cidadão educado, que habita uma sociedade civilizada. A conseqü-
ência é que o Estado que encoraja a participação e o engajamento
de seus membros, no sentido de acelerar o processo de formação
de homens melhores, é o modelo a ser perseguido.

Com isso, Stuart MIII pôde formular um princípio de eficiên-
cia para mediras atividades do Estado. O ponto de partida é a idéia
de que o fim do Estado é tomar as pessoas melhores, o que signifi-
ca educá-las e fazê-las usar suas melhores qualidades. A eficácia de
um Estado mede-se, portanto, pelo grau de educação de seus cida-
dãos e pelo esforço público despendido nesse sentido. Disso é pos-
sível deduzir a melhor forma de governo, que Stuart MilI identifica
com a democracia representativa, mas nunca um princípio de utili-
dade que se tome a pedra de toque de toda reflexão política.

Não nos interessa aqui a análise dos aspectos particulares da
doutrina do governo representativo de nosso autor. Vale a pena
ressaltar, no entanto, que, se Stuart MilI centra suas reflexões sobre
os interesses individuais, ele o faz no contexto de um Estado fun-
dado sobre princípios morais sólidos e intransponíveis. Assim, a
idéia de auto-regulação não tem nenhum alcance fora do contexto
de um Estado que busca o aprimoramento do homem em primeiro
lugar e não a sua mera satisfação, por mais desejável que possa
parecer aos indivíduos isoladamente. Estamos diante de um dos
aspectos mais interessantes da doutrina do pensador inglês e que
até hoje tem causado muita polêmica: sua doutrina da liberdade.
Com efeito, em seu livro mais famoso - On Liberty -, nosso
autor tenta conciliar sua defesa intransigente da liberdade individu-
al com as exigências que faz em relação às atividades do Estado. O
princípio da liberdade individual pode ser formulado da seguinte
maneira: os indivíduos alcançam o maior grau de felicidade e reali-
zação quando são deixados livres para defender seus interesses e
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usar todo seu potencial. Esse ideal, no entanto, deve conciliar-se
com a necessidade de uma boa educação e, mais, com o dever de
se respeitarem os limites da liberdade alheia. Ora, somente a inter-
venção do Estado é capaz de fornecer as ferramentas para que essa
fronteira seja traçada. Do contrário, o princípio de liberdade con-
verte-se em princípio da anarquia mais absoluta, que vai contra
tudo que Stuart MilI acreditava colaborar para o progresso do gê-
nem humano. A esfera individual fornece ajustificação e a motiva-
ção necessárias para que possa haver progresso da humanidade,
mas sozinha ela nada pode fazer, uma vez que o próprio dos inte-
resses individuais é estes se repetirem infinitamente como desejo
de felicidade. Sem a mediação do interesse público, o interesse
privado converte-se num vazio de sentido.

O Estado, que nosso autor deseja mínimo, deve limitar-se às
esferas reguladoras dos conflitos entre os diversos interesses e não
pode, de maneira alguma, interferir no desejo de criação próprio à
associação de homens livres. "O mal começa - diz ele - quando,
ao invés de excitar a atividade e a energia dos indivíduos e grupos,
o governo troca a sua atividade pela deles; quando, ao invés de
informar, aconselhar e, na oportunidade, censurar, ele os faz traba-
lhar sob grilhões ou lhes determina que fiquem de lado e faz o
trabalho deles em seu lugar"2. Apoiado, assim, na definição da li-
berdade como a possibilidade que os indivíduos possuem de fazer
tudo o que as leis não proíbem em benefício da própria felicidade,
Stuart MilI estava longe de concebê-la como liberdade para efetuar
operações econômicas. Ao contrário, sua preocupação maior é com
a liberdade de pensamento e de expressão, e com a possibilidade
que os indivíduos devem ter de expressar suas idéias, ainda que
possam parecer incongruentes ou mesmo temerárias. Ao Estado
cabe, assim, criar as condições para que os debates de idéias pos-
sam ser públicos e destituídos de preconceitos.

Podemos agora, à luz dessa breve exposição da doutrina de
um dos grandes pensadores libetais, retomar à nossa questão inici-
al. Parece-nos claro que dificilmente podemos confundir o que cha-
mamos de princípio de eficiência com o que os liberais chamavam
de utilidade, ou com os ideais que o regiam. Na verdade a "ideolo-
gia da eficiência " é uma redução do pensamento liberal, que ter-
mina por solapar suas próprias bases. Em primeiro lugar, a trans-
ferência da discussão sobre a natureza do público e do privado
para o terreno das relações econômicas efetua uma curiosa in-
versão de toda a reflexão política clássica. Fazendo do privado,
ou daquilo que o caracteriza de maneira inequívoca, a defesa

2 Citado por Celso Later in
MILL John Stuart. Sobro a
Liberdade, Petrópolis: Vo-
zes, 1991.
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dos interesses econômicos particulares, o parâmetro para a cons-
tituição do discurso político, terminamos por reduzir a política
ao equilíbrio dos múltiplos interesses. Ora, assim pensada, ela
não possui função em relação ao progresso do homem, nem
mesmo pode pretender ocupar o lugar do mediador que conduz
a uma humanidade melhor. A aplicação rigorosa do princípio da
eficiência para definir o que é público e o que é privado, longe
de se transformar num referencial para a construção das
atividades do Estado, submete-as à lógica vazia de reprodução
dos diversos desejos. Se, para Stuart MilI, a grande força de
uma sociedade está no aproveitamento de suas diferenças, uma
sociedade que escolhesse guiar-se pela eficiência seria uma so-
ciedade esvaziada de seus ideais éticos e políticos, pois se veria
limitada a somar produtos e quantidades, e condenada a fugir
de exigências universais que implicassem a regulação de qual-
quer das vontades particulares existentes.

Vemos, portanto, que a "ideologia da eficiência" é apenas
o produto caricatural e perigoso do liberalismo clássico. No seu
caráter dogmático e redutor, ela lembra muito mais a violência
dos dogmas do Estado absoluto e total do que o saudável apelo
à tolerância, que resulta da aplicação prática dos princípios do
liberalismo do qual se diz herdeira. Se fôssemos buscar um an-
tecedente histórico dessa pseudodoutrina, iríamos encontrá-lo
não no pensamento liberal mas na sofística grega. Com efeito,
as palavras de Trasímaco, no primeiro livro de  República de
Platão, quando afirmam que a única lei é a do mais forte e que a
justiça é apenas uma ingênua ilusão, coadunam-se melhor com
o pensamento de nossos intrépidos heróis redutores do que a
longa tradição de defesa da liberdade e da política, que está
associada a nomes como os de Stuart Mil], Tocqueville, Constant,
Monstesquieu e Locke.

Para concluir, gostaríamos de voltar um momento à
Hannah Arendt. Em seu livro célebre —A Condição Humana
-, ela escreveu algumas das passagens mais lúcidas do pensa-
mento contemporâneo sobre a questão do público e do privado.
De seu longo desenvolvimento conceitual devemos conservar,
sobretudo, a idéia de que a fronteira entre o público e o privado
deve ser traçada a partir das possibilidades contidas na ação
política e não em parâmetros que são próprios apenas da esfera
privada. Com isso, ela quer evitar uma dupla ilusão. De um lado,
a que se formou com a idéia de que o Estado pode chamar para
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si toda a responsabilidade pelo que chamamos de projeto uni-
versal, em contraposição ao particularismo das ações levadas a
cabo pelos diversos representantes da sociedade civil. Em gran-
de medida, a crise das sociedades industriais implicou, justa-
mente, o esfacelamento das certezas que guiavam o pensamen-
to político no século XIX, em muitas de suas expressões, no
que diz respeito às tarefas e funções do Estado e da sociedade
civil. Por isso ela preferiu tratar o problema a partir da oposição
entre o público e o privado e não mais entre o Estado e a soci-
edade civil. De outro lado, a segunda ilusão, contra a qual ela
lutou, foi a de que é possível falar de vida em comum apenas a
partir das atividades produtivas, ou do que ela chama de labor.
Ora, o que distingue o público do privado é justamente o fato
de que as ações públicas pretendem ter validade universal e não
simplemente representar o interesse de grupos sociais delimita-
dos. Quando dizemos, por exemplo, que o Estado deve ocupar-
se de tais ou quais atividades, estamos tentando convencer a
todos de que essa é a melhor opção para o conjunto da socieda-
de, e não somente para o grupo ao qual pertencemos ou que
representamos, e isso independentemente das motivações parti-
culares que podem-nos ter levado a formular essa opinião. O
próprio, assim, da esfera pública é promover o confronto e ex-
por os atores ao risco e à indeterminação. Sem isso não haveria,
para Arendt, política ou liberdade e, por essa razão, criação e
produção de novas formas de sociabilidade. A extensão das ca-
racterísticas do mundo privado ao mundo público representa na
verdade a morte do espaço público e do que o caracteriza: a
possibilidade da ação política livre e criadora.

Em grande medida são esses os perigos que corremos,
quando acreditamos que o princípio da eficiência pode ser usa-
do para julgar todas as atividades nas quais uma sociedade se
envolve. Convertida em números, a política se esvazia; destitu-
ída do risco e da contingência, ela anuncia a morte do projeto
de civilização que foi formulado pelos gregos e sobreviveu até
nossa época, que fez do espaço público o lugar de manifestação
do que os homens acreditavam ser o melhor para todos. Her-
deiros dos sofistas, nossos pseudopensadores terminam por for-
mular as bases para uma nova forma de niilismo, que não se
preocupa nem mesmo em negar os valores éticos e políticos,
uma vez que a esfera na qual se manifestam, a praça pública,
não mais existe como espaço de criação e esperança para o con-
junto dos cidadãos.
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APRESENTAÇÃO
Leonardo Avritzer

diálogo entre Habermas e Michnik merece
atenção devido à estrutura intelectual dos
interlocutores e à importância das questões
por eles tratadas. Jürgen Habermas é consi-
derado um dos filósofos mais importantes
da segunda metade do século XX. Autor de
obras seminais tais como A Transformação
Estrutural da Esfera Pública e Teoria da
Ação Comunicativa, Habermas é conside-
rado um dos continuadores da chamada
"Escola de Frankfurt" e um dos herdeiros
da tradição iluminista. Seu objetivo, nas suas

obras mais importantes, foi criticar as ambigüidades da tradição
iluminista e, ao mesmo tempo, defender sua incompletude. Para
Habermas, os potenciais democráticos das sociedades moder-
nas ainda não foram plenamente realizados devido à tensão exis-
tente entre o capitalismo e a democracia. Todavia, tal diagnós-
ticojainais levou Habermas na direção de propostas estatizantes
ou a qualquer tipo de defesa do socialismo real. Ao contrário,
Habermas sempre foi um defensor das formas radicais de de-
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mocracia expressas nas críticas dos movimentos sociais às ten-
dências burocratizantes do Estado moderno.

Adam Michnik é um dos mais importantes intelectuais po-
loneses na atualidade. Participante ativo da oposição polonesa,
foi o colaborador da chamada estratégia autolimitada de oposi-
ção, que conduziu à criação do sindicato independente Solida-
riedade. Ao analisar as estratégias de oposição ao socialismo
real empregadas na Hungria em 1956, a chamada "revolução
por baixo", e a estratégia de revolução pelo alto empregada na
Tchecoeslováquia em 1968, Michnik percebeu que o controle
do aparelho de Estado não podia estar em jogo nas sociedades
do Leste (vide Letters froin Friso,,, Berkeley, University of
California). A proposta de Mitchnik foi a da organização da
sociedade através de uma estratégia autolimitada que demar-
casse os limites entre Estado e sociedade civil. Essa foi a estra-
tégia de oposição que levou à criação do Solidariedade.

O diálogo entre Habermas e Michnik constitui, de certo
modo, um diálogo entre dois defensores incansáveis da amplia-
ção da democracia na Europa, que entendem seus próprios pen-
samentos enquanto continuação da tradição do pensamento
iluminista. São extremamente instrutivas as diferentes análises
dos dois autores sobre os impasses enfrentados pela democrati-
zação da Europa do Leste. Ambos percebem que a democracia
não constitui o resultado inevitável das revoluções do Leste,
porque continua havendo, na chamada "Europa Central", uma
forte tradição nacionalista, e não democrática. Nesse sentido, a
tradição cultural da Europa Central continuaria sendo ambígua
em relação ao Iluminismo. Os dois autores tentam, simultanea-
mente, posicionar-se sobre essa questão sem deixar de exercer
sua capacidade de crítica aos limites da tradição iluminista e da
sua relação com a democracia. O debate entre Habermas e
Michnik, que tem como pano de fundo os acontecimentos re-
centes na Alemanha, na ex-Jugoslávia e na Polônia, constitui
um testemunho aberto do enfrentamento entre Jluminismo e au-
tonomia cultural, entre democracia e autoritarismo. Ao situ-
ar-nos em relação a tais acontecimentos, também permite
aprofundar nosso conhecimento sobre o pensamento desses
autores.
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"MAIS HUMILDADE, MENOS ILUSÕES"
Adani Krzeminski: Vocês tiveram histórias de vida e ex-

periências diferentes com a esquerda européia. Eu gostada de
deixar isso claro ao discutirmos a Alemanha, "seu acerto de
contas com o passado", e o modo como a Polônia e a Alemanha
vivem momentos distintos de sua história. Talvez possamos
começar pelos eventos de 1989. Vocês foram surpreendidos pela
queda do Muro de Berlim e pela unificação da Alemanha?

Jürgen Haber,nas: Sem dúvida, fiquei tão surpreso quan-
to a maioria dos alemães. Eu havia visitado a Alemanha Orien-
tal em 1988, para uma conferência em BaIle. Fiquei impressio-
nado com o clima de cinismo e desespero entre os alemães par-
ticipantes do simpósio. Todo sinal de esperança no futuro havia
desaparecido. Depois do ocorrido parece óbvio quão minado
estava o sistema. Todavia, não é preciso dizer que não fui capaz
de prever seu colapso.

Adam Michnjk: Lembro-me de uma conversa nossa em
Varsóvia, em 1979, quando você não queria discutir a unifica-
ção da Alemanha. No início, senti-me intimidado, como não
podia deixar de ser, por estar falando com Habermas. Após al-
gum tempo, arrisquei expressar minha opinião de que a esquer-
da alemã estava cometendo o mesmo erro de Rosa Luxemburgo
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2- O Historians' Debate
(Debate dos Histohadores)
começou em 1986 e 1987.
quando F-iabermas publou
uma critica a alguns histori-
adores academicamente
importantes. Estava em
questão se o período nazis-
ta e principalmente o Holo-
causto deveria ser tratado
como um acontecimento
singular que tornou a histó-
ria da Alemanha diferente
da de outros países, ou
como apenas mais um ge-
nocídio. O historiador Ernst
Noite preteriu a última ver-
são, pelo que argumentou
que a história da Alemanha
deveria sernomializada", O
pensamento dos historia-
dores Michael Stúrmer e
Andreias Hirlgruberloi asso-
ciado por alguns críticos ao
de Noite. Veja sobre o as-
sunto o artigo de Gordon A.
Craig, Pie War o! The
German Historians' (A
Guerra dos Historiadores
Alemães), Pie New York
Review, January 15, 1987
(15 de janeiro de 1987).

na Polônia, ao recusar-se a entender a força dinâmica do senti-
mento nacional alemão. Parece-me que eu estava certo. Lendo
sua polêmica sobre o Historians' Debate (Debate dos Historia-
dores)2, concordei com sua crítica a Stürmer, Hillgruber e Noite,
por negarem a singularidade dos crimes de Hitler, em compara-
ção com os de Stalin, e por promoverem uma recuperação do
nacionalismo. Tenho uma consciência levemente esquizofrênica
a esse respeito, pois estou totalmente de acordo com você quanto
ao Debate dos Historiadores, e penso que os poloneses se be-
neficiariam de tal debate tanto quanto da presença de um
Habermas. Talvez eu estivesse certo também sobre a questão
da unificação da Alemanha, já que os intelectuais alemães, como
classe, realmente subestimaram o problema.

Krzeminski: No verão de 1989,0 Muro estava firme como
sempre, apesar de os alemães orientais na Hungria já estarem
arrumando seus pertences, e de Adam Michnik e Bronislaw
Geremek3 estarem pedindo publicamente a unificação da Ale-
manha. Por um lado, isso foi uma surpresa para muitos no Oci-
dente, assim como na Polônia. Por outro, nossa própria história
na Polônia mostra que a divisão da Alemanha não podia durar
para sempre.

3- Historiador que foi presi-	Habermas: Devo admitir que não vi essa declaração de
dente do grupo Sotidaiieda- Geremek e Michnik no verão de 1989, mas naquela época cer-
dono Partamento polonês. tamente eu me oporia a qualquer perspectiva de unificação- Mas

vamos falar um pouco mais sobre a consciência nacional alemã.
Não se deve esquecer - por razões históricas óbvias - que o
nacionalismo teve, e continuará tendo, uma função diferente na
Alemanha e na Polônia. Por 150 anos ele supriu os poloneses de
identidade, devido à sua falta de independência. Na Alemanha,
o nacionalismo teve um efeito político progressista antes de 1848,
já que a Prússia nunca funcionou como uma nação. O Império
de Bismarck, entretanto, explorou o nacionalismo e provocou
grande devastação a partir de 1890. Após 1945, ao contrário,
uma democracia razoável foi, pela primeira vez, estabelecida na
Alemanha, o que só foi possível com o descrédito do naciona-
lismo.

Michnik: Por muitos anos minhas idéias foram influencia-
4-O ensato afirmava que os
amãesmodemosdeveri- das por um notável ensaio do professor Habermas sobre o pa-
am ser patriotas emmação triotismo constitucional. Hoje, percebo uma certa ambigüida-
à República Federal, uma
vez que suas instituições de na atual situação da Alemanha. A primeira fase da unificação
demonstraram tuncionar.	trouxe liberdade, mas a segunda testemunhou a perseguição em
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5 No verão de 1991, um
alojamento para trabalha-
dores vietnamitas em
Hoyeswerdatoi atado por
skínheads de direita. Em
agosto de 1992, ocorreram
incidentes semelhantes ou
ainda mais alarmantes em
Rosiock. Desde então, tais
ataques espalharam-se da
antiga Alemanha Oriental
para a República Federal,
com grande número de ta
talidades.

Hoyeswerda. Na Polônia, aliás, os problemas são, ou podem
vir a ser. os mesmos.

Haberinas: Sua afirmação é muito rigorosa. Na minha
opinião, a primeira expressão de unidade foi a liberdade, e a
segunda, três semanas depois, o siogan "Somos um povo". Em
princípio, o grito era "Somos o povo", e, então, "Somos um
povo". Quanto a Hoyeswerda, bem, sou um alemão ocidental e
não possuo a mesma experiência intuitiva dos alemães orien-
tais. Mas, até certo ponto entendo, embora não o justifique,
como esse terrorismo de direita surgiu na Alemanha Oriental.
Acho muito mais difícil entender por que os ataques premedita-
dos de incêndio (contra estrangeiros) se espalharam tão conta-
giosamente pela Alemanha Ocidental. Afinal, as condições lá
não se alteraram. O que deve ter acontecido foi que a abertura
das comportas da opinião pública modificou o ambiente predo-
minante a ponto de estereótipos e opiniões que até então se
escondiam sob a superfície e afetavam, digamos, 15% do públi-
co, adquirirem, subitamente, um status completamente diferen-
te.

Tomou-se possível expressar opiniões que eram tabus. A
Alemanha Ocidental também foi afetada, criando-se um ambi-
ente em que xenofobia e anti-semitismo passaram a ser aceitá-
veis, e, o que é pior, os jovens pensam que estão expressando as
idéias de uma maioria silenciosa. Tenho certeza de que essa não
é a opinião da maioria, mas o ambiente mudou assim mesmo.
Além disso, o problema na Alemanha Ocidental parece-me maior
que na Alemanha Orienta] de antes, em que o povo, como você
sabe melhor que eu, está envolvido em um enorme processo de
mudança. Menos estrangeiros viviam lá e todos os estereótipos
negativos surgidos recentemente foram proibidos pelo regime.

Michnik: Você não tem a sensação de que estamos teste-
munhando uma crise de sociedades multiculturais em todas as
democracias européias ocidentais, e que o que está acontecen-
do na Alemanha não é, de maneira alguma, único? Vemos o
mesmo processo na França e também de forma diluída na
Polônia. Por outro lado, o que você está dizendo sobre o repen-
tino crescimento do sentimento nacionalista na Alemanha Ori-
ental é muito interessante. Quando estive lá anteriormente, ouvi
a seguinte anedota.! Um "ori" encontra um "oci" e diz: "Olá,
somos um povo". E o "oci" responde friamente: "Nós também".
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6- Oppeín é uma cidade na
antiga província alemã de
Silésia, onde um conside-
rável número de alemães
étnicos ainda vive.

Isso sugere que a xenofobia não é uma forma de consci-
ência nacional, tal como afirmei sobre a Polônia. Notei isso na
Polônia. Com a possível exceção da Alemanha Oriental, a Polônia
é o único país pós-comunista onde a presença de minorias étni-
cas não causou nenhum problema. E em pouco tempo percebe-
mos que, mesmo sem tais problemas, pode haver um conflito
polonês-lituano, polonês-bielo-russo e polonês-ucraniano, para
não dizer nada de uma batalha polonesa-alemã em Oppelne, uma
perseguição aos ciganos em Mlawa, e uma campanha anti-
semítica em um país praticamente sem judeus. Em outras pala-
vras, não se trata de conflitos étnicos genuínos, mas de alguma
coisa bem diferente.

Habermas: Creio que essa análise só se aplica aos países
da Europa Central que mergulharam em profunda crise social
como declínio do socialismo estatal. Neste sentido, a xenofobia
não é certamente um monopólio alemão. Pesquisas de opinião
mostram que a xenofobia não está mais difundida na Alemanha
que na França ou na Inglaterra. Eu me pergunto se nos países
ocidentais ela possui raízes étnicas genuínas. No caso da Ale-
manha Ocidental, há crescente confronto com filhos e netos de
imigrantes. As pessoas pensavam em vir trabalhar na Alemanha
por algum tempo e, depois, partir. No entanto, elas ficaram e
agora têm filhos nascidos na Alemanha.

Um outro problema surgiu com a percepção de uma nova
onda de imigração difundida pela mídia. Aqui há uma diferença
fundamental ente Alemanha e Polônia. Nesta, os imigrantes
representam cerca de 1,5% da população, enquanto naquela são
7 ou 8%, e devemos nos preparar para um aumento até os 10%.
A posição é semelhante nos antigos países coloniais, França e
Inglaterra. E desnecessário dizer que o etnocentrismo está sen-
do manipulado de cima porque sentimentos xenofóbicos podem
ser usados como uma válvula de segurança para a insatisfação
crescente. Apesar de tudo, creio que pela primeira vez precisa-
mos de fato começar a considerar seriamente o fenômeno de
uma sociedade multicultural. Na Europa, a composição da po-
pulação está mudando, em um ambiente econômico difícil, com
muito desemprego, e existe a impressão veiculada pela mídia de
que o etnocentrismo e a idéia de nação se tornaram, mais uma
vez, assuntos de importância central.

Michnik: Estive observando a Jugoslávia bem de perto;
tenho muitos amigos lá. Minha impressão é de que os Bálcãs
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estão desafiando a Europa de uma forma fundamental. Eles di-
zem: "Chega de Auschwitz"; as democracias européias perten-
cem ao passado; agora precisamos lutar ansiosamente pela uto-
pia do Estado etnicamente puro. Essa é a mensagem mais as-
sustadora que já ouvi na minha vida inteira. E ainda mais peri-
gosa que o comunismo. E gostaria de colocar uma questão para
o professor Habermas, que é um grande defensor da idéia do
Iluminismo: por que a idéia do Estado étnico puro é tão pode-
rosa, por que ela está em ascendência?

Krzeminski: E se ela estiver prestes a entrar em colapso?
E se estivermos testemunhando os últimos, sangrentos paroxis-
mos, ao invés dos sinais de um verdadeiro retomo à nação-
Estado?

Habermas: Em minha opinião ela não está em ascendên-
cia. Quando estive em Zagreb algumas semanas atrás, tive notí-
cias de amigos em todos os países da ex-Iugoslávia. Eles diziam
que o melhor que poderia acontecer seria os americanos mar-
charem para dentro e ali permanecerem por quarenta anos. Terí-
amos então uma democracia tão estável quanto a República Fe-
deral da Alemanha.

Krzeminski: Essa idéia não funcionou na Somália.

Haberinas: É verdade. Mas apenas gostaria de dizer que,
se a democracia foi bem-sucedida na Alemanha na terceira ten-
tativa, tal fato deveu-se somente à longa ligação daquele país
com o Ocidente e à sua falta de soberania. Só mencionei esse
cri de coeur de meus amigos croatas para mostrar que eles não
enlouqueceram e que há um ponto de vista mais otimista.

Michnik: Mas onde eles disseram isso? Na televisão?

Habermas: Ali 	em particular. Sem dúvida, não po-
deriam tê-lo dito em público.

Michnik: Sei o que estou perguntando, pois também esti-
ve em Zagreb. Pode-se ver o mesmo paradoxo que temos na
Polônia, onde sou editor do maior jornal e sou, ao mesmo tem-
po, tratado como traidor por muitos de meus oponentes.

Krzeminski: Você não está superestimando um pouco o
nacionalismo polonês? Ele existe, mas é consideravelmente mais
fraco do que se poderia temer, o que ficou provado nas últimas
eleições (polonesas).
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Michnik: Entre as lições que aprendi com o Professor
Habermas está a importância de ser cauteloso e vigilante. A
idéia do Estado étnico aponta para um buraco ainda mais fun-
do. É por isso que li sobre o Debate dos Historiadores dos anos
80 como se fosse um debate polonês.

Habermas: Fomos nós, os alemães, que construímos os
campos de concentração na Polônia. Ao voar para Varsóvia
ontem, lembrei-me do quão cuidadosos éramos em esconder
tudo isso de nosso próprio povo. Fizemos tudo isso na Polônia.
Tudo estava lá, de forma que ninguém pudesse saber.

Michnik: Tudo bem, mas uma coisa é um alemão dizer

7 . O campo de prisionei-
isso e outra um polonês. Agora vou falar algo que não estou

ros de guerra em Bereza certo se terei coragem de deixar publicar. Antes de Hitler inva-
Kartuska foi criado em dir a Polônia, nós construímos nosso próprio campo de concen-
1934 para abrigar de 250 tração, em Bereza Kartuska, e é patética a desculpa de que pou-a 300 presos; estima-se
que dezessete infernos cas pessoas foram mortas lá ou de que os campos nazistas eram
perderam suas vidas.	muito piores.'

Por outro lado, nós, os poloneses, podemos dizer que
Hitler não era realmente muito pior que Stalin, porque fomos
vítimas de ambos. Mas tal afirmação tem significado bem dife-
rente quando é feita por um historiador alemão como Ernst Noite,
reduzindo a escala de "realizações" alemãs nessa área. Mas se
dissermos que os poloneses são basicamente inocentes, isso sig-
nifica que estamos nos dando corte bianche para nossa culpa.
Qual é o significado de culpa, de culpa coletiva de uma nação?

Haber,nas: Não existe culpa coletiva. Todo culpado deve
responder por isso como indivíduo. Ao mesmo tempo, há uma
responsabilidade coletiva por situações intelectuais e culturais
em que crimes em massa se tornaram possíveis. Somos igual-
mente herdeiros do passado. E por isso que precisamos enten-
der que todas as tradições são ambivalentes, razão pela qual é
necessário sermos críticos em relação a todas elas, para que
possamos decidir qual tradição deve ser mantida ou não. Num
país como a Alemanha - embora ela não esteja sozinha nisso -,
que testemunhou tais extremos, a responsabilidade pelo passa-
do deveria consistir numa desconfiança na tradição e nas insti-
tuições culturais tanto quanto nas elites e nos mais velhos. Ao
mesmo tempo, a política, ou no mínimo o discurso político,
deveria ser ampliada de forma a incluir coisas que permanecem
adormecidas em outros países. Precisamos questionar constan-
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temente as tradições de nossa cultura política e nossas atitudes,
ao passo que as sociedades com tradição democrática mais po-
derosa não precisam fazê-lo, já que tais assuntos podem ser
dados como certos.

Michnik: Estive na Sérvia. Os sérvios que apóiam
Milosevic estão convencidos de sua própria inocência, histori-
camente falando. Refiro-me aqui a uma consciência histórica
específica. Os sérvios acreditam-se vítimas de uma grande in-
justiça: foram traídos por todo o mundo. Tendo isso em mente,
vejo-me impossibilitado de compartilhar seu senso triunfalista
de uma culpa única, embora eu possa respeitar sua crença na
singularidade da experiência alemã.

Habermas: Um triunfalismo negativo.

Michnik: Digo isso porque o sentido triunfalista da ino-
cência está muito difundido na Polônia. Nenhum de nósjamais
fez nada de mal. E qualquer um que afirmar que nenhuma paci-
ficação jamais ocorreu em lugarejos ucranianos, ou que se se-
paravam bancos para os judeus nas salas de aula de nossas uni-
versidades, é simplesmente um inimigo da Polônia, a serviço da
Máfia internacional. Penso, no entanto, que existam tais memó-
ria e responsabilidade coletivas. Se tenho o direito de me orgu-
lhar das realizações polonesas, dos escritos de Michiewicz8 ou
Kolakowski, devo também envergonhar-me da ação dos fascis-
tas poloneses. E não tenho o direito de me consolar, argumen-
tando que os fascistas alemães foram mais eficientes.

Habermas: Isso me lembra um certo tipo de divisão de
trabalho. Adam Michnik diz que muitas coisas adquirem signifi-
cado a partir de seu contexto. O Debate dos Historiadores foi
uma disputa para os alemães, não para os poloneses. Seria uma
forma negativa de nacionalismo se afirmássemos que as posi-
ções atingidas no decorrer do Debate deveriam constituir parte
da cultura política de cada país. Parece-me que Adam Michnik
tirou conclusões acertadas desse debate para os poloneses. Mas
não compete a mim chamar atenção para isso. Precisamos ape-
nas distinguir entre o que dizemos em casa e o que considera-
mos válido em qualquer contexto.

Retomando a questão, não é que eu não sinta a mesma
apreensão de Adam Michnik quando vejo a situação na Iugos-
lávia, Alemanha, Geórgia, Polônia ou em qualquer outro lugar.
Ao mesmo tempo, pergunto-me por que ele afirma que a "pu-

8- O poeta Adam
Mickiewicz, nascido em
1798, é tido mo o funda-
dor do Romantismo polo-
nês,
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rificação étnica" é uma mensagem para a Europa como um todo.
Por que ele não chama a isso de uma regressão monstruosa,
terrível, que causou muitas vítimas humanas? A Europa Oci-
dental somente superou essa tendência recentemente, em 1945,
há apenas quarenta e oito anos. Até então ela havia sucumbido
exatamente às mesmas idiotias nacionalistas, que cativaram as
massas. E, apesar disso, ainda eram algo que poderia ser supe-
rado. E verdade que a situação econômica era particularmente
favorável, mas, mesmo assim, por que os países da Europa Ori-
ental e Central não deveriam ter a oportunidade de escapar des-
sa situação extremamente estressante?.

É óbvio que você tem noção da extensão do sofrimento
do povo polonês diante dos efeitos sociais e econômicos do
desenraizamento de todo um sistema. E sabemos que, em tais
momentos, o povo procura tranqüilizar-se com fatos concre-
tos: a cor do cabelo de alguém, características raciais, nacionais
ou outras também externas. A que mais eles deviam agarrar-se,
quando tudo vai mal, quando o dia-a-dia desperta tantas ansie-
dades? Eu preferiria pensar em tudo isso com as categorias da
psicologia social. O que estou dizendo é insignificante e ne-
nhum de nós sabe o que o futuro reserva, mas minha pergunta
para você é esta: por que os poloneses, húngaros, tchecos e
eslovacos deveriam ser incapazes de realizar o que a República
Federal conseguiu fazer nas últimas quatro décadas? Afinal, seus
países já possuíam certas características democráticas e vocês
já têm certos sucessos a seu favor.

Minha intenção aqui não é elogiar a República Federal; as
coisas podem dar errado aqui também. Ao sentir o desenvolvi-
mento da República Federal após a guerra, eu também estava
cheio de ansiedade. No entanto, a todos os meus críticos tenho
que dizer que nossas instituições políticas tiveram sucesso cres-
cente e contínuo e que a democracia alemã se desenvolveu de
uma forma positiva. E claro que isso não significa que eu não
esteja apreensivo, porque o perigo está aumentando e parece-
mos estar no início de um novo ciclo, muito mais do que nos
anos 50. Entretanto, estaremos agora em posição de repetir a
fase de construção da democracia em um nível mais maduro, de
forma a incluir os países da Europa Central. Afinal de contas, o
que aconteceu em 1989 não foi simplesmente desperdiçado.

Krzeminski: Isso é muito interessante. Você continua a
defender o progresso e a comportar-se como um "otimista con-
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vicio", enquanto Adam Michnik, cuja vida estava em perigo
por apoiar o "progresso da liberdade", age como um completo
pessimista. O que sobra do socialismo?

Babe nnas: Democracia radical.

Michnik: Concordo inteiramente.

Babe vinas: Eu acrescentaria que uma coisa que ainda po-
demos aprender da tradição marxista hoje é a crítica ao capita-
lismo. De fato, isso pode ser ainda mais importante, porque o
capitalismo adquiriu muito mais autoconfiança, graças ao co-
lapso do socialismo estatal. Dificilmente alguém se arriscaria a
criticar o capitalismo hoje. Ao mesmo tempo, temos dezessete
milhões de desempregados só na União Européia, e ninguém -
inclusive eu - tem idéia de como vamos escapar dos ciclos de
crescimento do desemprego. Em outras palavras, precisamos
de novas idéias para criticar esse sistema. Mas o critério definidor
deve ser a criação de uma democracia radical, o que sem dúvida
inclui o uso de medidas de Estado de bem-estar social para do-
mar o capitalismo a um ponto em que ele se torne irreconhecível
como tal.

Michnik: Eu diria que somos o que éramos há trinta anos,
excetuando-se que perdemos nossas ilusões e ganhamos em hu-
mildade. D 'accovd?

Babe rrnas: Completamente.

Krzeminski: Deveríamos temer os alemães?

Habennas: Bem, não vou negar que me fiz a mesma pergunta.

Michnik: Não estou perguntando isso por estar com idéia
fixa sobre os alemães. Não tenho complexo anti-Alemanha.
Respeito muito a cultura alemã e sinto-me em casa naquele país.

Habermas: De minha parte, em 1982, quando Kohl assu-
miu o poder, tive receios semelhantes aos de Adam Míchnik
agora, isto é, receios de que os alemães recaíssem em velhos
padrões de atitudes autoritárias. Mil novecentos e setenta e sete
foi um ano péssimo. Sem dúvida, o seqüestro e subseqüente
assassinato de Hans-Martin SchleyeP, por terroristas de esquer-
da, foi horrível. Mas a reação a isso foi assustadora, as perse-
guições estavam no ar na Alemanha. Entretanto, quando Kohl
assumiu o poder e percebi que ele não poderia colocar em prá-
tica as políticas que desejava, concluí que a nova geração

9 Hans-Martin Schleyer
chefiou a Federação Patro-
nal Alemã e pertenceu à
$8 durante a guerra. Foi
seqüestrado por terroristas
da Facção Comunista do
Exército em setembro de
1977 e assassinado de-
pois que um avião de pas-
sageiros seqüestrado foi li-
bertado em Mogadishu por
um pelotão especial da
policia alemã.
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emergente estava modificando o clima político. Então, nos anos
seguintes, até 1989, comecei a sentir, pela primeira vez, que
uma recaída na República Federal não era mais possível.

Desde 1989, não estou mais tão certo disso. Apesar de
tudo, temos que considerar os dois lados da situação. Em pri-
meiro lugar, vemos o ressurgimento de estereótipos anti-semitas,
racistas e xenofóbicos. Lembro-me da época em que Reagan e
Kohl visitaram o cemitério em Bitburg. Eu estava viajando no
carro-restaurante de um trem, junto a um grupo de jovens em
tomo dos quarenta anos, que pareciam administradores. Suas
opiniões anti-semitas eram tão extremas que me vi pensando
onde eles as descobriram e como tudo isso podia estar voltando
à tona. Esses jovens não eram tão assustadores quanto o clima
intelectual que os encorajava a emitir tais opiniões. Em segundo
lugar, creio que a maioria dos alemães abaixo de cinqüenta anos
de idade é instintivamente liberal. Eles não tiveram que ser ino-
culados com idéias liberais; elas vêm a eles naturalmente.

Michnik: Estou contando com isso na Polônia. Quando
falo com pessoas da SLD, os pós-comunistas, logo percebo que
eles há muito deixaram de ser comunistas. Eles saboreiam a at-
mosfera de liberdade e do dinheiro europeu. E verdade que
muitos deles não gostam do que acontece na Polônia desde 1989.
Eles falam de quatro anos desperdiçados. Mas imaginar a volta
da censura na Polônia, ou que as fronteiras possam ser fechadas
novamente - isso está fora de questão.

Habermas: ... Esse é realmente um sinal promissor.
Voltemo-nos agora para J-loyeswerda e para o futuro da Alema-
nha. O processo da integração européia precisa continuar, se-
não será difícil garantir qualquer coisa. Essa é uma questão
crucial também para a Polônia, pois o que vou dizer contraria
os interesses poloneses a curto prazo. Se você observa as elites
alemãs, vê que é possível discernir um desejo poderoso de trans-
formar a Alemanha numa grande força no centro da Europa,
com o olhar fixo no Oriente. O único antídoto contra essa ten-
dência é a unidade política européia.

Recentemente, o Sr. Stoiber disse numa entrevista: Va-
mos parara unificação da Europa, não deve haver uma única
moeda; se deve haver uma Europa unida, esta deveria ser ape-
nas uma federação de nações soberanas; a República Federal
deveria seguir seu próprio caminho e ter sua própria política
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externa, particularmente com relação à Europa Oriental. Essa
tendência está ganhando força e pode ser resumida como a vi-
são de que a Alemanha precisa voltar a ser a grande força da
Europa Central. Além disso, essa tendência tem uma chance de
sucesso. Seus defensores podem usar toda a sorte de fatos con-
cretos para camuflar seus objetivos reais. Sua principal afirma-
ção, por exemplo, é a de que uma moeda única somente será
possível quando a Europa tiver uma única política econômica e
social. Podem ainda dizer que os alemães deveriam estar aju-
dando os poloneses, tchecos e húngaros. Mas isso é apenas re-
tórica vazia; suas metas verdadeiras são bem diferentes.

Krzeminski: Você está-nos prevenindo contra a assistên-
cia econômica, o que, de qualquer forma, é, além do mais, insu-
ficiente?

Habermas: Não, apenas quem dizer que o fato de a Ale-
manha tomar-se um Estado separado não está entre os interesses
maiores da Polônia. E que a única forma de impedi-lo é
implementar o Tratado de Maastricht e acelerar a união políti-
ca.

Krzeminski: Mas Maastricht nos exclui. Nem mesmo a
Alemanha ratificou a associação da Polônia coma União Euro-
péia, e quanto a ser membro da OTAN, todos podemos ver o
que significa. A imprensa alemã também está-se mostrando cada
vez menos entusiasmada com a integração de nossos dois paí-
ses. Devo confessar que toda semana, quando abro meu Spiegel.
receio encontrar expresso o sentimento de uma simpatia estra-
tégica pela Rússia, enquanto os poloneses são ridicularizados
por sua incompetência. E isso num momento em que nós, e não
os russos, atingimos uma relativa estabilidade.

Michnik: Augsteinli fala em nome das opiniões naciona- 12 RudoIl Augstein é há
listas de uma ala específica da esquerda burguesa tradicional.	rnuRooedáor(LSptCgeL

Habermas: Excetuando-se que Augstein nunca perten-
ceu à esquerda.

Michnik: Com relação à Alemanha de Adenauer, ele real-
mente era de esquerda.

Habermas: Talvez, mas você tem que lembrar que os opo-
nentes de Adenauer freqüentemente tinham fortes motivos na-
cionalistas. Isso se aplica também ao SPD, a Schumacher, por
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falar nisso. O período Adenauer tomou menos claras as tradi-
cionais divisões políticas. Por exemplo, devido ao seu
anticomunismo, os conservadores de direita repentinamente tor-
naram-se pró-Ocidente, enquanto uma parte da esquerda se vi-
rava contra ele. Tais divisões mais antigas estão sendo
restabelecidas hoje.

Krzemins/ci: Professor Habermas, o senhor disse que
Maastricht é necessário para conter a Alemanha, mas também
que o tratado conflita com os interesses poloneses. Como po-
demos resolver tal contradição? Para nós, essa é uma questão
de vida ou morte - se devemos ser bem-vindos na Europa ou
se devemos conscientemente consigna-nos à esfera de influên-
cia russa, porque o Ocidente deseja restaurá-la como uma gran-
de potência.

Habernas: Maastricht só está em conflito com os inte-
resses poloneses a curto prazo.

Krzerninski: Mas se o Ocidente nos voltar as costas, va-
mos sentir falta dos instrumentos para levar a cabo nossa pró-
pria "virada Adenaueriana" para o Ocidente. Como essa con-
tradição básica na política alemã pode ser resolvida, de forma a
não ser pró-Ocidente e pró-Rússia às nossas custas?

Habernas: Isso não pode ser resolvido da noite para o
dia. Do ponto de vista da Polônia, uma Alemanha que não este-
ja integrada no Ocidente poderia ser útil economicamente, mas
politicamente seria uma catástrofe.

Michnik: Concordo plenamente.

Habennas: Deixe-me colocar uma questão. Como se está
dando o "acerto de contas" da Polônia com o passado? De cer-
ta forma ninguém ouve falar do mesmo tipo de sentimentos ve-
rificados na Alemanha.

Michnik: Na Polônia, cada um resolve o problema de seu
jeito. Em 1989, logo após vencermos as eleições, comecei a
conversar normalmente com todos aqueles que me haviam pren-
dido. Vejo isso como parte da dialética do Iluminísmo.

Habennas: Acho que seria mais um sinal de uma nature-
za generosa.

Miebnik: Não, é mais que isso. Creio que o maior infortú-
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mo para meu país e nação é a imposição de uma única identida-
de para toda a Polônia: primeiro uma identidade comunista,
depois anticomunista, agora católica, a seguir anticatólica. Na
verdade, existe uma identidade comum polonesa, que é pluralista
e heterogênea; essa é a força que temos em nossos genes. Ou a
Polônia será assim ou não existirá, porque brigaríamos constan-
temente entre nós mesmos. E minha opinião, mesmo que eu
seja uma exceção a esse respeito, que as últimas eleições terão
uma conseqüência positiva, embora eu esteja muito insatisfeito
com seu resultado; a arrogância anticomunista do Solidarieda-
de terá sofrido uma derrota.

Houve um tempo em que eu, que fui prisioneiro dos co-
munistas por seis anos, e membro da oposição por vinte e cinco,
fui forçado a ler nos jornais, diariamente, que eu era um
criptocomunista. E isso apenas porque achei que seria errado
enforcar Jaruzelski, o ex-presidente, ou adotar uma legislação
anticomunista. Muitos militantes do Solidariedade caíram na
tentação de mudar do comunismo bolchevique para um
anticomunismo bolchevique. Era uma espécie de chantagem in-
telectual.

Habermas: E como vamos avaliar a influência da Igreja
Católica? A Polônia vai tornar-se um Estado secular?

Michnik: Na Polônia, testemunhamos um fenômeno que
ninguém havia previsto. Em dois anos, a autoridade política da
Igreja entrou em colapso absoluto.

Habermas: Por causa das leis de aborto?

Michnik: Não só por isso, mas basicamente porque a Igreja
não conseguiu entender o que aconteceu na Polônia. Em 1989,
os poloneses votaram pela liberdade. E a Igreja imaginou que
eles haviam votado nela. Conseqüentemente, tentaram substi-
tuir o marxismo-leninismo pela ideologia católica. Os polone-
ses rejeitaram isso, o que foi seguido por algo imprevisto. Os
comunistas tentaram por quarenta anos minar a autoridade da
Igreja e falharam. Mas nossos agressivos políticos católicos e
bispos politiqueiros foram bem-sucedidos em apenas dois anos
de liberdade.

Haberinas: Quais são as perspectivas do novo governo?
Vai sobreviver ou o pêndulo vai voltar a se inclinar para a direita
na próxima eleição?
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15- Brandi, Schmidt e
Webner foram líderes pós-
guerra do SF0. Wehnertoi
responsável pela moderni-
zação do parlido na sua
Conferência de 1959, em
Godesberg. Brandi foi
chanceler federal de 1969
a 1974. Foi sucedido por
Schmidt, que ocupou o
cargo até 1982.

Michnik: Os comunistas assumiram os cargos econômicos
mais importantes. Eles vão colocar em prática políticas mais
parecidas com as de Balcerowicz do que ele próprio o faria. E
eu defendo isso, não apenas na esperança de que o pêndulo
volte a se inclinar para a direita na próxima eleição, mas por ser
a política certa. A parte disso, a eleição sinaliza o fim de uma
fase de investigação do passado. Penso, há muito tempo, que na
Polônia é importante julgar as pessoas não pelo que aconteceu
no passado, mas pelo que podemos esperar no futuro. Helmut
Schmidt serviu no Exército de Hitler, Willy Brandt esteve na
Noruega e Herbert Welmeri s era comunista. Todos três se jun-
taram em nome do que deveria ser feito no futuro. Isso é algo
que também temos que aprender.

O futuro da Polônia depende de nossa habilidade de ir
além do horizonte da "descomunização". Não é possível
"descomunizar" um país em que os comunistas se sentaram à
Távola Redonda e desistiram de seu poder. Se tivéssemos sido
libertados pelos americanos seria outra história. Mas coube a
Jaruzelski e Kiszczack, ministro (comunista) do Interior, o le-
gado do poder. Aí está o paradoxo: os mesmos que proclama-
rama lei marcial em 1981 permitiram que os poloneses abando-
nassem o comunismo sem derramamento de sangue, barricadas
ou utilização de força.

Haberrnas: O atual governo de coalizão possui a mesma
visão do futuro?

Michnik: Penso que não. Este provará ser um governo de
transição. Não é inconcebível que o SLD se divida, já que é um
reflexo do Solidariedade em 1989. Naquela época, a única base
do Solidariedade era seu anticomunismo; e a do SLD é seu pós-
comunismo. Ele está unido apenas por suas origens e por temer
o anticomunismo e a discriminação. Assim que o SLD entrar
para o governo, tudo isso terá um fim. E todos eles são mem-
bros do SLD: dos nostálgicos bolchevistas e carreiristas profis-
sionais aos democratas radicais.

Habermas: Ouvindo você falar - e sei que agora você
fez amizade com o General Jaruzelski -, não posso deixar de
comparar sua atitude com a reação de muitos escritores que
deixaram a Alemanha Oriental nos anos 70 e 80, ou que, como
Wolf Biermann, foram banidos. Tais escritores são muito me-
nos conciliatórios.
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Michnik: Porque eles emigraram, e eu fiquei.

Habermas: Mas seis anos na cadeia não são brincadeira.

Michnik: Professor, o senhor se lembra do que Heinrich
Boil escreveu em The Clown (O Palhaço)? Ele disse que aque-
les que voltaram do exterior não possuem qualquer entendi-
mento do que realmente aconteceu na Alemanha. Siegfried Lenz
disse o mesmo. Veja bem, em minha opinião, nada destrói um
ser humano tanto quanto o ódio e a necessidade de vingança.
Oponho-me a meus amigos da Alemanha Oriental, pois, no final
das contas, falta-lhes sentimento cristão. Enquanto estive pre-
so, li três escritores alemães: Thomas Mann, Jürgen Habermas
e Dietrich Bonhoeifer. Eu soube o que significa ter sempre o
fascismo no fundo de sua mente. Então, inventei a fórmula de
que alguém tem que estar a favor da anistia e contra a amnésia.

Habermas: Essa é uma fórmula maravilhosa.

Michnik: Você não pode viver de outro jeito. Você tem
que se lembrai-, mas tem que ser capaz de transcender a barreira
de seu próprio sofrimento, precisa insistir em não permanecer
no mundo de seu próprio sofrimento. Isso é impossível. Tive
grandes problemas com meu jornal, que é produzido por toda a
oposição anticomunista. Eu disse para pararmos com a vingan-
ça. Não haverá vingança na Gazeta.

Habermas: Isso me lembra a Espanha.

Michnik: A Espanha é um modelo positivo para a Polônia.
Os espanhóis dizem: "Em nosso país não houve 'dictadura', ape-
nas uma 'dictablanda', uma semiditadura".

Krzeminski: Talvez possamos voltar mais uma vez ao "di-
lema polonês" e à questão alemã: Oriente ou Ocidente?

Michnik: Uma vez li um artigo polonês sobre Jürgen
ilabermas, que primeiro apareceu num periódico clandestino e
conseguiu burlar a atenção da polícia. Hoje, o artigo pode apa-
recer legalmente, mas teve dificuldade para ser publicado numa
economia de mercado. O autor afirmava que Habermas possuía
uma visão distanciada e um pouco depreciativa da Polônia e do
Solidariedade. Qual era a situação verdadeira?

Habermas: Eu considerava o Solidariedade como um mo-
vimento no mesmo nível da oposição na Iugoslávia antes de
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1968 ou da Primavera de Praga. Tive uma certa dificuldade
emocional com o padre que sempre esteve por trás de Walesa.
Mas se você quer saber sobre minha atitude em relação à Polônia,
eu colocaria desta forma. Até 1979, minha idéia da Polônia era
realmente formada por história literária. Eu sabia que as rela-
ções entre Varsóvia e Paris eram muito próximas e que os inte-
lectuais poloneses eram os mais pró-Ocidente entre todas as
democracias populares, com a possível exceção da Hungria. Ao
visitar a Polônia em 1979, obviamente tive contato apenas com
um pequeno segmento da realidade intelectual. Apesar disso,
tive a impressão de que esses poloneses produziram uma
intelectualidade fortemente positivista e secular, do tipo que
somente pode existir num país católico. Fiquei muito satisfeito
com isso. Aprendi que o positivismo é um dos elementos mais
estáveis da tradição do Iluminismo.

Krzeminski: O que poderia ser feito para assegurar que a
atual indiferença do Ocidente não force, no futuro, a volta dos
poloneses a seu papel de "revolucionários e emigrantes perma-
nentes"?

Michnik: O único conselho que pode ser dado à Polônia e
à Alemanha é que se aproximem uma da outra o máximo pos-
sível. Esse é um fator de estabilização na Europa. Essa é uma
oportunidade tanto para a Alemanha quanto para a Polônia, já
que aquele país teria um aliado democrata no Oriente. Falo isso
abertamente aos meus amigos russos.

Haber,nas: Precisamos entrar no mesmo processo mútuo
por que passamos com a França, que era nossa arquiinimiga e
que, aos olhos dos mandarins alemães, foi nosso oponente cons-
tante desde a Revolução Francesa. Entretanto, a hostilidade con-
tra a Polônia teve raízes profundas no nacionalismo alemão. Isso
tem que ser superado. Acho que esse deixou de ser um grande
problema para os cidadãos da velha República Federal, já que
não possuíamos uma fronteira comum e que a Alemanha Orien-
tal tinha uma certa função de inimigo comum. Psicológica e
intelectualmente, a barreira entre nós e os poloneses era menor
que entre a República Federal e a Alemanha Oriental. Mas é
claro que isso não pode ser descrito como uma estratégia polí-
tica. Aparentemente, nas próximas eleições, o SPD pretende
que a luta contra o desemprego e a necessidade de uma nova
política oriental sejam os pontos centrais de seu programa.
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Krzetninski: Sem dúvida eles vão optar mais uma vez pela
Rússia.

Habermas: Só podemos esperar que eles não optem ex-
clusivamente pela Rússia. Mas isso ainda não está claro neste
momento.

(Esta entrevista, que primeiro apareceu na revista sema-
nal polonesa Polityka, foi publicada em Die Zeit em 12 de de-
zembro de 1993 e traduzida do alemão para o inglês por Rodney
Livingstone.)

Tradução: Beatriz Lucca
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APRESENTAÇÃO

Célio Garcia	Célio Garcia é psicanalis-
ta e professor de Filosofia

professor Alain Badiou esteve no Brasil du- da LJFMG,
rante quatro semanas, em agosto/setembro
de 1993, visitando e conhecendo os princi-
pais centros universitários da região Sudes-
te do Brasil; em cada um deles fez conferên-
cias, posteriormente reunidas em volume pu-
blicado pela Relume-Dumará (Para uma
Nova Teoria do Sujeito). Em cada cidade,

-sempre que oportunidade lhe foi oferecida,
entrou ele em contato com militantes e res-
ponsáveis políticos. Demorou-se uma sema-
na em Belo Horizonte. Atendendo a convi-

te da Escola do Legislativo, ali fez uma conferência, publicada
no número 1 da revista da Escola. Foi-nos grato, a todos nós
que organizamos a vinda de Badiou, poder contar com o apoio
da Escola do Legislativo. A revista da Escola, agora pela se-
gunda vez, toma possível a publicação de matéria de entrevista,
réplica e tréplica em torno da passagem de Badiou entre nós.
Vale dizer da satisfação que experimentamos em constatar o
interesse despertado pelas teses de Badiou, assim como o em-
penho demonstrado pelo colega que viabilizou a "polêmica" no
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melhor sentido que o teimo pode ter.

Coube a mim e a uma colega em viagem a Paris, durante
o mês de julho de 1994, recolher a entrevista realizada com
Alain Badiou, uma vez que ele havia tomado conhecimento do
primeiro artigo de contestação redigido por Ronald Rocha e
publicado na revista (n° 1, 1994). Pude constatar que Alain aco-
lheu com atenção a contrapartida que lhe era enviada, estabele-
cendo de imediato um diálogo com seu interlocutor. Uma vez
que havíamos transcrito o texto da entrevista, foi ela traduzida
pelo pessoal técnico da revista, em seguida incluída neste nú-
mero pelo seu corpo editorial. Aqui vai mais um texto para lei-
tura, reflexão e debate. Antes, uma pequena nota sobre Alain
Badiou e seu trabalho na França.

Autor de destacada produção intelectual na atualidade,
sua bibliografia já é extensa (o jornal Le Monde, recentemente,
em 31 de agosto de 1993, reservou-lhe uma página com longa
entrevista). Militante político, suas declarações encontram-se
habitualmente consignadas no jornal do movimento La Distance
Politique. Não sendo um jornal propriamente partidário, ele dá
a público tanto declarações dos "núcleos operários" provenien-
tes de grupos militantes em fábricas e empresas, quanto decla-
rações que resultam de algum trabalho de groupes des gens de
partout. A referida publicação contém uma seção em que en-
contramos notícias sobre livros e artigos recentes (veja-se o
número 7, de julho de 1993, com trechos extraídos do livro de
Sylvain Lazarus L'Anthropologie du Noin ) nos quais se deba-
tem as grandes questões teóricas, e outra seção que dá conta do
dia-a-dia da política nacional na França. Vale assinalar que
Sylvain Lazarus, igualmente militante sem partido, discute, nes-
te livro, posições amplamente debatidas por Badiou. Essas po-
sições envolvem, por exemplo, o tema "subjetivação histórica,
subjetivação política", dando-lhe oportunidade de elaborar a tese
de uma "política rara e seqüencial" a partir de uma "inte-
ligibilidade que lhe é própria", o que dispensa pensá-la graças à
história, ou por força de uma noção como a de classe, ou mes-
mo em virtude da categoria de "tempo", que Marc Bloch, o
historiador, havia definido como constitutivo da história. Tive-
mos que des-historicizá-la para que ela viesse a ser susceptível
de ser pensada em termos de subjetividade (estamos longe do
dilema "sujeito sacrificado na e pela estrutura" X "sujeito da
história"!).
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Na seção sobre política nacional, retiro um exemplar da
coleção (n°. 6, maio, 1993) e encontro, sob o título "Polêmica",
um texto sobre "as eleições legislativas".

Professor de Filosofia, Ajam é integrante do Departa-
mento de Filosofia da Universidade de Paris VIII (Vincennes-
Saint Denis) desde 1969. Na Universidade (Ecole Norma/e),
nos anos 60, Badiou encontrou Jacques Lacan e a psicanálise.
Com efeito, levado por Louis Althusser, Lacan passara a dar
seus seminários na Escola Normal, onde logo haveria de flores-
cer o Círculo de Epistemologia, responsável pela publicação da
revista Cahierspourl'Ana/yse. Nessa revista, Alam surgesurge como
herdeiro de uma tradição na filosofia francesa, prejudicada pelo
desaparecimento de dois importantes nomes (Cavaillès e
Lautmann) devido à Segunda Grande Guerra. Refiro-me aos
trabalhos que eram produzidos e que foram deixados por estes
dois professores na linha de filosofia da matemática e lógica. A
tentativa de rigor e eventual formalização levada a efeito pelo
Círculo de Epistemologia beneficiava-se dos avanços da
lingüística (basta lembrar Jean-Claude Milner, integrante do
Círculo e companheiro de Badiou em Le Ferro quet, grupo que
organiza atualmente conferências) e do trabalho de Lacan, quan-
do este trazia formulações que exploravam aspectos inéditos
nas ciências formais e na lógica, algo mais do que habitualmente
costuma ser a elas creditado. Valia-se também dos próprios avan-
ços da lógica, quando esta, com a vantagem que lhe é atribuída
graças à escrita e ao método de exposição axiomática, trazia
resultados contemporâneos sobre a "incompletude" dos siste-
mas formais (Goedel), sobre os limites do formalismo quando
este pretendesse provar a consistência de um sistema com os
recursos do próprio sistema (Goedel), sobre critérios de verda-
de dita genérica a partir do forcing (Cohen). Por último, essa
tentativa beneficiava-se igualmente de uma leitura que fazia um
balanço das dificuldades provenientes do método dialético quan-
do Althusser era sensibilizado pelo que advinha em termos de
verdade ao cabo de duas séries que mutuamente se determi-
navam sem que por isso houvesse qualquer subsunção
(Aufhebung de Hegel), malgrado Althusser não ter tido condi-
ções de abandonar o que terá sido seu cientificismo, atado que
estava a uma ciência ideal, uma "ciência geral" (como era cha-
mada), incluindo marxismo e psicanálise, versão (inclusive pa-
trocinada por Foucault) que não se sustentou nem sobreviveu
na herança do Círculo de Epistemologia.
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Em vez de se basear na síntese dialética e na análise de
contradições, a filosofia de Badiou e seus companheiros traba-
lha com o "autorizar-se por si mesmo" como princípio ético-
político de inspiração lacaxiana. No mesmo sentido, a lógica e a
filosofia da matemática contemporânea elaboravam a noção de
"forçamento" como procedimento para se chegar a uma verda-
de (forcing, como se costuma dizer). Tudo isso em consonân-
cia com uma teoria da ação já presente na filosofia de Heidegger,
que considera que o ato precede à discussão sobre a potência.
Veja-se que aqui dispomos de uma alternativa para a "teoria da
ação" proposta pela filosofia analítica, a qual trata de salvar a
verdade contanto que os casos excessivos sejam not too many,
solução nitidamente insatisfatória. Finalmente, ainda neste ca-
pítulo, vale assinalar o trabalho levado a efeito por Badiou em
se tratando da teoria dos conjuntos, da noção de multiplicidade,
do teorema sobre o excesso e números transfinitos de Cantor.
Com a matemática, aprendemos a falar apropriadamente de
multiplicidade, de infinito, sem os compromissos transcendentais
e/ou espiritualistas dos filósofos; aprendemos a tratar da ques-
tão dos números, dos grandes números, sem nos obrigarmos à
idéia de totalização e/ou totalidade. Para o filósofo Badiou, a
matemática diz a ontologia, mesmo que a sua revelia; e era mes-
mo o que seria indicado: dizê-la sem o compromisso de explicitá-
la ou defendê-la. De qualquer maneira, a ontologia teria que ser
dita: como fazer filosofia sem depararmo-nos com este capítulo
desde sempre constante no discurso filosófico?

Militante de longa data, Alain viveu, conviveu com as
organizações, partidos políticos, com os ideais de emancipação
que foram defendidos por essas forças organizadas da ação e do
pensamento políticos. Só ele poderá dizer o que foram suas de-
cepções, seu drama pessoal. Sua prática política atual certa-
mente assinala os percalços por que passou. Na proposta atual,
desta vez, não se tem uma teoria geral, não se vai fazer valer
uma "teoria da organização", nem se pretende um programa
único a ser difundido por todo o mundo. Desta vez, os "enunci-
ados terão que ser transmitidos, transportados" em veículos,
mensagens, meios não-convencionais, mais delicados, sutis. O
sujeito político aqui não pode estar submetido a uma hipótese
geral, válida universalmente, nem tampouco há lugar para
elucubrações gratuitas baseadas num radicalismo pensado a partir
de uma flexibilidade ou liberdade imaginárias.
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A "polêmica" deverá pôr à prova enunciados particula-
res. Nem poderia ser de outra forma. Vale ressaltar, no entanto,
um aspecto até certo ponto inesperado: não haverá, pelo que
entendo, lugar para argumento de autoridade, nem exercício de
hegemonia científica, metropolitana ou outra. Nem periferia, nem
centro hegemônico; nem hemisfério norte, nem cruzeiro do sul;
nem rive droiteç nem rive gauche. São outras a particularidade,
a singularidade a serem acolhidas, assinaladas. Só a singularida-
de é um "furo" no saber, saber constituído na e pela situação.

Agora sim, podemos ser inter-nacionais!
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NOVOS COMENTÁRIOS

Alain Badiou

PARIS, JULHO DE 1994.
"LÓQICA DA VIDA" CONTRA, LÓQJCA DA
POLÍTICA

uero dizer que meu pensamento sobre a
política não é o resultado de uma especu-
lação lógica ou uma simples conseqüência
da filosofia, mas o resultado de uns vinte
ouvinte e cinco anos de atividade militan-
te. Por conseguinte, acho inadequado que
se possa invocar contra minhas posições a
"lógica da vida". O problema que discuti-
mos não diz respeito à lógica da vida, mas,
sim, à existência de uma lógica da políti-
ca. A política está assentada sobre um certo
número de princípios, assim podemos fa-
lar de axiomas de uma política de emanci-

pação; a política como toda forma de pensamento deve estar
submetida a uma forma de coerência, de consistência, tudo isso
podendo ser chamado a lógica da política. Estou convencido de
que é necessário renovar, transformar a lógica da política com
relação ao que foi o modelo anterior aqui denominado uma sim-
ples lógica dialética, isto é, uma lógica da contradição,
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contradicão de classe, contradição entre as massas e o Estado,
contradição no seio do povo como dizia Mao Tsé-Tung. Será
que este sistema hoje constitui ou não uma lógica suficiente
para uma política de emancipação? Tal é a verdadeira questão,
que é uma questão para o militante.

ABSTENCIONISMO
Quero dizer que não sou abstencionista. Que vem a ser

um abstencionista? Alguém que, estando de acordo com os va-
lores parlamentaristas, alguém que, não admitindo outra políti-
ca senão esta, por tal ou qual razão não sendo os candidatos de
seu agrado, ou, ainda, alguém que, não tendo convicção ou sen-
do apolítico, se abstém de participar do processo eleitoral. No
sentido estrito, o abstencionismo nunca foi uma política, trata-
se, é certo, de uma ausência de política, falta de política, e terá
que ser compreendido no interior do sistema representativo par-
lamentar. Não sou abstencionista de nenhuma forma; minha po-
sição é a de que a política não encontra necessariamente em seu
caminho a questão do voto. Os lugares onde a política está
efetivamente em jogo não são os lugares onde a eleição se pro-
cessa necessariamente. Trata-se de uma outra questão, a qual
não se reduz em saber se nos abstemos ou não de participar em
eleições. A rigor, importa pouco se o povo vota ou não, porém
não faremos campanha para que as pessoas votem ou não. O
ponto que importa é que nesta atividade particular, sendo o voto
uma questão sabidamente subordinada à questão do governo e
do Estado, mesmo assim ainda haja por ocasião do voto uma
ponta de verdade que diga respeito à política de emancipação
tal como a defino. Evidentemente, o abstencionismo não é uma
orientação, nem tampouco uma política; o verdadeiro problema
estará definido nos seguintes termos: consideramos ou não a
atividade eleitora!, sua organização estatal e constitucional como
um lugar da política?

Em nenhuma hipótese, deve-se confundir minha posição
com a questão que consiste em saber se temos que votar ou
abstermo-nos.
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ELEIÇÃO EQUIVALE ÀADAPTAÇÃO À ORDEM!
Que a participação em eleições seja uma forma inevitável

de adaptação à ordem indica a verdadeira natureza da discus-
são. Em que medida uma política de emancipação, que é neces-
sariamente uma política de ruptura com a ordem estabelecida,
pode ser uma adaptação a esta ordem? A questão que em todo
movimento socialista revolucionário foi discutida - os socia-
listas devem ou não participar do governo - era a questão do
ministerialismo. Os socialistas devem ou não participar das elei-
ções? Caso participem, com que objetivo o fariam? Será a título
de propaganda e de agitação ou será a eleição um momento da
luta pelo poder? A questão de saber se participação nas eleições
seria uma forma de inscrição na ordem das coisas é um velho
debate. Na realidade, temos condições de propor um balanço:
onde e quando a participação em eleições, ou mesmo o sucesso
nas eleições, foram capazes de provocar uma ruptura significa-
tiva com relação à ordem estabelecida?

Poderíamos também indagar: nas eleições quem se adap-
ta a quem? Será o revolucionário ou militante de uma política
de emancipação que se adapta à ordem? Ou será a ordem que se
adapta às novas forças políticas? Na França temos uma longa
experiência de participação em eleições. Tivemos durante perío-
dos bastante longos governos de esquerda, temos neste mo-
mento um Presidente da República que é afiliado ao Partido
Socialista. Longe de influir sobre a natureza da ordem
estabelecida, foi o inverso que aconteceu, a saber, normas pró-
prias dessa ordem estabelecida passaram a se impor aos parti-
dos políticos através da figura do governo e da participação nas
eleições. Necessário se faz não subestimar o poder da ordem
estabelecida e do laço constituído pelas eleições. As eleições
são um momento de organização da ordem, que, afinal de con-
tas, é ordem do Estado; quem delas participa não é jamais ino-
cente. Se tivéssemos resultados positivos ao longo do século
em se tratando da participação nas eleições por parte das forças
progressistas ou emancipadoras, nós já o saberíamos. Como não
temos notícia desses resultados positivos, já é tempo de nos
interrogarmos se se trata de um caminho praticável e pertinen-
te.
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A REPRESENTATIVIDADE

É impossível construir formas de participação democráti-
ca a partir do conceito de representação. De imediato, vamos
interrogar-nos sobre o conceito de representação - que signi-
fica representar?

Se considerarmos que a política é diretamente o efeito da
existência de classes, poderíamos dizer que a representação é
representação de classe. Era assim que se apresentavam os par-
tidos comunistas; eles apresentavam-se como os partidos que
encarnavam, manifestavam a existência política da classe ope-
rária. Quem hoje acreditaria em semelhante proposta represen-
tativa? Esta concepção, um partido como órgão representativo
de classe, fracassou inteiramente no sentido de criar formas de
participação democrática. Em todos os lugares onde se tentou
relançar a participação democrática, eventualmente sob uma
outra forma, fez-se necessário abandonar o conceito de repre-
sentação; assim conhecemos o que foi chamado "democracia
direta", "democracia de massas", "democracia de assembléia".
Finalmente ficamos sabendo que a atividade política autoriza-
se de si mesma e só. A atividade política não terá que buscar
garantia para ser uma atividade representativa por uma razão
essencial: as coletividades, os conjuntos a serem representados
são na atualidade manifestamente inconsistentes.

Não podemos hoje falar de classe como se esta fosse uma
totalidade consistente, não podemos falar de um povo como se
ele fosse uma realidade consistente, todas as realidades coletivas
estão cindidas, todas elas são dominadas por princípios de ex-
cesso, princípios de vazio, princípios de resto, assim a idéia de
representação é uma idéia inconsistente. Por conseguinte, a in-
venção moderna da democracia é uma invenção que não passa
pelo conceito de representação; de um lado, o que terá que ser
representado é inconsistente, de outro lado, a idéia de represen-
tação, nosso século o demonstra, é uma idéia de usurpação.

UM SUJEITO INFINITO E SUA CARÊNCIA!

A questão da relação política x infinito é uma verdadeira
questão, mesmo se ela possa parecer de início de cunho filosó-
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fico. Uma boa parte dos fracassos do período anterior vem do
fato de que acreditávamos que a política tinha a ver com o finito
e só a ele. Num primeiro momento, porque reduzíamos a com-
plexidade das situações políticas a uma contradição simples e
essa contradição simples ou esse sistema de classe e de alianças
de classes era a matriz finita de toda situação política possível;
num outro momento, porque pensávamos que buscávamos
objetivos a serem atingidos num tempo determinado, tempo re-
cortado como tempo da revolução, tempo da transição, final-
mente tempo do comunismo.

Tanto do lado das situações, quanto do lado do tempo,
tínhamos uma posição perante o processo que consistia em
colocá-lo sob a lei ou sob o jugo de um certo tipo de finitude.
Aqui lambem temos condições de apresentar um balanço de
tudo isso e encarar as coisas sob um outro ponto de vista.

Primeiramente, as situações são essencialmente infinitas;
sendo assim, teremos que nos dar conta de que uma política
aborda tão somente alguns pontos da situação, ela jamais pode
pretender tratar a situação inteira. A situação inteira em sua
infinitude singular excede sempre os recursos do processo polí-
tico. Necessário se faz dizer, como Lenine, que a situação vai
ser apreendida graças a vários fios condutores e não sob a
idéia de uma mutação integral da situação inteira. Existem luga-
res políticos, existem meios políticos, existem singularidades
políticas; não existem mutações globais já que são infinitas as
situações para as quais a política seria o agente.

E segundo lugar, temos que abandonar a idéia de que a
política possa atingir em períodos finitos de tempo um ideal
social por ela representado na realidade; a política que trata de
situações infinitas é ela mesmo uma tarefa infinita, a infinitude
dessa tarefa devendo estar incluída e mencionada em seus enun-
ciados. Não há ponto ideal ao final do qual, numa espécie de
coroamento e conclusão, a mutação social de uma sociedade
pudesse apresentar-se como completa. Não há princípio de
completudejá que a política existe por seqüências, as quais, em
situações infinitas, mobilizam de maneira radical um certo nú-
mero de pontos. Esgotada uma seqüência, o que se abre, então,
é a possibilidade de apreensão, de tratamento de outros pontos
em situações infinitas inteiramente renovadas. Quanto ao sujei-
to político, que se constitui no próprio processo político, já que
não há sujeito político preexistente, nem potencialidade política
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que fosse dada de antemão, quanto ao sujeito político, é ele
essencialmente finito. Não será do lado do sujeito que encon-
traremos o infinito político; nem tampouco sua carência ou sua
falta encontra aqui guarida. A infinitude das situações e a
infinitude dos processos, isto é, finalmente as verdades, dão a
medida do caráter finito do sujeito político. Dizer que o caráter
finito do sujeito político é evidente significa igualmente dizer
que a política tem uma existência permanente e estável, mas
seqüencial e aleatória.

SEQOtNCIA, TEMPO HISTÓRICO,
LEIS DA HISTÓRIA

A teoria ou o pensamento do tempo político atestam uma
ruptura com uma concepção neo-hegeliana do tempo da histó-
ria. Não há um tempo homogêneo através do qual se desdobra-
ria a política no tempo da sua historicidade. Cada seqüência
política possui um tempo singular; há heteronomia dos tempos
e esses tempos comportam princípios de retroação, de compas-
so, de "indecidibilidade", de fechamento, de abertura, etc. A
dialética do tempo é extremamente complexa, já que ela deve
ser reedificada a cada momento da singularidade; não há um
tempo geral da política, nem um tempo geral da história. Meu
enunciado sobre a história será que, na realidade, a história não
existe. Precisamente, porque não é possível conceber a história
sem uma teoria unificada do tempo; ora, não penso que possa
existir uma teoria unificada do tempo. Cada seqüência política
singular prescreve uma temporalidade singular para a qual os
processos não são jamais lineares, nem são da ordem da suces-
são, do avanço ou do progresso, mas mobilizam operadores
complicados, em particular a relação de retroação e antecipa-
ção.

SOCIEDADE DE CLASSES

Vivemos numa sociedade de classes, disso estou conven-
cido. O marxismo como princípio analítico, isto é, como disci-
plina de investigação científica das sociedades, nada perdeu
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quanto ao seu valor. Nada veio substitui-lo, aliás. O problema
não reside, portanto, em sabermos se vivemos ou não numa
sociedade de classes. O problema é saber exatamente qual a
relação entre a objetividade de classe de uma sociedade e a sub-
jetividade política. Dois modelos apresentam-se: um primeiro
modelo consiste em dizer que a subjetividade política é na rea-
lidade a interiorização da objetividade de classe. Trata-se, como
sabemos, do esquema da passagem da classe "em si" para a
classe "para si", que faz do partido político ao mesmo tempo
um órgão de representação e de reflexão da identidade de clas-
se. Este modelo está inteiramente ultrapassado. Não digo que
faltou a este modelo grandeza, força, poder, mas ele está
saturado, esgotado. Os últimos acontecimentos e sobressaltos
dos Estados socialistas sobreviventes manifestam o caráter ul-
trapassado dessa figura. A subjetividade política não se consti-
tui, não pode constituir-se, sob o modo da interiorização, ou
ainda, sob o modo da relação entre o objetivo e o subjetivo.

O subjetivo sendo concebido como a reflexão da
materialidade do objetivo corresponde a uma filosofia do refle-
xo, ou seja, uma filosofia do conhecimento do tipo "reflexo". O
problema será agora inteiramente recolocado, o que leva à aná-
lise objetiva da economia e da sociedade; assim, a questão da
política será inteiramente reaberta. Do fato de que temos uma
sociedade de classes nada se tira no que diz respeito à subjeti-
vidade política. Para daí tirar alguma coisa, teríamos que res-
taurar o modelo do partido de classe como representação e re-
flexão da identidade de classe, exatamente o que está fracassa-
do. Por conseguinte, vivemos numa sociedade de classe, mas
temos que reconhecer que isso nada nos indica no que diz res-
peito às tarefas da política. Por conseguinte, temos que partir
de uma outra figura, isto é, o caráter de classe de uma socieda-
de seria o elemento geral a partir do qual se coloca a questão da
política, mas os caminhos que dizem respeito a uma política de
emancipação são irredutíveis, intransitivos, em se tratando do
caráter de classe da dita sociedade. Naturalmente, uma organi-
zação política, um processo político tomarão posição sobre um
certo número de pontos, os quais, eles sim, certamente apresen-
tam uma natureza de classe. No entanto, entre tomar posição
politicamente sobre uma série de aspectos de classe da socieda-
de e imaginar que teríamos a chave do processo político, por
ser a sociedade sabidamente uma sociedade de classe, há uma
certa distância. Estou convencido do caráter irredutível da polí-
tica com relação à infra-estrutura econômico-social. Não é pos-

52



Novos COMENTÁRIOS DE ALAIN BADIOU

sível representarmo-nos a política como uma superestrutura que
nos remetesse em termos de subjetividade ao caráter cientifica-
mente analisável da infra-estrutura econômico-social. Para mim,
somos remetidos a outra ordem de questões: de quais aconteci-
mentos significativos depende a política? Qual o princípio de
agenciamento interno graças ao qual ela encontra sentido quan-
to a sua própria prática? Como se deixa ela pensar a partir dela
mesmo, e não a partir da análise científica da sociedade? Eis as
questões que são as nossas e que não estão em contradição com
o fato de que nossa sociedade seja uma sociedade de classe.

AUTONOMISMO DA BASE?
EQUIPES AUTÔNOMAS?

Na minha opinião, para colocar ordem nas questões de
organização, temos que partir dos processos em pauta, já que é
impossível pensar de maneira formal as questões de organiza-
ção. A idéia de que haveria máximas formais quanto à organiza-
ção era ligada a uma idéia que promove a idéia de representa-
ção. Qual era o princípio? O princípio era saber como a repre-
sentação era organizada a fim de que a organização fosse repre-
sentativa da classe; quando se passava para o interior da organi-
zação, a questão era saber como haveria fidelidade a essa repre-
sentação da classe a partir do interior mesmo do aparelho orga-
nizado. Donde um dispositivo complexo que comportava orga-
nizações de massa, elas mesmas intermediárias entre a repre-
sentação imediata e a mediação quando sindicatos; em seguida,
unidades de base, as quais politizavam a partir do interior essas
associações intermediárias que eram as organizações de massa;
finalmente, um sistema hierárquico que concentrava pouco a
pouco a representação para alcançar uma forma de unidade que
em última análise era uma pessoa. A única garantia por detrás
do "um" é a unidade pessoal. Não conhecemos outra. Em últi-
ma instância, havia um só dirigente. E, nesse modelo, penso que
há, necessariamente, de modo ilegítimo, um só dirigente, já que
ele é o único momento em que, por uma espécie de convergên-
cia, de mediações sucessivas, o "um" permanece visível e pre-
servado nessa pessoa irredutível do "um", que é o sujeito indi-
vidual. A tudo isso se dava o nome de "centralismo democráti-
co", o que queria dizer agenciamento organizacional das cate-
gorias através da representação, modo próprio pelo qual, gra-
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ças a degraus sucessivos, a representação circula atingindo o
emblema do "um", que é o dirigente supremo. E um modelo
que tinha uma profunda coerência, e funcionou durante um lon-
go tempo; por vezes criticado, ele sempre resistia, já que uma
crítica formal não chegava a ser amplamente formulada. Esta
crítica sempre fracassava, pois, se partirmos da idéia de repre-
sentação de base, se a assumirmos, será esta solução que se
apresenta como a mais pertinente. Se abandonarmos a idéia de
representação, as questões vão apresentar-se de maneira bem
diferente, pois o princípio organizacional não será mais o prin-
cípio da representação. Ele não é mais destinado a assumir a
representação de um coletivo dado no interior de um aparelho
organizacional. Diria que nem ele é encarregado de articular o
múltiplo e o um. A idéia de representação em política é solidária
da forma em que se articulam o "múltiplo" e o "um", visando
justamente a uma articulação representativa. O "um" deve con-
centrar e representar as virtudes do "múltiplo". O "múltiplo"
serão os operários, o coletivo dos operários, os sindicatos, as
equipes de base, as associações; pode-se discutir sobre a auto-
nomia que cabe a cada um deles; em última instância, eles estão
encarregados de expressar o múltiplo; a figura da centralização
encarnada na figura do dirigente será encarregada de mostrar
como essa expressividade do "múltiplo" pode receber de ma-
neira representativa o selo do "um".

Se sairmos da lógica da representação, que teremos que
assumir? Teremos que assumir que inexiste o "um"; não há o
"um" no sentido em que ele seria a articulação representativa
ou expressiva do "múltiplo". Por outro lado, não há "múltiplo"
no sentido em que ele acaba de ser evocado, isto é, o "múltiplo"
quase substancial da classe e de suas organizações elementares.
O que há, exclusivamente, são processos políticos. Um proces-
so político conhece um certo número de condições bastante exi-
gentes. Um processo político será sempre um processo locali-
zado, um processo que se manifesta num lugar. A questão do
lugar é uma questão bastante complexa. Pode ser uma fábrica,
pode ser, em outras circunstâncias, um país ou eventualmente
um movimento; os lugares são qualitativamente diferenciados.
Para que haja processo político, necessário se faz que haja um
lugar; necessário se faz que em relação a este lugar haja uma
prescrição política minimamente organizada e que ela se torne
manifesta por meio de enunciados. Chamaremos processo polí-
tico a maneira como um certo número de enunciados,
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coletivamente organizados, se tomam ativos num determinado
lugar e se manifestam nesse lugar, geralmente em oposição à
maneira como outras políticas agem graças a outros enunciados
no mesmo lugar e lhe dão um outro sentido. Partimos daí: há
política na medida em que existam lugares políticos no sentido
acima mencionado. A partir daí, o problema não será um pro-
blema de um "múltiplo" e de "um"; o problema é de saber em
que medida processos políticos compõem uma política, em ou-
tras palavras, trata-sede um problema de enunciados. Uma po-
lítica se manifesta em seus enunciados, não conheço outra defi-
nição.

A questão vem a ser: que enunciado, de início localizado
num lugar, pode ser tido como enunciado de uma política, e não
somente como do processo político do lugar em pauta? Em se-
guida, examinaremos a questão de "como esses enunciados são
levados, transmitidos"; a questão da organização será em pou-
cas palavras uma questão de "transporte", transmissão desses
enunciados enquanto enunciados de uma política. Eles são le-
vados num primeiro nível enquanto solidários ou resultantes de
um processo político, marcados pela aderência a um lugar; em
seguida, "transmitidos", quando possível, quando eles podem
assumir estatuto de enunciados políticos, enquanto enunciados
de uma política. A maneira como são eles transmitidos como
enunciados de uma política é inteiramente dependente da ques-
tão de saber quais enunciados estão em pauta. Na medida em
que vemos sobressair enunciados políticos possuindo uma ou
outra significação, o princípio de transmissão será diferente. Um
exemplo concreto, na situação que é a nossa na França é que
chegamos a considerar que alguns enunciados designam a fábri-
ca como lugar político, assim como outros designam o país como
lugar político. No primeiro caso, teremos enunciados que se
referem à figura do operário na política; no segundo caso, a
relação política/Estado, a maneira como o país se encontra
adstrito à maneira de existência do Estado. Há duas famílias de
processo político; são elas que suportam e transmitem os enun-
ciados de uma política. Trata-se de uma fórmula particular, e
não de uma fórmula geral. O que é geral será dito: não há outro
"um" senão o "um" de uma política, e os princípios de organi-
zação são inteiramente ligados à maneira pela qual se distribu-
em os enunciados. Se em nossa prática política há "comissões
de gente de lugares diferentes" (des gens departout) e "núcleos
de operários", é porque no estado atual das coisas há essa dupla
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família de enunciados políticos. Isso é o resultado de vinte e
cinco anos de política na França, não uma máxima universal;
uma máxima universal seria dizer que os princípios de organiza-
ção, não contando eles com a garantia de serem representati-
vos, não serão a articulação do "um" e do "múltiplo". A ques-
tão é saber como fazer para que os enunciados sejam transmiti-
dos da melhor maneira possível como enunciados de uma polí-
tica.

A forma partido, que é uma dialética resultante das equi-
pes de base/hierarquia intermediária/dirigentes visíveis, não será
uma dialética considerada oportuna, nem adaptada à concep-
ção que é a nossa, já que ela estaria comprometida com a cate-
goria de representação. O princípio organizacional será modifi-
cado ou susceptível de modificação segundo o estado das coi-
sas em termos de processo localizado e tipo de enunciado.

"CERCO AO ESTADO" SEM PARTICIPAÇÃO EM
ELEIÇÕES ESTÁ FADADO AO FRACASSO!

Talvez não saibamos, veremos; o que sabemos é que a
idéia de "cerco ao Estado" com participação em eleições fra-
cassou. Não cabe dizer, neste caso, que estava fadada aofra-
casso, mas ela constantemente levou ao fracasso. Já  sabemos.
Nada há de surpreendente, já que a participação em eleições
jamais organizou nem propiciou "cerco ao Estado". Participa-
ção em eleições, sabemos o que ela significa. Ela equivale a
uma colocação do sistema organizado das forças políticas sob a
égide do Estado. Não podemos subestimar o Estado; participar
de eleições e alcançar o poder graças a eleições podem ser
objetivos aceitaveis. De fato, o Estado repousa sobre uma figu-
ra de consenso poderoso; será essa figura consensual, obscura
quanto ao sistema de prescrições políticas verdadeiras, que im-
põe a lei às forças que na legalidade constitucional chegam a
ocupar posições do Estado. Podemos sempre dizer que se trata
de uma etapa, em seguida haverá o entusiasmo de massa,
mobilização de massa, etc. Pessoalmente não creio neste esque-
ma, nem vejo que ele tenha conhecido a menor significação,
nem a mínima realidade. Em geral, passa-se um tempo de entu-
siasmo popular, tal como este por nós, parisienses, conhecido
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na Praça da Bastille pelos gritos de "ganhamos"... mas, ganha-
mos o quê? Vimos logo em seguida, talvez.. o que tínhamos
perdido! Uma vez passada essa fase, nada persiste. Há, isto sim,
a necessidade que se impõe consensualmente e conflituosamente
urgente de gerir os negócios do Estado. A gestão dos negócios
do Estado termina por tomar ausente, distante, a prescrição
política; as forças políticas encontram-se sem condição de pres-
crever ao Estado as máximas que lhes fossem próprias. Assina-
lo que temos, pelo menos, mesmo que tenha sido de curta dura-
ção, um exemplo de "cerco ao Estado" sem participação em
eleições: é o exemplo do Solidariedade na Polônia. Uma
mobilização intrínseca, uma estruturação independente da socie-
dade civil, sem nenhuma espécie de participação em nível do
Estado - aliás não se tratava de eleições -, produziram real-
mente "um cerco ao Estado". Faço alusão a termos emprega-
dos por aqueles que ocupavam o Estado; eles mesmos foram
obrigados a dar um "golpe de Estado" na tentativa de romper o
cerco, a tal ponto eles estavam "cercados". Aliás, a experiência
mostra, esse cerco não foi rompido; isso não quer dizer que a
situação na Polônia seja excelente. Sabemos que ela se
parlamentarizou, se normalizou; na realidade, ela é bastante
reacionária. O que interessa em política são as seqüências. Houve
uma seqüência que considero bem-sucedida em se tratando de
"cerco ao Estado"; lembro a vocês que na época os Estados em
questão (os países do Leste europeu) eram apresentados como
monstros em termos de Estados particularmente totalitários e
repressivos. Considerar impossível a idéia de um "cerco ao Es-
tado" graças a um processo político independente de toda par-
ticipação em nível do Estado vai contra os fatos. Eis por que ela
foi desmentida. Enquanto a idéia inversa, a saber, que vamos
realmente investir contra o Estado e cercá-lo graças a pressões
políticas inovadoras, participando em eleições ou vindo a ser
deputado, ministro ou presidente, nada trouxe de positivo. Con-
siderar que as estratégias políticas que se estabelecem em ou-
tros lugares que não o voto conduzem à marginalização política
ou ao isolamento são aqui amplamente contraditadas pelos exem-
plos citados. Haveria outros exemplos. Qualquer que tenha sido
seu destino, o movimento conhecido aqui na França entre 68 e
75/76 foi uma seqüência de uma riqueza política extraordinária,
onde tivemos uma tensão e uma mobilização políticas conside-
ráveis, inovações ideológicas importantes; sabemos que este
movimento desprezava fundamentalmente as eleições. Este
movimento não se reduziu à marginalidade política, mas foi um

57



CADERNOS DA EscolA DO

considerável movimento de massa, muito mais durável do que
poderíamos esperar, já que vários anos depois ainda estávamos
presos às conseqüências, aos efeitos, aos pensamentos marca-
dos por esse acontecimento, nada tendo a ver, finalmente, com
o processo eleitoral.

Por outro lado, direi que ser conduzido à renegação ou à
corrupção é sempre pior que ser levado à marginalização e ao
isolamento. Quanto a mim, não desejo a marginalização nem o
isolamento, mas, francamente, prefiro ser marginal ou isolado a
estar na posição do Partido Socialista francês hoje. O poder de
corrupção do Estado é grande. Não falo unicamente da corrup-
ção em termos de dinheiro, que pode ser real, falo da corrupção
subjetiva, em virtude de implicação na gestão dos negócios do
Estado é extraordinária; há momentos na história em que vale
mais arriscar encontrar-se na marginalização que arriscar a ser
corrompido.

IDÉIAS QENEROSAS DE EMANCIPAÇÃO EM
CONFRONTO DESIQUAL COM FORÇAS DO
MUNDO BURQUÉS

Tento colocar questões a fim de saber "em que condições
uma política de emancipação é possível, no momento atual";
trata-se de uma posição de militante, de um pensamento de mi-
litante, de nenhum modo uma questão ideológica. Em vez de
ser uma ideologia generosa e global, considero que a política só
existe em processos localizados extraordinariamente precisos e
singulares. Diria que a política hoje existe raramente; será a par-
tir desse pouco e raro que temos que trabalhar, não a partir de
uma representação imaginária, global ou totalizante, a respeito
da emancipação. O apelo político de emancipação opõe-se à
tradição conservadora ou política de estabilização do Estado,
tudo isso bem longe das idéias generosas.

A questão de saber a partir de que momento uma luta é
desigual é interessante. Qual seria a norma para estabelecer o
desigual? O que faria com que uma política devesse ser consi-
derada em confronto desigual diante de uma outra? Não é fácil
responder; foi fácil quando se pensava que a política se resumia
ao confronto burguesia contra proletariado. Em alguns casos, o
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proletariado era mais ou menos forte, em outros a burguesia era
mais ou menos forte, agente se enfrentava para saber quem iria
se apoderar do Estado. Mas, se não contarmos mais com esta
visão das coisas, a questão do critério da força política será um
critério interno; não será um critério que põe esta força política
em correlação com outras forças externas a ela mesma. Mesmo
no caso de vinte e cinco militantes que empreendem alguma
coisa em algum lugar, não os consideraria em situação desigual
com relação às forças da burguesia, isso nada quer dizer. Me-
lhor não raciocinar nesses termos. Já é uma boa coisa que a
política possa existir, que ela exista em seu lugar, em seu siste-
ma de enunciados. Desejamos todos que ela exista comum des-
dobramento máximo de suas capacidades. Se alguém é fiel a um
processo, deseja que esse processo se desenvolva.

Quanto a de saber em que momento e em que condições
ela pode e deve assumir formas de afrontamento, talvez impos-
tas pelo adversário, é uma questão que se põe no concreto. Não
é uma questão de princípio. Sobre este ponto o maoísmo refle-
tiu longamente. O próprio Mao meditou longamente sobre o
fato de que suas forças, em determinado momento, eram inco-
mensuravelmente mais fracas que as forças do adversário. A
questão de saber como dar andamento a uma política quando na
aparência a relação de forças é desigual é central no maoísmo, o
que, aliás, foi origem de uma série de categorias tais como "re-
tirada estratégica", caráter local de uma eventual ofensiva,
trajetória especial no espaço político geral; por conseguinte, exis-
te uma rica experiência nesse setor. O problema vem a ser asse-
gurar a própria identidade qualquer que seja a variedade das
circunstâncias e o tipo de dificuldade imposto nem sempre pelo
adversário, mas pelas outras políticas. Podemos falar de forças
burguesas, mas nada adianta chamá-las assim, finalmente.

UMA PALAVRA SOBRE A PSICANÁLISE
Pessoalmente, estou longe de considerar que psicanálise

e política se confundem, mas, se procurássemos formular algo
analogicamente ou metaforicamente, diríamos que a necessida-
de de organização em psicanálise é uma necessidade que deverá
ser medida em função dos objetivos que ela almeja em termos
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de enunciado, isto é, em termos de saber, finalmente. Não há
uma razão maior que faça com que os psicanalistas estejam or-
ganizados a não ser a questão da forma como se organiza a
transmissibilidade do saber. Se adotarmos o método aqui pre-
conizado, teremos que indagar sobre os processos de transmis-
são do saber efetivamente ligados ou enraizados na prática e na
teoria psicanalíticas. Há, na minha opinião, dois registros essen-
ciais: 1°-tudo que gravita em tomo do dispositivo do passe; 2°-
tudo que diz respeito ao cartel de trabalho. Haverá, assim, pro-
cessos do tipo cartel e do tipo passe. Não vejo outros. Assim,
chegar a uma decisão, em se tratando de fórmula organizacional,
equivale a buscar os meios que favoreçam o mais amplo desdo-
bramento possível desses dois tipos de processo de maneira a
contar com enunciados, talvez maternas, transportados/ trans-
mitidos por esses dois tipos de processo.

Entrevista e tradução: Célio Garcia e
Maria Helena B. Ratton
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s Novos Comentários de Badiou, dando
continuidade à troca de idéias inaugurada
em sua Palestra e abordando alguns temas
fundamentais, prestam um serviço à "p011-
fica de emancipação". De nada serve o con-
forto do monolitismo e do consenso fácil.
O presente artigo é o quarto de uma
polêmica. Por motivos editoriais, abando-
nou-se a utilização de notas. Os trechos ci-
tados, entre aspas, referem-se às interven-
ções publicadas nos Cadernos da Escola
do Legislativo, n°'. i e 2 (Belo Horizonte,

Cad. Esc. Leg., 1994) ou ao livro Para uma Nova Teoria do
Sujeito (Badiou, Alain. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1994).

NO MUNDO EXCLUSIVO DO PENSAMENTO

De fato, seria inadequado "invocar ( ... ) a 'lógica da vida"
contra "uma lógica da política". Não por causa do curriculum
vita? "de uns vinte ou vinte e cinco anos de atividade militante",
mas porque a experiência, individual ou coletiva, é incompeten-
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te para sancionar, de per si, uma verdade. Pode ser apenas um
critério para o julgamento teórico. Toma-se oportuno restaurar
- e reafirmar- o que foi dito na réplica: que a "lógica formal
não é a lógica da vida". Vale dizer: que nenhuma práxis cabe na
estreiteza metafísica. Mais claramente: que certa lógica é insufi-
ciente para conter a extrema complexidade do real; que o
formalismo amputa os aspectos mais sensíveis do agir humano;
e que, afinal, inexiste uma política inteiramente autônoma em
relação à objetividade social, ou seja, desontologizada.

Se "a lógica da política" não se confunde com aquilo que
foi literariamente denominado "lógica da vida", tampouco lhe
pode ser alheia. Indubitavelmente, "deve estar submetida a uma
forma de coerência, de consistência". No entanto, se o fizer
através de uma démarche neoplatônica, criará um manancial de
dogmas. A necessária renovação da política supõe a "lógica
dialética", mesmo porque a miséria do movimento socialista nas
últimas décadas, especialmente sob as primazias do stalinismo e
da social-democracia, tem a ver mais propriamente com dois
cortes metafísicos: a neo-escolástica objetivista e o neokantismo.
Sem dúvida, tais "sistemas" faliram, sina que, diga-se de passa-
gem, paira sobre quaisquer tipos de "modelo". Quem os leva
demasiadamente a sério está condenado a procurar sempre um
substituto após cada surto de inadaptabilidade. Modernizar não
é buscar uma nova "lógica" ou descobrir um novo "modelo". E
a reconstrução crítica e permanente de uma teoria suficiente-
mente ampla e arejada para se recriar no trânsito subjetivo e
objetivo incessante.

Destarte, a polêmica localiza-se em outro patamar. Não é
profícuo refletir sobre uma intervenção humana como se fosse
uma construtura puramente lógica, "assentada sobre um certo
número de princípios" ou "axiomas" abstratos e apriorísticos.
Porque, ao contrário do que afirma Badiou sobre o saber mate-
mático, a política não "tangencia o ser nela mesma". Jamais
pode se desenvolver à margem de objetos exteriores - a exem-
plo dos interesses sociais diferenciados - e muito menos deve
prescindir do conhecimento da realidade. Até porque, nem as
matemáticas são estruturas existentes apenas "em si" mesmas,
na condição de um mero e auto-suficiente "movimento do pen-
samento".
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O NIRVANA POLÍTICO
"O abstencionismo" não é "uma ausência de política, falta

de política". Em "alguém que" não tenha "convicção", talvez,
embora o "apolítico" possua um status na hegemonia existente.
A intenção neutral é também uma subjetividade articulada sem-
pre às disputas. Entretanto, no esquerdismo infantil, o
doutrinarismo dita o gesto. E a recusa por princípio em partici-
par nas eleições, avaliando-se que o parlamentarismo estaria
superado na prática ou supondo-se que a única maneira conse-
qüente de miná-lo seria lhe negar o endosso pela recusa em vo-
tar. Não parte de "alguém que" esteja "de acordo com os valo-
res parlamentaristas". Muito ao contrário, parte de "alguém que"
rechace "os valores parlamentaristas", recuse-lhes qualquer con-
cessão e só admita uma via que passe ao largo do sufrágio. De
"alguém que" argumente pelo princípio axiomático - a partir
do qual erige abstrata e unilateralmente um "sistema" político
—jamais por uma razão que, a partir dos fins emancipatórios e
balizada em normas procedimentais compatíveis, considere os
fatos e imagine as mediações criadoras.

O abstencionista não se orienta por uma opção conjuntural
e momentânea. Segue a receita de ausentar-se permanentemen-
te, ao arrepio das circunstâncias e das considerações táticas. E
o caso de Badiou, que parte de uma tríplice recusa: ao parla-
mentarismo, entendido como a contenda eleitoral, onde "a polí-
tica é inteiramente subordinada ao Estado"; aos partidos, "pois
todo partido é determinado pelo Estado"; e à "representação",
pois a política, como as matemáticas, "só se autoriza por si
mesma". O que o torna deveras singular é a sua proverbial indi-
ferença em relação às instituições: "A rigor, importa pouco se o
povo vota ou não". Um abstencionismo passivo.

Caso Badiou se ativesse à tese de que "a política não en-
contra necessariamente em seu caminho a questão do voto",
inexistiriam motivos para uma polêmica. Reafirmando: é preci-
so ultrapassar o mero conflito parlamentar e rejeitá-lo enquanto
um suposto princípio universal, isto é, romper a reclusão na
província eletiva. Pode-se dizer além: a emancipação flui secun-
dariamente no curso eleitoral, que no máximo pode ter uma
centralidade tática. Todavia, é inútil tentar descobrir se "nesta
atividade particular", o voto, tido como uma coisa inteiramente
"subordinada à questão do governo e do Estado", há "uma pon-
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ta de verdade que diga respeito à política de emancipação". A
resposta não é imanente ao voto em si. Reside no conteúdo da
política que o aborda.

O debate possui uma totalidade, cujo sentido mais geral
foi melhor equacionado pelo seguinte problema: "Considera-
mos ou não a atividade eleitoral, sua organização estatal e cons-
titucional como um lugar da política?". A negativa de Badiou
revela-se insustentável. A estratégia não deve considerar o ter-
reno do escrutínio como algo fundamental ou, com maior ra-
zão, exclusivo. E um dos loci possíveis. Quando não, em certas
conjunturas, o pleito em si, ao menos um tipo qualquer de rela-
ção com a institucionalidade, no mínimo a denúncia e um rol de
reivindicações parciais. Aqui reside a divergência. Há momen-
tos, como já foi dito na réplica, em que se justifica o comporta-
mento de abstenção. Basta ver a história do movimento socia-
lista. Em contraponto, é inconseqüente ficar por definição à
margem das relações reais, inclusive as do Estado com a socie-
dade civil. A experiência da esquerda no Brasil o ilustra.

Em uma certa conjuntura, o boicote à farsa montada pelo
regime militar permitiu que a bandeira das liberdades públicas,
especialmente por eleições democráticas, transitasse com niti-
dez. Nos últimos anos, o combate à estrutura sindical legada
pelo Estado Novo vem implicando a reivindicação de uma ou-
tra legalidade, ainda que no interior do Estado. Recentemente,
foi acertado concorrer aos governos e aos parlamentos, cujas
escolhas polarizaram o País em torno de rumos globais, possi-
bilitando um diálogo político da esquerda com as amplas mas-
sas populares, a demarcação com o projeto neoliberal e a con-
quista de posições institucionais. Nos segundos turnos para os
governos estaduais, houve casos em que se fazia necessário
continuar votando e outros em que a recusa foi a única opção
justificável. A independência ideológico-orgânica diante do Es-
tado e mesmo a "ruptura com o consenso constitucional e for-
mal" - sem as quais seria impossível denunciar o conteúdo e
os limites da democracia do capital - nada têm a ver com a
glamourização de um certo autismo perante as instituições.

O SILOQISMO

A "verdadeira natureza" do indiferentismo de Badiou resi-
de na certeza de que "a participação em eleições seja uma forma
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inevitável de adaptação à ordem". O trabalho parlamentar é al-
vejado pela tríplice recusa. O seu argumento é que o voto re-
dundaria na incondicional sujeição a uma estrutura mortífera.
Eis o momento emblemático da lógica formal: "Uma política de
emancipação é necessariamente uma política de ruptura com
a ordem estabelecida"; ora, todo tipo de "participação nas elei-
ções" significa "uma forma inevitável de adaptação à ordem";
logo, "uma política de emancipação" exclui "a participação nas
eleições". As complexidades da política - as condições objetivas
e a liberdade dos sujeitos, os projetos e as mediações, os fins e
os meios, a estratégia e as táticas, a revolução e as reformas, a
guerra de movimento e a guerra de posições, a ruptura e a con-
tra-hegemonia, os níveis de consciência e a correlação de for-
ças, os trabalhos fora e dentro da ordem, as conjunturas e as
iniciativas dos atores - encolhem-se à dimensão de um silogismo
categórico.

A reconsideração minuciosa de pretensas provas empíricas
demandaria um balanço das experiências parlamentares desde o
século passado. Não é o caso. Apenas cabe registrar uma im-
propriedade. Realmente, o dilema de apresentar-se ou não às
urnas é a base de uma discussão antiga. Não obstante, o debate
sobre o ministerialismo —provocado pela entrada de Milierand
no gabinete reacionário de Waldeck Rousseau -, que acabou
por marcar o V Congresso da TI Internacional, em nada questi-
onou se "os socialistas devem ou não participar do governo".
Perguntou se "os socialistas devem ou não" assumir cargos mi-
nisteriais em governos burgueses, o que sem dúvida é muito
diferente. A recusa em legitimar gestões conservadoras não
conduz necessariamente ao desdém ante as eleições.

O inventário de uma longa e multifacetada experiência
parlamentar não pode ser realizado com base na seguinte
propositura: "Onde e quando a participação em eleições, ou
mesmo o sucesso nas eleições, foram capazes de provocar uma
ruptura significativa com relação à ordem estabelecida?". Ocorre,
aqui, um comentário léger. Poder-se-ia, com simplismo idênti-
co, inquirir: "Onde e quando" a recusa por princípio em con-
correr, ou mesmo a passividade, conseguiu fazê-lo? Há uma
outra indagação: "Nas eleições quem se adapta a quem? Será o
revolucionário ou militante de uma política de emancipação que
se adapta à ordem? Ou será a ordem que se adapta às novas
forças políticas?". Aqui, aparecem o formalismo e um sofisma:
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o primeiro, ao supor que o embate parlamentar conduziria ne-
cessariamente a uma capitulação "à ordem"; o segundo, ao co-
locar os que recomendam eventualmente o voto sob a suspeita
de intencionarem conceder à tática eleitoral, por si só, a exce-
lência de conduzir a ordem a se adaptar "às novas forças".

Pode-se dizer que a inserção parlamentar da II Interna-
cional foi capaz "de provocar uma ruptura significativa com re-
lação à ordem estabelecida"? Não. Entretanto, poucos negari-
am que o nascimento de partidos operários e os seus desempe-
nhos no sufrágio foram decisivos para retirar o socialismo das
fronteiras dos pequenos círculos e transformá-lo em um proble-
ma das grandes massas. Na França, existem razões de sobra
para se criticar o ajustamento da esquerda oficial perante as
"normas" da "ordem estabelecida". Semelhante desfecho, de
resto previsível no que tange à social-democracia contemporâ-
nea, não foi o resultado inapelável de um suposto sortilégio elei-
toral. Surgiu como síntese de múltiplas determinações, de uma
situação global que abarca, muito além do inegável poder da
estrutura estatal, o conjunto das transformações ocorridas no
capitalismo, a correlação de forças, as concepções dominantes
nos partidos - entre as quais o reformismo, uma total submis-
são à institucionatidade do Estado e a negligência com a dege-
neração burocrática - os embates políticos e notadamente a
disputa pela hegemonia em sua complexidade irredutível ao ter-
reno parlamentar. E preciso discutir o conjunto desses cons-
trangimentos, jamais contorná-los como se fossem o resultado
lógico de uma decaída original: o descaso quanto aos "princípi-
os" e "axiomas" da tríplice recusa.

As decisões de apresentar-se ou de abster-se nas eleições
devem ser uma questão de tática e não um imperativo perma-
nente ou de princípio. Na Rússia Czarista, os bolcheviques uti-
lizaram os dois métodos, a depender das conjunturas, e promo-
veram uma ruptura de repercussões históricas. Na China e de-
pois em Cuba, a inexistência imediata de um problema desse
teor de modo algum se deveu a uma opção doutrinarísta. Resul-
tou da irrupção de crises revolucionárias no interior, respectiva-
mente, da ocupação japonesa e do regime ditatorial de Batista.

Dizer que "as eleições são um momento de organização
da ordem, que, afinal de contas, é ordem do Estado", não passa
de um truísmo incapaz de conduzir a conclusão alguma. Tam-
bém o salário, a edição comercial de um livro, a direção de um
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filme, a montagem de um espetáculo artístico, a compra de uma
simples mercadoria, o pagamento de um imposto e outros tipos
de transigência com a sociedade real podem ser vistos por um
idêntico prisma. Contudo, é preciso lembrar que o abandono do
sufrágio às forças conservadoras pode gerar, com maior inten-
sidade, o mesmo efeito. O verdadeiro problema é decidir, em
períodos e conjunturas singulares, o que será melhor: apresen-
tar-se às eleições ou boicotá-las? O dilema não existe para os
partidos institucionalistas, que defendem a integração, nem para
Badiou, que sugere a indiferença, ambos por princípio.

Outra obviedade: "participar" das eleições "não é jamais
inocente". Tudo bem. Seria inocente ficar insensível? Também
não. Volta-se ao problema recorrente da tática: como realizar o
conjunto das mediações indispensáveis? Como agir, aprovei-
tando as melhores possibilidades, para criar novas possibilida-
des? No afã de contorná-lo, um apelo à experiência: "Se tivés-
semos resultados positivos ao longo do século em se tratando
da participação nas eleições por parte das forças progressistas
ou emancipadoras, nós já o saberíamos. Como não temos notí-
cia desses resultados positivos, já é tempo de nos interrogarmos
se se trata de um caminho praticável e pertinente". Será cabí-
vel?

Ora, foi "praticável e pertinente", mais ainda, muito im-
portante, concorrer a inúmeras eleições no último século. Seria
ocioso pontuá-las. Nos vários episódios, a investigação a res-
peito da praticabilidade ou da pertinência mostrou-se
indissociável da questão de conhecer o alcance das vitórias e
saber se os reveses foram provocados por razões de princípio,
de correlação de forças ou de tática. Não é preciso uma grande
perspicácia para deduzir que os menores laivos de apatia, no
Brasil de 1994, mesmo considerando a derrota do campo de-
mocrático-popular na sucessão presidencial, seriam brutais equí-
vocos e provocariam conseqüências desastrosas.

A POLÍTICA QUE SE AtffO-AUTORIZA

Badiou rechaça radicalmente a "representação": seja por-
que "de um lado, o que terá que ser representado é inconsisten-
te", seja porque, "de outro lado, a idéia de representação, nosso
século o demonstra, é uma idéia de usurpação". Parte de uma
certa concepção de ser social e de uma constatação empírica
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muito discutíveis. As "realidades coletivas" estariam "cindidas".
Como no universo matemático, seriam "dominadas por princí-
pios de excesso, princípios de vazio, princípios de resto". Não
se poderia "hoje falar de classe como se esta fosse uma totalida-
de consistente". E de se pensar que se teria consumado na socie-
dade contemporânea uma transformação de fundo que houves-
se desconstituído qualquer sentido de integralidade. Tais argu-
mentos alinham-se com a esquizovisão pós-moderna.

De fato, as formações sociais complexas desenvolveram
traços de acentuada fragmentação e alteridade. Um olhar con-
centrado no ângulo estritamente fenomênico produz a impres-
são imediata de que deixou de haver uma racionalidade nas re-
lações humanas. Uma pergunta impõe-se: a essência das socie-
dades burguesas, nas quais evolve a razão irrecorrível do capi-
tal, modificou-se? Ora, nada justifica conclusões tais como as
de que o capitalismo estaria sendo ultrapassado em suas próprias
formas hodiemas, espontaneamente, superando as classes soci-
ais, o valor, a mais-valia, o processo de alienação. Pelo contrá-
rio, a sua lógica tende cada vez mais à globalização. Teria sido
útil esclarecer o que significa rejeitar o conceito "de classe como
se esta fosse uma totalidade consistente". Haveria então classe
como totalidade inconsistente? Ou como não-totalidade? Ao
menos na compreensão dos seres sociais, Badiou não conse-
guiu evitar, como se havia proposto, a perversão gestada no
próprio ventre da herança hermenêutico-heideggeriana: o sacri-
fício da racionalidade lógica e da universalidade.

Não basta demarcar com a esdrúxula tese de "que a polí-
tica é diretamente o efeito da existência de classes". As palavras
"efeito" e "diretamente" conferem-lhe aquela marca mecanicista
e simplificadora própria do stalinismo e do maoísmo, cujos fan-
tasmas o discurso de Badiou busca exorcizar em um ritual
remitente. As relações política-Estado-classe-partido são infi-
nitamente mais complexas do que o economicismo pode supor.
Estão permeadas pela imaginação, pela cultura, pela moral, pe-
los fatores psicossociais. Supõem a liberdade dos sujeitos. Exi-
gem um conceito de ideologia refinado e analisado nos seus
múltiplos aspectos. Postulam, enfim, que o ser social seja visto
através de olhos que não aqueles da vulgata pseudomarxista.

Nesta perspectiva, nenhuma organização reproduz a exis-
tência empírica de uma classe, a não ser como ilusão. Mesmo
porque, muito além de se reivindicar um tosco e corporativo
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"órgão representativo de classe", o partido deve abraçar um
projeto capaz de apaixonar os indivíduos, de propor a
transcendência do imaginário das massas na ruptura com a
cotidianidade alienada e de se dirigir ao conjunto da sociedade.
Não há uma incoerência em se reconhecer, de um lado, a sua
necessária referência onto-ideológica nos interesses do traba-
lho e, de outro, a sua pretensão universalizante.

Além do que, a mera existência de correntes de opinião
diferenciadasjá seria suficiente parajustificar o conceito de re-
presentação. No âmbito do Estado, a questão toma-se muito
mais complicada, pois aos interesses contraditórios na socieda-
de vêm unir-se as mediações da coisa pública e o sentido imedi-
atamente universalizante da cidadania, em uma dimensão que o
stalinismo e o maoísmo ficaram longe de considerar. Se a esco-
lha foi evitar os meandros de tal reflexão, seria preciso ao me-
nos responder às correntes liberais, para quem a delegação, cal-
cada no juridicismo formal e na esfera do livre arbítrio individu-
al, teoricamente não se reivindica enquanto de classe.

Ademais, é superficial identificar os conceitos de repre-
sentação e de usurpação, desconsiderando a notória diferença
entre ambos, as condições histórico-sociais em que se deram os
trânsitos concretos de um ao outro e finalmente as concepções
de fundo em choque. A própria manipulação típica das demo-
cracias liberais não pode ser considerada um simples golpe de
força ou de astúcia, já que desde a origem se constituiu enquan-
to uma prática hegemônica via de regra legitimada. Rigorosa-
mente, não é apropriado dizer que uma corrente ou mesmo um
político usurparam um poder quejá lhes pertencia ou à sua clas-
se, a não ser que tenham violado as formas e os procedimentos
consensuais. O fascismo destrói a democracia formal. Já no
stalinismo, considerando-se o conteúdo e o sentido da ruptura
efetuada pelo termidor contra-revolucionário na URSS, foi pre-
ciso demolir as instâncias populares de poder para fundar uma
concepção totalitária e consolidar uma tirania burocrática.

Mesmo que se quisesse desconsiderar os problemas sus-
citados no século atual, seria necessário comprovar que a
usurpação é sinônimo de todos e de cada um dos tipos de repre-
sentação que possam vir a ser postos e imaginados. Não exclu-
sivamente daqueles até agora listados. De mais a mais, se a op-
ção é ficar no empirismo, por que não afirmar que a civilização,
muito além de "nosso século", demonstrou ser impossível orga-
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nizar o conjunto da vida social sem um recurso qualquer à dele-
gação?

Não é fato que "em todos os lugares onde se tentou
relançar a participação democrática, eventualmente sob uma
outra forma, fez-se necessário abandonar o conceito de repre-
sentação". As comniunes, na Paris insurreta do século passado,
e os soviets, nas duas revoluções russas, foram delegantes. O
que os notabilizou foi a tentativa de ultrapassar um conceito
formal e infenso ao controle popular. Mesmo assim, é preciso
reconhecer que a democracia liberal, com as suas conhecidas
falácias e mistificações, sem dúvida é preferível aos despotis-
mos militaristas ou fascistas sempre que tais caminhos se impo-
nham como as únicas possibilidades imediatas. Os militantes, na
luta contra o jugo do capital, não devem ser omissos perante as
formas do Estado, sob a pena de reeditarem monstruosos equí-
vocos, a exemplo do caminho aberto ao nazismo pela tese que
identificou a social-democracia com o fascismo.

O rechaço à representação deveria fazer-se acompanhar
de alternativas. No plano histórico, Marx falou em "associação
de indivíduos livres". Sob o capitalismo, são as formas de medi-
ação. O combate genérico, sem apresentar opções, ainda que
táticas, equivale a deixar uma brecha para o totalitarismo e no
mínimo a depositar o estandarte da democracia, ou da
estruturação mais democrática do regime político, nas mãos dos
liberais. A reclusão dos militantes às entidades autônomas da
sociedade civil - que por sinal jamais podem abrir mão de suas
formas delegatórias legítimas, como as diretorias, as comissões,
os conselhos e as delegações para os congressos, a não ser que
gerem movimentos totalmente inorgânicos e fluidos, ineficazes
- resultaria no seu auto-abandono ao espontaneísmo, na incúria
política e finalmente na prévia rendição às forças privadas e
públicas do capital e de seus prepostos.

O problema é ainda mais crucial no emaranhado progres-
sivo das sociedades contemporâneas, com as suas megalópoles,
as suas imensas populações, as suas diversidades sociais, étni-
cas e culturais, as suas organizações públicas e privadas multi-
laterais e onipresentes. Os pioneiros sociais não podem preten-
der reeditar o passado grego, quando uma boa parte dos cida-
dãos se reunia diretamente para discutir e fazer as leis. A repre-
sentação já se fazia necessária. Hoje, nem se fala. A "democra-
cia de assembléia" tem uma restringência local e corporativa.
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Contida no universo grupal e na fugacidade, não seria suficiente
para sustentar um regime político.

Já os mecanismos da "democracia direta", especialmente
os plebiscitos, por maior soberania popular que permitam, nun-
ca poderão prescindir dos atores que formulam os quesitos, pre-
param a organização das consultas, complementam-lhes os ter-
mos com iniciativas nem sempre de pouca importância e, ao fim
e ao cabo, executam-lhes as decisões de maneira in-
contornavelmente parcial. Na verdade, em vez de substituírem
um sistema deliberativo, podem torná-lo mais democrático de
acordo com a força e as exigências dos movimentos sociais.
Aqui já se consubstancia uma disputa em tomo das formas do
Estado e não um "cerco" abstencionista.

Tais alternativas teriam potência diante da proclamada
universalidade da democracia liberal? Ou do culto fascista da
ordem? Não. Mesmo no horizonte do propósito histórico, ima-
ginando a sociedade emancipada, o único artifício de gerir a
esfera pública sem funções delegáveis seria cavalgar um pro-
gresso paroxísmico da computação e dos instrumentos
gerenciais, na hipótese ilusória de fazer a "administração das
coisas" dispensar quaisquer subjetividades não sociais, no sen-
tido de parciais. Vale dizer, haveria somente vontades totalmen-
te coletivas, que não fossem mediadas por instituições, movi-
mentos e indivíduos. Já no reino da mesmice, a política estaria
morta. Ao contrário de um tipo de "atividade" que se autoriza
"de si mesma e só", teria suas respostas no progresso técnico,
em uma heteronomia pela qual dependeria de um princípio que
lhe seria tanto estranho quanto exterior.

À MERCÊ DO ALEATÓRIO

A questão da finitude do sujeito foi lembrada, na réplica,
para defender a tese de que a ideação revolucionária deve con-
siderar os nexos da objetividade, pois é precipuamente
inconformada com a contemplação estéril e o voluntarismo.
Como qualquer práxis, a política possui sujeitos e ontogêneses.
Não pode ser compreendida unilateralmente, nem como sim-
ples descoberta, nem como simples invenção. De outro modo:
não é um epifenômeno, como pretendeu a vulgata objetivista,
nem um ato incondicionado de imaginação radical, como dese-
jou Castoriadis. E um meio complexo e incessante, onde a
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subjetivação da objetividade ocorre articuladamente à
objetivação da subjetividade, de modo que as necessidades e as
possibilidades postas conformam o terreno irrecorrível no qual
surgem os eventos, explodem as paixões, desenvolvem-se as
opiniões, incidem as imaginações e devem ser constituídas no-
vas necessidades e possibilidades.

O assunto veio a propósito do "modelo" defendido na
Palestra e reafirmado nos Novos Comentários. No momento
ideativo, a disputa eleitoral - como também os partidos, a re-
presentação e quaisquer atividades nas instituições públicas -
foi vista como "uma forma inevitável de adaptação à ordem". O
sujeito morreria no exato ponto em que tangenciasse a estrutu-
ra estatal. Já no momento da práxis, a política ganhou o poder
absoluto de operar e criar caminhos à revelia da realidade,
notadamente da esfera onde a hegemonia se mostra mais
globalizante. O sujeito tornar-se-ia deveras infinito, pois pre-
tende que as "rupturas subjetivas", a "democracia" e o
"definhamento do Estado" sejam invenções absolutamente
indeterminadas. Mais precisamente, sejam fruto de um proces-
so que só admite um limite: a lógica do pensamento político,
cujas "coerência" e "consistência" estariam fundadas "em um
certo número de princípios" axiomáticos definidos a priori. A
práxis dissolver-se-ia na epistemologia, originando um peculiar
doutrinarismo.

Não se trata, portanto, de um problema físico-geográfi-
co, cuja pertinência residiria no equacionamento da extensão
das situações e das propostas no espaço e no tempo sociais.
Que "as situações são essencialmente infinitas" ejamais podem
ser contidas nos "recursos do processo político", eis uma evi-
dência. Constringi-Ias em matrizes finitas, como procedeu a
vulgata, seria sem dúvida empobrecê-las. No entanto, a política
exige a consciência da situação em sua totalidade - que não se
confunde com a infinitude das situações - bem como em sua
essência, nas quais as contradições de classe aparecem
incontornavelmente. Neste sentido, as "mutações globais" não
devem ser negadas como se consistissem nas mudanças de to-
das e de cada uma das "infinitas (...) situações para as quais a
política seria o agente".

É preciso também rechaçar qualquer "modelo" que pre-
tenda recortar o tempo histórico em períodos fechados e minu-
ciosamente datados, como se os fins sociais se assemelhassem a
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um projeto arquitetônico, cujos planos e cronogramas são mi-
nuciosamente previstos e traçados. Porém, o instrumentalismo
de um certo sujeito racionalista que surgiu na modernidade bur-
guesa e chegou a um estado paranóico - em um sentido dife-
rente do clínico - não autoriza o abandono de quaisquer tipos
de horizonte, de projeto, de programa, de objetivo e de plano,
sem os quais a política, carente de racionalidade, sequer pode-
ria elaborar estratégias, edificar meios e mobilizar forças huma-
nas, dissolvendo-se no mais puro espontaneísmo, ficando à mercê
dos instrumentos privados e públicos da classe dominante. O
propósito emancipatório supõe uma seara, o capitalismo con-
temporâneo, precisa de teorias e linhas, incluindo a de organi-
zação, tem um caráter coletivo, pois os indivíduos só podem ser
livres com os outros, exige uma base social prioritária, o mundo
do trabalho, contém uma dimensão universal e possui a
plasticidade própria das teleologias complexas.

O nó górdio da polêmica diz respeito à negação peremp-
tória do te/os e da tese de que o sujeito pode apropriar-se teori-
camente das condições sócio-históricas de sua efetivação na
práxis. Apolítica teria uma existência "aleatória". De fato, não
se deve datar o "tempo da revolução", mesmo porque não é
possível supô-lo na falta de uma crise revolucionária, dissolven-
do os tempos de reformas e de lutas contra-hegemônicas. Tam-
bém não se pode datar o "tempo da transição" como se fosse
um período estanque - dotado de um modo de produção pró-
prio, como chegou a pensar Balibar -, mesmo porque a passa-
gem é factível unicamente como um ciclo ruptório, igualmente
como o "tempo da revolução". E o "tempo do comunismo",
como pensá-lo enquanto uma completude, se a emancipação
humana é o devenir superior da criação de novas necessidades?
Todavia, não há transição sem revolução e comunismo sem
ambas, a não ser que se pretenda"concretizar, aqui e agora, o
definhamento do Estado". Aliás, o indiferentismo adquire senti-
do. Emana da vivência exclusiva e retórica do tempo da eman-
cipação no interior da sociedade burguesa. No sôfrego tour de
force para superar o recorte mecânico, chega-se à própria nega-
ção do "tempo histórico".

O FIM DA HISTÓRIA

A formulação é radical e não deixa margem a dúvida: indo
além de Francis Fukuyama, para quem a história teria chegado
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ao fim, Badiou afirma que "a história não existe". O seu ponto
de partida é uma concepção fragmentada do tempo, que se
reedifica estritamente "a cada momento de singularidade". Re-
vela, como em Heidegger, um rechaço ao conhecimento abstrato
e, mais amplamente, à filosofia da história. Eis o argumento
central: não há "um tempo geral da história". Ocorre uma in-
congruência: se também afirma que "não há um tempo geral da
política", deveria igualmente concluir pela sua inexistência. Não
o faz. Prefere insistir não na impossibilidade total de "existir
uma teoria unificada do tempo", que já o fizera diluir a
historicidade, mas na existência exclusiva do que chamou de
"temporalidade singular" prescrita por obra de "cada seqüência
política singular". A isto chamou de "ruptura com uma concep-
ção neo-hegeliana do tempo da história". Em verdade, a "rup-
tura" não é com Hegel. Choca-se com toda uma vasta e diferen-
ciada gama de correntes que admitem a existência da história e
procuram refletir sobre a sua natureza.

Cumpre indagar: de que ângulo são equacionadas tais opi-
niões? Ao expor a "situação da filosofia no mundo contemporâ-
neo", Badiou descarta o marxismo e a psicanálise sob o argu-
mento de que não seriam "verdadeiras filosofias". Lacan, sobre
a psicanálise, já o autorizara por declaração própria. Quanto à
obra de Marx, existe uma controvérsia que no mínimo é impru-
dente afastar com uma única frase: "o marxismo evidentemente
esgotou sua capacidade filosófica". Resta o convite à "herança
principal": "Heidegger, de um lado, ( ... ) e Carnap e Quine, de
outro"; conservando "o que a hermenêutica pôde dizer de ad-
mirável sobre o sentido da existência, sobre o tempo ou sobre o
poema" e "o que a filosofia analítica pôde dizer de admirável
sobre a linguagem, sobre a lógica e sobre a ciência". Há uma
intenção manifesta de "ir além", através dos desejos de univer-
salidade, lógica, revolta e risco, que reconhecidamente se frus-
tramem contato com a hermenêutica e com as teses do Círculo
de Viena. Nesta busca, o comprometimento foi-se restringindo
a uma sorte de aposta bem sucedida enquanto "alguma coisa de
bem-sucedida insensato ou de trágico".

O desejo de universalidade já foi sacrificado no altar da
fragmentação da totalidade, incluindo a do tempo, juntamente
com a História e as políticas que procuram ultrapassar uma cor-
riqueira seqüência de singularidades. Mais ainda, sucumbe na
pretensão de "que a filosofia seja uma filosofia do evento". De
que "toda verdade" dependa "do acaso de um evento", seja "uma
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espécie de buraco no saber", passível de ser pensado mas não
conhecido, constitua-se como um processo que apenas "se dei-
xa verdadeiramente pensar ( ... ) com meios poéticos" avessos
ao "juízo" e distintos do "conhecimento ou ciência", defina-se
como a novidade ancorada em um "suplemento" sempre "en-
tregue ao acaso", "imprevisível, incalculável", que interrompe-
ria qualquer repetição. Por sua vez, o sujeito seria por definição
antiteleológico, algo "que fixa um evento indecidível", isto é,
"um enunciado em forma de aposta", que residiria no risco as-
sumido. Seria "o ato local de uma verdade", um "fragmento de
acaso" que jamais se "pode saber".

A referência de Badiou é a crítica pós-nietzschiana de
Heidegger ao sujeito moderno. Há uma identidade assumida com
as obras de Gilles Deleuze e Stanley Cavell, notadamente no
que diz respeito à invenção de quadros conceituais. Ora, sabe-
se que tal postura se reivindica, via de regra, hostil à metafísica.
Entrementes, o "desejo" de lógica promove uma inflexão
neoplatônica no terreno das matemáticas, que as considera uma
disciplina somente capaz de tangenciar "o ser nela mesma". Que
nega qualquer "distinção" entre "sujeito cognoscitivo e objeto
conhecido", como se fosse desprovida de pertinência. Que pres-
creve uma ontologia pré-aristotélica, da qual são excluídos quais-
quer parâmetros exteriores ao pensamento, bem como toda hi-
pótese de continuidade ou de construtibilidade. Que identifica o
pensar e o ser no interior da primazia inconteste do acaso e do
subjetivo.

Vê-se a celebração exacerbada e unilateral de um dos ter-
mos do conhecido binômio da modernidade assinalado por
Baudelaire: "o transitório, o fugidio, ocontingente". Onde achar
a outra dimensão indescartável, o "eterno e o imutável"? Para
Badiou, exclusivamente na imortalidade advinda de uma
excedência do sujeito e na infinitude da verdade não conhecível.
Sobra uma hipertrofia intuicionista que reproduz os contornos
da crise intelectual contemporânea. Talvez a desejada - e inu-
sitada - conexão entre Platão e a cultura póstera tenha encon-
trado um jeito de se arreglar ecleticamente nos meandros da
concepção de sujeito como "fragmento do acaso", cujo ato "in-
diferente" consiste na "pura escolha entre dois indiscerníveis".
Ali o subjetivismo se afirma e, ao mesmo tempo, encontra um
limite para se admitir finito. O próprio sujeito abdica de ser uma
decisão do espírito e caí na ruína, transformando a revolta em
uma figura de retórica.
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A origem althusseriana continua presente, compartilhan-
do, além da "convicção da existência inelutável da filosofia" -
à qual todos devem somar-se -, uma concepção que se ali-
menta e se constrói de si e por si. A proposição de Althusser,
que não hesitou em dissolver a verdade no pensamento, Badiou
recomenda uma reforma também epistemológica: uma "de-su-
tura" que intensifica o autismo de um espírito imune à práxis. A
subjetividade política reafirma-se como um desdobramento
direto e mecânico da teoria em um logicismo formal e apriorístico
que acaba fazendo sérias concessões ao irracionalismo.

A POLÍTICA SEM CLASSES

Badiou afirma que "o marxismo como princípio analítico,
isto é, como disciplina de investigação científica das socieda-
des, nada perdeu quanto ao seu valor". Certos elogios são mais
letais do que punhaladas. Antes, havia dito que o marxismo "es-
gotou sua capacidade filosófica". Depois, retirou-lhe a
historicidade das relações sociais. Agora, restringe o "seu va-
lor" a uma ciência positiva, o que significa amputar-lhe o espíri-
to crítico, a ideologia revolucionária, o conteúdo humanista, a
ruptura ontológica que operou na história das idéias e a concep-
ção de mundo enfim, sem os quais nunca se teria constituído
"como princípio analítico" potente. Uma leitura de corte
positivista. Mesmo com a concordância de que "vivemos numa
sociedade de classes", continua de pé um grande problema: qual
é a substância em foco? Tratar-se-ia de uma sociedade que tem
um passado, um presente, possibilidades para o futuro e uma
história cuja essência humana é a práxis, ou de nichos estrutu-
rais engessados e fixos, cuja temporalidade se vê prisioneira da
singularidade?

A discussão dispensa uma pueril comparação de alguns
esquemas ou modelos. Sem dúvida, seria um absurdo preten-
der, como quis a vulgata, que a subjetividade política - e de
resto as artes, a moral e as próprias ciências - fosse a simples
"interiorização da objetividade de classe". Tal "esquema" ou
"modelo" pode ter tido "força, pode?'. Jamais teve grandeza
filosófica. Basta dizer que acabou golpeando as imaginações
libertárias presentes na Comuna de Paris e nas principais revo-
luções sociais do século XX: inicialmente, tomando-as um mero
epifenômeno, e, depois, articulando uma justificativa ideológi-
ca para o burocratismo. A teoria do reflexo, pela infeliz apro-
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priação do nome de um objeto físico e pela carência de uma
demarcação com a gnosiologia de tradição aristotélico-
feuerbachiana, presente nas obras de Kautsky e Plekhanov, foi
uma vítima dócil da releitura stalinista, que, partindo de uma
tensão unilateralista e mecanicista, optou por hipertrofiá-la e
cingir a objetividade à situação de classe, afastando-se definiti-
vamente da ontologia marxista.

A falência da vulgata nãojustifica uma tentativa de, sime-
tricamente, negar qualquer "relação entre o objetivo e o
subjetivo". E inusitado um crítico do capitalismo dizer que "do
fato de que temos uma sociedade de classes nada se tira no que
diz respeito à subjetividade política (..) nada nos indica no que
diz respeito às tarefas da política". Se, como foi reconhecido,
"o caráter de classe de uma sociedade seria o elemento geral a
partir do qual se coloca a questão da política", é patente que "os
caminhos que dizem respeito a uma política de emancipação"
devem levar em conta o terreno em que são traçados e percor-
ridos. Mais uma vez, transparece um edifício meramente abstrato,
fundado em "princípios" e "axiomas" apriorísticos. Além disso,
a subjetividade humana está incontomavelmente inserida nas re-
lações sociais, que não possuem uma criptonatureza. Como
separá-las dos valores, inclusive ideológicos, que perpassam os
eventos?

Certamente, "imaginar" que "por ser a sociedade
sabidamente uma sociedade de classes ( ... ) teríamos a chave do
processo político" seria uma grosseria. Tão grande quanto ima-
ginar que poderíamos fazer uma chave sem conhecer a fechadu-
ra, para dar continuidade à imagem um tanto inadequada. Se a
política é "irredutível ( ... ) com relação à infra-estrutura
econômico-social" - e à objetividade como um conjunto -,
deve-se igualmente dispor sobre a sua irredutibilidade, como de
resto a de toda práxis, aos "acontecimentos significativos", a
um "princípio de agenciamento interno", à subjetividade, ao
acaso e à pretensão de pensá-la exclusivamente "a partir dela
mesmo".

Se o sujeito político não se deixa pensar "a partir da aná-
lise científica da sociedade", sem dúvida também não deve dis-
pensar o conhecimento. A não ser que assimile um logicismo
estéril - cujo domínio apenas tangencia o real na inesperada e
incognoscível irrupção das singularidades - ou capitule ao
irracionalismo. E se prostre, por via de conseqüência, em uma
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concepção que, ansiando afirmar-se como devir absolutamente
autônomo e auto-suficiente perante as classes, institui a reificação
das relações humanas como simples objetos de um sentido que
se lhes afirma exterior, gerando mais uma heteronomia, desta
feita incidindo sobre os agentes sociais como totalidades, "in-
consistentes" ou não.

O ESPONTANEÍSMO

A estrutura organizacional visa precipuamente garantir os
meios necessários à promoção dos motivos estratégicos. Em
uma elaboração revolucionária, os princípios de organização,
considerados um momento de sua totalidade, não devem ser
inspirados e regidos por uma razão instrumental. Vale dizer:
não encontram justificativa nos fins em si mesmos porque pre-
cisam conter um nexo racional com as condições objetivas e
subjetivas da práxis, incluindo a moral procedimental. A repre-
sentação emerge, de um lado, como dimensão indescartável da
ontogênese política, e, de outro, enquanto um elemento
articulador da eficiência com a democracia.

Se uma reunião de trabalhadores mobilizados precisa or-
ganizar um sindicato e criar um coletivo mais restrito de indiví-
duos com funções indispensáveis à luta social, então compõe
mais ou menos democraticamente uma diretoria. Se um partido
precisa de um corpo estável, que se desincumba de tarefas
incontomáveis entre dois congressos, elege uma direção. Quando
a substância delegatória desaparece, a organização degenera-se
pela via, seja do espontaneísmo, porque se desfazem os núcleos
coletivos e legitimados, tão necessários ao fortalecimento da
militância e à implementação das tarefas permanentes, seja do
autoritarismo, porque se cristalizam os chefes de fato,
messiânicos e burocráticos, infensos a qualquer controle, arti-
culados em tomo de surtos irracionais ou de cargos institucionais
nos parlamentos, nos governos, nos sindicatos, nos partidos.

A questão fundamental é saber se uma teoria de organiza-
ção é imprescindível. Obviamente, a resposta exige um esforço
de universalidade. Impõe-se um senão. Badiou considera unica-
mente os "processos". Haveria tão-somente um ser "localiza-
do, um processo que se manifesta num lugar". A redução do ato
à sua singularidade constringe a organização em "uma prescri-
ção política minimamente organizada e que ( ... ) se tome mani-
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festa por meio de enunciados". Não haveria como fugir ao
particularismo. A passagem do "enunciado ( ... ) do processo
político do lugar em pauta" para o enunciado "de uma política"
é vista como simples questão de "transporte', transmissão".
Pode-se, nesses termos, desenvolver um pensamento sobre a
organização. Nunca uma teoria de organização.

É certo que a universalização abusiva de preceitos parti-
culares via de regra esteve na raiz de conhecidos dogmas de
organização. Um exemplo aconteceu na ifi Internacional, que
tomou a síntese bolchevique como um caminho a ser repetido
ipsis verbis nos momentos e realidades mais diferenciados. Em
contrapartida, é um equívoco negar que seja possível articular
conclusões universais com referência nas experiências particu-
lares. Ou, em outras palavras, renunciando a quaisquer genera-
lizações, curtir as esperanças no leito da expansividade irracio-
nal de fórmulas particulares,já que a transcendência reconhecí-
vel seria unicamente aquela de "saber como fazer para que os
enunciados sejam transmitidos da melhor maneira possível".
Desautoriza-se uma reflexão autenticamente teórica e recupe-
ra-se peculiarmente a gênese dos ciclos dogmáticos, que sem-
pre supõem o desfalecimento da consciência de si. Além do mais,
qual é a garantia de que uma certa "fórmula particular" propici-
ará uma práxis transformadora?

A experiência, nas condições das sociedades burguesas
maduras, permite que sejam sintetizados alguns elementos uni-
versais. Sem dúvida, é possível a existência de política sem par-
tido, no sentido de que nenhuma organização esgota ou contém
o conjunto da práxis. A busca emancipatória é uma totalidade
multifacetada e rica de mediações e atividades, partidárias ou
não. Isto não impede que o partido seja o espaço mais avançado
e de maior qualificação do fazer político, em condições de arti-
cular os demais e lhes conferir uma coerência estratégica e um
sentido globalizante.

Não há um "modelo" de organização pronto e acabado,
que seria válido nos terrenos e circunstâncias mais díspares. O
que deve ser retido como fundamental é um imperativo de or-
dem subjetiva: o livre contrato ético-ideológico entre militantes
individuais para constituírem uma práxis que se destaque
organizacionalmente da classe em si e permaneça ligada politi-
camente às massas fundamentais, de modo que aprendam com
as suas lutas e se capacitem a dirigi-Ias. Na falta desse meio -
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isto é, sem que a política seja disposta de forma contemporânea
e superior - a fortuna da revolução social, ou das "rupturas",
estaria na dependência exclusiva de indivíduos isolados e impo-
tentes, de círculos setoriais ou temáticos, de grupos sectários,
de partidos amorfos e do movimento espontâneo. Estariam es-
terilizadas quaisquer chances de formação de uma base orgâni-
ca para o reforço das atividades planejadas e dotadas de funda-
mentos teóricos, que suportem a reprodução expansiva da cons-
ciência, da ideologia e dos meios emancipatórios. Enfim, acaba-
riam eliminadas quaisquer condições de instituir projetos, nor-
mas e procedimentos coletivos em que manem a eficácia e a
democracia.

Em face da extrema complexidade das formações sociais
hodiernas e dos instrumentos sofisticados de que hoje dispõe o
capital e o Estado burguês, os pioneiros estariam renunciando a
expandir as melhores faculdades objetivas e subjetivas. De que
outra maneira otimizá-las em nível suficiente para a disputa con-
tra-hegemônica, para o acúmulo de forças e para a transforma-
ção do mundo? Não se trata de tomar compatíveis a competên-
cia técnica e a liberdade, como se fossem dois termos autônomos.
A experiência do movimento socialista, particularmente a tra-
gédia stalinista, já permitiu a síntese de que, para os fins
emancipatórios, só há eficácia com democracia e vice-versa.

Tais questões não foram respondidas pelas considerações
de Badiou sobre a organização, quando aludiu a uma "idéia que
promove a idéia de representação". A sua crítica é tacanha. De
início, escolhe a codificação stalinista como emblema da idéia
de partido. Depois, simplifica o próprio stalinismo, como se fosse
tão somente a usurpação do "múltiplo" pelo "um", ignorando a
comunhão espiritual e o pacto ideológico que unem a base mili-
tante à burocracia, viabilizando-a e legitimando-a enquanto su-
posta necessidade da luta contra o capital e os inimigos do soci-
alismo. Finalmente, não se dá conta de que os conceitos aritmé-
ticos são inadequados para se pensarem os complexos proble-
mas da incontomável articulação do coletivo com a direção e
da diversidade com a unidade.

O partido, ao mesmo tempo em que precisa de indivíduos
associados em núcleos de base ou em instâncias dirigentes, deve
rechaçar quaisquer teorias e ações que defendam ou coagulem
a "unidade que em última análise era uma pessoa", o "um",
que "é a unidade pessoal", o "um' ( ... ) visível e preservado
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nessa pessoa irredutível do 'um', que é o sujeito individual", o
"emblema do 'um', que é o dirigente supremo", o "um", que
"deve concentrar e representar as virtudes do 'múltiplo", o "selo
do 'um" e demais expressões que se queira usar para exprimir
o messianismo burocrático. Entretanto, Badiou percorre outra
ordem de preocupações. Deseja diluir os coletivos de militância
orgânica, dotados de telos político e de um ambiente propício a
realizá-lo, especialmente o partido.

POLÍTICA E RISCO

Badiou propõe-se a responder ao seguinte: o "cerco ao
Estado' sem participação em eleições está fadado ao fracasso?"
A verdadeira indagação feita pela réplica foi bem outra: o "cer-
co ao Estado" sem a disputa contra-hegemônica global, inclu-
sive sem a preocupação com o poder público - ,rechaçando
por princípio as urnas, os partidos e a representação - está
fadado ao fracasso? A primeira questão, simplificadora e
reducionista, é desnecessário responder porque sequer foi for-
mulada. A segunda, que toca o cerne da discussão, a resposta é
sim, o que de modo algum desautoriza o boicote em certas con-
dições. O conceito de tática eleitoral preserva uma possível abs-
tenção. Já o abstencionismo elimina quaisquer responsabilida-
des no Legislativo e no Executivo.

Logo, a pergunta não se dirige a experiências contra-
hegemônicas eventualmente sem contenda eleitoral, sobretudo
àquelas onde ocorreram vitórias traduzidas em acúmulos parci-
ais ou revoluções: os bolcheviques boicotaram a Duma, os co-
munistas chineses optaram pela guerra civil, os cubanos pega-
ram em armas para combater Batista, a esquerda revolucionária
no Brasil fez a campanha do Voto Nulo contra o bipartidarismo
imposto pelo regime militar, o Movimento de 68 na França op-
tou pelas formas extraparlamentares, o Solidariedade rejeitou a
institucionalidade da tirania burocrática na Polônia e assim por
diante. Apenas contesta, e com ênfase, o "esquema" de origem
axiomática e principista que se baseia na tríplice recusa univer-
sal e permanente.

É claro "que a participação em eleições jamais organizou
nem propiciou 'cerco ao Estado". Tomada isoladamente ou
como princípio, seria impotente. Redundaria, como tantas ve-
zes foi constatado, em fragorosas derrotas e mesmo em massa-

v
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cres. Igualmente, seria simplório "subestimar o Estado" e achar
que a ocupação do governo—que dizer da quimera de "alcan-
çar o poder graças a eleições"? - pudesse decidir os rumos da
sociedade. Além de um reformismo inteiramente submisso às
instituições, quem poderia crer nessa sandice? Contudo, aplicar
uma orientação parlamentar não "equivale a uma colocação do
sistema organizado das forças políticas sob a égide do Estado".
Haveria um suicídio análogo se a tática eleitoral, supondo pos-
suir um poder absolutamente autônomo perante a estrutura do
Estado, fosse algo exclusivo e um fim em si mesmo,
desconstituindo as demais dimensões da práxis. Deve ser um
momento da estratégia.

É melhor um pouco mais de cuidado ao se recorrer à his-
tória. Na França, o Movimento de 68, em que pese à sua impor-
tância e ao seu rico legado contestatório, não interrompeu a
reprodução das relações sociais e dos valores capitalistas. O
Solidariedade fragmentou-se, perdeu o impulso libertário e
institucionalizou-se em uma Polônia recuperada pelo
conservadorismo. E desaconselhável mistificá-los em um ato de
boa vontade contrastante com o extremo rigor do julgamento
que vê no envolvimento eleitoral o determinante único dos pro-
blemas e impasses atuais do movimento socialista.

Badiou sustenta, no final das contas, que "considerar a
idéia de um 'cerco ao Estado' graças a um processo político
independente de toda participação em nível do Estado como
impossível vai contra os fatos". Por quê? Como? A contra-
hegemonia produzida pelo movimento de maio de 68 desfez-se.
O "cerco" promovido pelo Solidariedade foi efêmero, resultou
na regeneração do Estado e, por "ironia do destino", desaguou
no escrutínio. A conclusão que os "fatos" permitem soa bem
outra: o "cerco ao Estado" que negligencie o poder político e
recuse a tarefa de refundá-Jo para iniciar o seu "definhamento"
nunca terá "seqüências" e será derrotado pela contra-revolu-
ção. Dura e centenária lição!

Há uma frase que desnuda o dilema principista: "Ser con-
duzido à renegação ou à corrupção é sempre pior que ser leva-
do à marginalização e ao isolamento". Como se a política parla-
mentar não pudesse ter uma relativa liberdade perante o Esta-
do. Mais uma vez reaparece, como /eitmotiv, a morte do sujeito
na estrutura. Para Badiou, a prática eleitoral conduz
incontornavelmente "à renegação ou à corrupção". Talvez pen-
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seque já contenha, a título de imanência, esses conceitos. Para
quem não admite as mediações, o que fazer além de suportar
estoicamente a pureza moral da "marginalização" do "isolamen-
to" tomados virtudes, quando a dimensão trágica da impotên-
cia pelo menos serve de inspiração poética?

É verdade que o Partido Socialista Francês reforça, pelo
contraste com a sua trajetória lamentável, o desengano. Quem,
se ainda é portador de uma tênue chama libertária, poderia rea-
gir a tamanha bancarrota com algum sentimento que não a re-
pulsa? No mesmo sentido age a decepção com a legião dos trâns-
fugas que, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, abandonaram
o campo de batalha tão logo sentiram o gostinho da carreira
parlamentar. A corrupção subjetiva não fica na possibilidade.
Converteu-se, não raro, em fatos. Porém, a "marginalização" e
o "isolamento" também corrompem: quantos militantes, diante
da falta de perspectivas imediatas, seja pela crise do movimento
socialista, seja pelo doutrinarismo estéril, seja pelos impasses
do espontaneísmo, acabaram perdendo as esperanças, jogando
a imaginação em um canto escuro da resignação "realista", sa-
indo de cada uma das trincheiras, dedicando-se aos seus parcos
e medíocres mundinhos egoístas e, por fim, colocando tantos e
antigos talentos a serviço dos negócios da classe dominante?

Não há movimento emancipatório sem risco. Badiou, em
sua inquietude, já o disse quando manifestou a intenção de ul-
trapassar o Círculo de Viena e refletiu sobre o sujeito. Em cer-
tas circunstâncias, é preciso enfrentar o isolamento, desde que
para preservar os princípios e a integridade. Até, como tantos,
nos cárceres da reação, na tortura e na morte. Em outras, o
risco de cooptação ideológica e de corrupção moral, inclusive
no Parlamento. Sempre com a pecha de radical ou de político,
não se sabe o que vem sendo mais execrado pelos ideólogos da
hegemonia passiva no Brasil. Um pensamento inepto para per-
ceber tais constrangimentos e assumir as opções necessárias,
mesmo que seja bem-intencionado e generoso, trará sempre a
marca da inconseqüência.

PARA FALAR DE FORÇAS BJRQLJESAS
Pode-se afirmar que a reflexão do "militante" sobre as

"condições" em que "uma política de emancipação é possível,
no momento atual", não é "uma questão ideológica"? Sim, pois
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demanda um esforço de análise concreta da situação concreta e
uma práxis que se articula em tomo dos eventos. E bom ressal-
var: em certo sentido. Na vida social, nada é imune à ideologia
ou dispensa os valores. Muito menos "um pensamento de mili-
tante". Pretender que a política seja confinada "em processos
localizados extraordinariamente precisos e singulares", de rara
existência, rejeitando qualquer "representação imaginária, glo-
bal ou totalizante, a respeito da emancipação", equivale a deixá-
la, queira-se ou não, à mercê da ideologia dominante que cerca
nos mínimos detalhes a cotidianidade. O mergulho no empirismo,
além de tornar o pensamento incapaz de captar os movimentos
integrais do mundo contemporâneo, deixa o imaginário popular
completamente disponível aos valores da sociedade alienada -
reproduzidos consciente ou espontaneamente pelos centros de
construção e difusão hegemônica -' inclusive aos mitos
ultraconservadores que internacionalmente recrudescem.

A presença de uma totalização mistificada, pertencente à
racionalidade que vem coerindo a fenomenologiafractal do ca-
pitalismo avançado, insinua que realmente nada se resume "ao
confronto burguesia contra proletariado". A comp1exficaçào
das formações sociais contemporâneas exige um esforço inte-
lectual muito mais elaborado, que dê conta, simultaneamente,
da luta de classes como particularidade concreta e do necessá-
rio transcrescimento universal para responder aos problemas e
dilemas de um mundo assemelhado a um vertiginoso carrossel
de novidades. Ainda uma vez, revela-se a timidez do classismo
vulgar e também de uma concepção que se arrasta pelo gueto
daquela singularidade, rara e microcósmica, propagandeada pela
sensibilidade pós-moderna.

Ademais, nada desautoriza o esforço de conhecer a cor-
relação de forças do cenário político. A luta de classes continua
e também, conseqüentemente, a guerra de posição entre sujei-
tos que possuem interesses, valores, objetivos e meios diferen-
tes. O argumento em contrário apenas considera um "critério
interno". Ora, se não há também "um critério que põe esta força
política em correlação com outras forças externas a ela mes-
ma", então a política se desconecta da objetividade, segue um
curso adstringente, reduz-se a parâmetros subjetivos, perde o
caráter de práxis e, o que provoca sérias repercussões, deixa de
ser uma disputa estratégica envolvendo sujeitos contraditórios.
Tudo se passaria como se houvesse uma fratura irrecorrível no
mundo político, lembrando as ficções científicas onde os seres
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habitam em dimensões incomunicáveis: não pertencem à mes-
ma realidade nem estão no mesmo piano na disputa pelo mesmo
espaço.

As "formas de afrontamento", que de fato se põem "no
concreto", aparecem como algo étonnant, um curto-circuito que
irracionalmente ligaria entre si universos diferentes ou
disjuntivos. Surge aqui o sujeito como "fragmento do acaso", a
"pura escolha entre dois indiscerníveis". E inapropriado justifi-
car tal "esquema" com base na teoria militar de Mao Tsé-Tung,
cujas categorias foram criadas precisamente para responder às
exigências estratégicas, operacionais e táticas no recontro de
dois exércitos que se posicionavam como dispositivos externos
entre si e que se moviam em umsó teatro. Caso as forças distin-
tas e antagônicas renunciassem a batalhar pelo mesmo espaço,
nada lhes restaria senão promover o féretro da política, consi-
derando-a morta como uma sonata sem os elementos de tensão
ou, quem sabe, como uma estranha suíte onde os pares de indi-
víduos, na coreografia impossível, fossem programados para
nunca se tocar ou entrar em conexão rítmica.

As dificuldades a enfrentar são de várias ordens. Muitas
vezes, originam-se nas linhas traçadas pelos próprios pioneiros
sociais: os equívocos também contam na correlação de forças.
Outrossim, não há como negligenciar o papel do "adversário" e
de suas iniciativas, incluindo a presença do poderio econômico,
do Estado e da hegemonia. Se Badiou concede que "podemos
falar de forças burguesas", tanto melhor. Seria deveras penoso
enfrentar um ente que sequer pode ser conceituado. Por exten-
são, devemos "falar" também de proletários e de outras classes
ou segmentos sociais. Afinal, vê-se, para surpresa de muitos,
que o planeta não mudou tanto assim. Que o império do capital
continua existindo. E que a política tem muito a ver, como sem-
pre, com a mundana e banal luta de classes.
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Direito. Para tanto a autora recupera, através de CarI Schmitt, o
tratamento que expoentes clássicos da teoria constitucional,
como Emmanuel Sieyes e Benjamin Constam, reservaram ao
tema, retomado, por sua vez, na França, por teóricos da estatu-
ra de Léon Duguit, André Hauriou, Carrá de Malberg e Paul
Bastide, entre outros; e, na Alemanha, por autores como o pró-
prio Schmitt e Karl Loewenstein no âmbito da Teoria da Cons-
tituição. Se a própria reconstrução do conceito de democracia a
que procede Schmitt, com base nas categorias oriundas dos
debates entre Girondinos e Jacobinos no curso da Revolução
Francesa— para torná-lo, tal como em Koellreutter, compatível
com os regimes totalitários de massas que emergem nas primei-
ras décadas do século XX e condenar a social-democracia —, é
já por si fascinante, o interesse cresce ainda mais quando a au-
tora comprova a fertilidade e a profundidade da sempre sofisti-
cada reflexão de Schmitt, ainda que recuperada como teoria a
ser hoje enfrentada, refutada e superada.

É também extremamente pertinente a indagação crítica
acerca da pré-modernidade das teorias políticas totalitárias, ou
seja, da relação entre o absolutismo teológico e o absolutismo
político moderno, proposta por Hans Blumenberg, que afirma a
não-modernidade da tese de Schmitt, segundo a qual todos os
conceitos significativos da moderna teoria do Estado seriam
conceitos teológicos secularizados, e assim questiona
diretamente, portanto, a sua politische Teologie. Quanto a
Habermas, a nosso ver, no entanto, nada mais equivocado do
que considerar seu projeto como oposto a um projeto democrá-
tico moderno e pluralista. O pluralismo social e político é
constitutivo do projeto habermasiano. A tensão entre a aceita-
ção, que se fundamenta simplesmente nos costumes assentados
ou que é alcançada mediante a ameaça de sanções (faticidade),
e a aceitabilidade, ou seja, a exigência de que a norma possa ser
potencialmente aceita por todos (validade), é, para Habermas,
típica do direito moderno e constitui em seus vários aspectos o
objeto central da análise de seu último livro Faticidade e Vali-
daí/e: uma Introdução à Teoria Discursiva do Direito e do Es-
tado Democrático de Direito. Assim afirma Habermas: "Os dois
momentos separam-se na validade do Direito - a aceitação
imposta da ordemjurídica distingue-se da aceitabilidade dos mo-
tivos que alicerçam suas pretensões à legitimidade. Essa
dualidade de códigos, por outro lado, refere-se à circunstância
de que a positividade e a pretensão de validade do Direito le-
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vam em conta a liberação da comunicação, a remoção das res-
trições que, em princípio, expõe todas as normas e valores ao
teste crítico. Os co-associados sob o Direito devem ser capazes
de pressupor que em um processo livre de formação da opinião
e da vontade políticas eles próprios também autorizariam as re-
gras às quais eles se encontram sujeitos enquanto destinatári-
os". (...)Não é a forma jurídica enquanto tal que legitima o
exercício da dominação política, mas tão são vínculo com a lei
legitimamente promulgada. E, em um nível pós-convencional
de justificação, só são consideradas legítimas as leis passíveis
de serem racionalmente aceitas por todos os co-associados em
um processo discursivo de formação de opinião e vontade. Desse
modo é que .Habermas se filiaria mais precisamente à corrente
que Blumenberg denomina racionalista moderna, que "busca
compreender a política mediante conceitos tais como contrato,
liberdade, Direito, lei e direitos", em contraposição à moderna
teoria do Estado com seus conceitos de "soberania, raison d 'état,
vontade, decisão, amigo e inimigo". E, assim, Habermas redefine
o conceito de soberania em consonância com o pluralismo e os
direitos de participação individuais de modo a inviabilizar a
"Restotal "já temida por Sieyes: "Uma soberania popular inter-
namente entrelaçada com as liberdades subjetivas entrelaça-se
uma segunda vez com o poder estatal organizado, e de um tal
modo que o princípio de que 'todo poder do Estado vem do
povo' (Alie Staatsgewalt geht von Vo/ke aus) é realizado atra-
vés dos pressupostos comunicativos e dos procedimentos de
formação de opinião e de vontade institucionalmente diferenci-
ados. Segundo a concepção teorético-discursiva de Estado dè
Direito, a soberania popular não mais se incorpora em um con-
junto visível e identificável de cidadãos autônomos. Ela nos re-
mete de volta às formas de comunicação desprovidas de sujeito
que circulam através dos simpósios e das assembléias e corpos
coletivos. Somente nessa forma anônima o seu poder
comuicativamente fluido pode vincular o poder administrativo
do aparato estatal à vontade dos cidadãos. Como veremos, no
Estado Democrático de Direito o poder político se diferencia
nas formas comunicativa e administrativa. Precisamente, por-
que a soberania popular não mais se concentra em um coletivo,
ou na presença fisicamente tangível dos cidadãos unidos ou em
seus representantes reunidos, mas só se efetiva na circulação de
deliberações e decisões racionalmente estruturadas, pode-seatri-
buir um sentido não prejudicial à proposição segundo a qual
não pode haver um soberano no moderno Estado de Direito.

3 HABERMAS, JOrgen,
Faktízitêt und Genung:
Beitrãge zur Diskur-
stheorie des Rechts und
des demokratischen
Rechtssteets. Frankfurl
arr Main: Suhrkamp,
1992. p, 57.
4 lbid,p. 169.

5 BLUMENBERG, 1-lans.
Pie Legitimacy cf ffie
Modero Age, Mas-
sachuselts: Massa-
chusetts Insiltute ol
technofo9y,4ed., l9gl.p.
93.
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Mas essa interpretação precisa ser cuidadosamente definida de
modo a não destituir a expressão 'soberania popular' de seu

6 HABERMAS, J. Op. ar., conteúdo radicalmente democrático" 6. Essa soberania difusa
p. 170. como os direitos de última geração garante o pluralismo social

e político da ordem constitucional aberta de princípios e regras
em que se consubstancia no Estado Democrático de Direito. O
artigo que se segue pode afigurar-se, portanto, como uma boa
introdução, inclusive, a uma teoria discursiva do Estado Demo-
crático de Direito como a de Habermas.
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PENSANDO A DEMOCRACIA MODERNA COM, E
CONTRA, CARL SCHMITE

Chantal Mouffc

No momento em que é anunciada a vitória definitiva da
democracia liberal, seria necessário salientar que, paradoxalmen-
te, sabemos cada vez menos sobre ela? E tão grande a distância
entre o "sujeito do enunciado" e o "sujeito da enunciação" que
se torna cada vez mais difícil ter uma idéia clara do que seja a
democracia liberal. O significante "democracia" funciona ago-
ra como horizonte imaginário no qual se inscrevem reivindica-
ções extremamente díspares, e o consenso para o qual aparen-
temente aponta pode muito bem ser um&ilusão.

Para proceder a alguns reparos e, conseqüentemente, li-
berarmos as futuras perspectivas, é urgente que investiguemos
as sociedades liberais democráticas a fim de elucidar sua natu-
reza. A derrocada do comunismo nos permitiria abordar essa
questão de uma forma nova e sem concessões. Não mais é
suficiente fazer a apologia da democracia e opô-la ao totalita-
rismo. E chegado o tempo de analisar os seus princípios, de
examinar seu funcionamento, de desvelar seus limites e de ava-
liar suas possibilidades. Requer-se, para tanto, que busquemos
apreender a especificidade da democracia liberal pluralista como
nova forma política de sociedade, como regime cuja natureza,
longe de consistir na articulação da democracia com o capitalis-
mo, consoante afirmam certos liberais, reside exclusivamente
no plano político.

Essa indagação sobre a natureza da democracia pluralista
enquanto regime pode ser enfocada a partir da obra de um de
seus mais brilhantes e intransigentes adversários: Cari Schmitt.
Conquanto elaboradas no início do século, as críticas que Schmitt
dirige à democracia parlamentarista liberal permanecem extre-
mamente pertinentes, e aqueles que acreditam que a posterior
adesão do autor ao Partido Nacional Socialista nos permitiria
ignorá-las dão prova de grande superficialidade. Enfrentar um

0 Revue Française de Sciencc Policique, vol42. na 1, fev,92.	 91
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8 SCHMITT, Cari.
Parlamentarismo et
bémocratie, Paris; Lo
Seuil, 1988, p, 41.

adversário tão rigoroso e perspicaz faz com que nossa reflexão
avance, já que as questões que levanta são de primeira ordem e
importância.

Uma das teses centrais de Schmitt é a de que a articulação
entre a democracia e o liberalismo, efetuada no século XIX, deu
lugar a um regime inviável, já que caracterizado pela união de
dois princípios políticos absolutamente heterogêneos. Com  efei-
to, a democracia parlamentar faz coexistir o princípio da identi-
dade, próprio da forma democrática de governo, com o princí-
pio da representação, que, por sua vez, é específico da monar-
quia. Schmitt declara que, contrariamente às idéias acolhidas, o
princípio do parlamentarismo, enquanto preeminência do
Legislativo sobre o Executivo, não pertence ao universo do
pensamento da democracia, mas ao do liberalismo. O que equi-
vale a dizer que a democracia representativa não foi instituída
por razões práticas de dimensões que teriam tornado impossí-
vel o exercício da democracia direta. Em Parlamentarismo e
Democracia, Schmitt sustenta que foi por motivos de conveni-
ência prática que pessoas de confiança foram encarregadas de
decidir ao invés e no lugar do povo; igualmente, tal concepção
poderia terjustificado um cesarismo antiparlamentarista s. En-
tão, a ratio do sistema parlamentar não reside no âmbito do
princípio democrático da identidade, mas no do liberalismo, no
qual se busca apreender a coerência enquanto sistema metafísico
global.

Segundo Schmitt, o princípio liberal fundamental, em tor-
no do qual se ordena tudo o mais, é ode que a verdade pode ser
encontrada a partir do livre embate das opiniões. Sob tal pers-
pectiva, não há verdade definitiva, que é redefinida em termos
"de uma simples função em uma eterna concorrência de opini-
ões" (p. 45). A razão de ser do parlamentarismo reside, portan-
to, no fato de que ele consiste em um processo de confrontação
de opiniões, donde pode surgir a vontade política. O que, por-
tanto, seria essencial no Parlamento é a "troca pública de argu-
mentos e contra-argumentos, os debates públicos, e o fato de se
parlamentar: portanto, ele não conduz de forma alguma a se
pensar diretamente na democracia" (p. 42).

Após afirmar que o aspecto representativo não provém
da lógica democrática, mas da metafísica liberal, Schmitt a se-
guir o apresenta como um elemento constitutivo não democrá-
tico da democracia parlamentar. Com efeito, é ele que torna
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impossível a identidade entre governantes e governados, que é
para Schmitt o que define a democracia. Daí a sua conclusão de
que existe uma contradição, localizada no cerne do regime libe-
ral democrático, uma vez que o liberalismo nega a democracia e
• democracia nega o liberalismo.

Detenhamo-nos um instante sobre essa conclusão. O que
• torna possível é a identificação, a que procede Schmitt, da
democracia como soberania popular com o princípio da identi-
dade entre governantes e governados. Ele afirma que a demo-
cracia consiste na identidade da lei com a vontade popular, e é
por essa razão que ele a considera passível de ser compatível
com o regime autoritário. Escreve ele, de fato, "que o
bolchevismo e o fascismo são certamente antiliberais, como toda
ditadura, mas não necessariamente antidemocráticos" (p. 115).
E isso por que, para ele, o liberalismo tende a impedir, precisa-
mente, a realização completa dessa lógica da identidade e daí a
contradição que localiza entre a lógica do liberalismo e a da
democracia.

É necessário ressaltar, por outro lado, a importância da
conexão que ele estabelece entre o princípio do governo repre-
sentativo parlamentar e o universo intelectual do liberalismo.
Os liberais, diz Schmitt, pretenderam fundar a legitimidade do
sistema parlamentar sobre o papel crucial da discussão pública,
que apresentam como o meio de se alcançar a verdade graças à
dialética das opiniões. Tal concepção pôde gozar de certa apa-
rência de credibilidade no século XIX, mas o advento da mo-
derna democracia de massas definitivamente revelou o caráter
ilusório dos pretensos fundamentos intelectuais da democracia
parlamentar.

A ordem liberal parlamentar, com efeito, exigiria que se
confiasse à esfera privada toda uma série de questões disruptivas
concernentes à moral, à religião e à economia. Essa era a con-
dição para que o Parlamento pudesse se apresentar como o lu-
gar no qual os indivíduos, colocados à distância dos interesses
conflitantes que os opõem, discutem de maneira imparcial e al-
cançam um consenso racional. Desse modo, é realizada a
homogeneidade que, ao ver de Schmitt, é requerida para o fun-
cionamento de qualquer democracia.

Mas o desenvolvimento da democracia de massas condu-
ziu ao aparecimento do "Estado Total", que será forçado a in-

pir
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tervir em domínios cada vez mais numerosos, em razão do im-
pulso democrático pela extensão dos direitos. O fenômeno da
"neutralização", característico da fase precedente, dará lugar a
um movimento inverso e crescente de "politização" das rela-
ções sociais. Para o Parlamento, as conseqüências da instaura-
ção desse "Estado Total" serão incalculáveis. Não apenas ele
vê a sua influência diminuir, já que muitas das decisões, e as
mais importantes, são tomadas agora por outras vias, como ele
também se transforma na arena onde se defrontam os interesses
antagônicos. No lugar da pesquisa da verdade, assistimos ago-
ra às negociações partidárias e ao cálculo dos interesses. Os
partidos tomam-se grupos de pressão, "eles avaliam seus inte-
resses e as respectivas possibilidades de acesso ao poder e, so-
bre certa base factual, concluem compromissos e coligações"
(p. 102).

A conclusão de Schmitt é a de que já se teria tornado
impossível a crença nos princípios sobre os quais se assentava a
democracia parlamentar, que se acharia, dessa forma, privada
de seus fundamentos teóricos e intelectuais. E, em 1926, no
prefácio da segunda edição de sua crítica ao parlamentarismo,
escreve as seguintes palavras, que ainda hoje merecem refle-
xão:

"Ainda que o bolchevismo seja contido e o fascismo de-
belado, a crise do parlamentarismo não seria mais facilmente
superada no mundo. Pois ela não nasceu do poder de seus ad-
versários; ela os precedeu e continuará após eles. Resulta das
conseqüências da moderna democracia de massas, e a sua razão
última reside na oposição entre um individualismo liberal que
porta umpathos moral e um sentimento democrático de Estado
dominado por ideais essencialmente políticos... E a oposição
invencível, em suas mais profundas entranhas, entre a consciên-
cia liberal do homem-indivíduo e a homogeneidade democráti-
ca" (p. 116).

A NATUREZA DA DEMOCRACIA MODERNA
Sem que aceitemos a tese de Schmitt sobre a existência

de uma contradição insuperável entre o liberalismo e a demo-
cracia, deveríamos, no entanto, levar a sério o fato de que ele
coloca em evidência as deficiências da democracia liberal parla-
mentar e a sua ausência de "fundamentos teóricos". Essa au-
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sência de elaboração satisfatória dos "princípios políticos" da
democracia representativa não pode deixar de acarretar conse-
qüências nefastas para o regime liberal democrático. Na medi-
da em que suas instituições são percebidas como simples técni-
cas instrumentais para a escolha de governantes, é pouco pro-
vável que pudessem ser asseguradas com um tipo de adesão
popular que garantisse uma efetiva participação na vida demo-
crática. O que falta em tais condições é aquela "virtude políti-
ca" que Montesquieu considerava indispensável à democracia e
que identificava com o "amor às leis e à pátria". O desmorona-
mento da vida democrática e a crescente descrença na ação
política que constatamos atualmente são, sem dúvida, o preço
que pagamos por termos negligenciado o domínio da reflexão
ética e filosófica sobre a democracia, e por termos dado algum
crédito à pretensa neutralidade da ciência política.

Contra a concepção puramente procedimental da demo-
cracia que predomina hoje, seria possível explicitar os valores
que regem o modo de coexistência humana específico da demo-
cracia moderna enfocado enquanto nova forma política de socie-
dade? Tal é, de fato, o verdadeiro desafio que Schmitt lança à
filosofia política contemporânea com a sua crítica à ausência de
fundamentação teórica da democracia parlamentar.

Para levar a cabo tal empresa, é indispensável captar a
especificidade da democracia moderna e o papel central que
nela desempenha o pluralismo. Entende-se por pluralismo o
reconhecimento da liberdade individual, essa liberdade que John
Stuart MilI apresenta em seu ensaio Sobre a Liberdade como a
única que merece esse nome, e que ele concebe como a possibi-
lidade dada a todo indivíduo de buscar a sua felicidade e bem-
estar como bem queira, de fixar para ele mesmo os seus próprios
objetivos e de a seu modo buscar realizá-los.

Compreendido dessa maneira, o pluralismo é, portanto,
vinculado à recusa de uma visão única do bem comum identifi-
cado com uma substância, ou seja, é contemporâneo à rejeição
da antiga visão da eudaimonia, considerada como constitutiva
do que designamos "modernidade". O pluralismo, e esse é o
ponto crucial, não é de modo algum intrínseco à idéia democrá-
tica, enquanto esta se identifique com a soberania popular. Pelo
contrário, ele encontra-se no centro de uma visão de mundo
que podemos qualificar de "liberal", e isso porque é necessário
reconhecer que o que caracteriza a democracia moderna, cri-

95



CADERNOS DA ESCOLA DO LEQISLATIVO

Nós hoje identificamos a
um tal ponto a democracia
com a sua forma moderna
e liberal, que indubita-
velmente muito se ofuscou
a idéia de que se pudesse
defendera democracia in-
tegralmente rejeitando-se o
liberalismo e o pluralismo.
Faz-se necessário, porém,
distinguir essas duas for-
mas de lógica política e o
direito de Schmitt de se
atar à definição original de
democracia, o que não nos
impedirá de demonstrar as
perigosas conseqüências
que podem decorrer des-
sa lógica Schimlttiana nas
condições próprias da mo-
dernidade,

quanto regime ou nova forma política de sociedade, é a articu-
lação entre o liberalismo e a democracia.

Que um tal regime pressuponha que se coloque em ques-
tão a verdade absoluta, Schmitt, distintamente de muitos libe-
rais, o percebe claramente. Esses últimos, em razão das posi-
ções racionalistas que defendem, acreditam efetivamente poder
conservar a idéia de uma verdade que poderia ser desvelada
para todos os homens sob a condição de que fossem capazes de
transcender seus interesses, a fim de julgarem unicamente do
ponto de vista da razão, ao passo que Schmitt é consciente do
fato de que o liberalismo implica, "no que tange à verdade, que
renunciemos à possibilidade de obtenção de um resultado defi-
nitivo" (p. 45).

É por essa razão que ele denuncia a articulação que per-
mitiu o nascimento da democracia liberal. E claro, com efeito,
que, em sua crítica à democracia parlamentar, o adversário de
Schmitt não é em primeiro lugar a democracia - que ele define
recorrendo, exclusivamente, à identidade entre dirigentes e diri-
gidos -, mas o liberalismo e o pluralismo. O que ele rejeita é
o que Claude Lefort designa como "a dissolução dos reparos da
certeza", e que marcou o advento da modernidade no nível
político.

Se Schmitt, a contrário senso, pode-nos ajudar a determi-
nar a natureza da democracia moderna, é precisamente na me-
dida em que ela lhe escapa. E isso devido a uma razão bem
simples: para ele, a modernidade jamais ocorreu. O que apare-
ce como política moderna é aos seus olhos somente a seculari-
zação da teologia, transformação de conceitos e atitudes teoló-
gicas, mediante usos não religiosos; daí sua afirmação de que
"todos os conceitos oriundos da moderna teoria do Estado são
conceitos teológicos secularizados"". Não pôde, portanto, ha-
ver aí qualquer ruptura, a emergência de qualquer coisa de novo,
de uma forma de legitimidade desconhecida até então.

Que nós nos encontremos sobre um outro terreno desde a
10 LEFORT, claude. revolução democrática, em um outro modo de instituição soci-
Essais sur le Politique, ai, que requer que concebamos a democracia de forma moderna
Paris: Le Seuil, 1986, P.
29.	 redefinindo o pluralismo, é, para Schmitt, precisamente o

impensável. Não pode haver nos marcos de seu pensamento

5cHMITT, Cari.
nenhum lugar para a democracia liberal e pluralista enquanto

TheólogiePo!ítique Paris: regime novo e específico. E refletir sobre esse "impensável" de
Gallimard, 1988,p.46.	Schmitt pode-nos ajudar a apreender os perigos dos desvios
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totalitários aos quais podem conduzir diferentes tentativas de
pensar a democracia na época moderna, opondo-a ao liberalis-
mo. No caso concreto de Schmitt é, sem dúvida, incorreto afir-
mar que seu pensamento se encontraria já marcado pelo nazis-
mo antes mesmo de sua opção de vincular-se a Hitler, em 1933.
Mas não há dúvida de que a sua profunda hostilidade para com
o liberalismo tenha tomado possível, já que não impediu, que
ele viesse a abraçar o nacional-socialismo. Perigos semelhantes
existem, no entanto, em outras formas de recusa da democracia
liberal, mesmo naqueles projetos profundamente antitotalitários
como os da "democracia participativa", inspii-ados pela nova
esquerda dos anos 60. Eles não vêem no liberalismo mais que
uma fachada para ocultar a divisão e a luta de classes da socie-
dade capitalista. Para eles, como para Schmitt, os partidos e o
sistema parlamentar aparecem como obstáculo para realização
de uma verdadeira homogeneidade democrática. São caracte-
rísticas do tipo das que encontramos nas críticas de certos au-
tores ditos "comunitários" ao liberalismo. Também eles rejei-
tam o pluralismo e sonham com uma comunidade orgânica
unificada em tomo de uma visão única de bem comum'2.

Em todas essas perspectivas, mesmo naquelas que são
freqüentemente bem intencionadas, bastante distintas das posi-
ções conservadoras e autoritárias de Schmitt, constata-se o
mesmo desconhecimento da característica específica da demo-
cracia moderna. Nas sociedades em que reina o pluralismo e
onde a existência de conflito e divisão já se tenham tomado
legítimas, não é mais possível que se conceba o povo como se
se tratasse de uma entidade unificada e homogênea dotada de
uma única vontade geral. E necessário repensar a política de-
mocrática a fim de que eia recoloque o pluralismo e a liberdade
individual. A lógica democrática da identidade entre góveniantes
e governados não pode, por si só, garantir o respeito aos direi-
tos do homem - que são um elemento constitutivo do regime
liberal democrático -, e não é senão graças à sua articulação

com as instituições do liberalismo político que a lógica da sobe-
rania popular pode ser compatível com o pluralismo.

Não obstante, apreender a especificidade da democracia
"moderna" é também captar o seu caráter histórico. Foi no
Ocidente que se realizou a articulação entre o liberalismo e a
democracia, que deu origem à democracia pluralista. E o pro-
duto de uma história, de uma cultura e de toda uma série de

12 - Ver, a propósito, meu
artigo: MOUFFE, Chantal.
La Libéralismo Américain
et ses Critiques. Esprit,
mars 1987. 
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condições que não são fáceis de reproduzir. Um tal modelo é
certamente universal, mas sua universalidade reside no fato de
que ele pode ser universalizado, o que não significa autorizar a
sua instauração pela força. E necessário desconfiar de um
"universalismo" que seria a negação do pluralismo e que, em
nome de valores universais, objetivasse, de fato, impor sua
própria visão particular.

LIBERALISMO E POLÍTICA

9 principal adversário de Schmitt é, portanto, o liberalis-
mo. E à lógica pluralista do liberalismo que ele se opõe, pois
coloca em questão a existência de uma verdade absoluta. O
liberalismo implica, por si só, que a verdade proceda da livre
escolha de opiniões e conduz assim à dissolução da verdade em
uma discussão infinda. Como já vimos, o que se encontra em
jogo nessa recusa do pluralismo é uma recusa em se reconhecer
a transformação da ordem simbólica que acompanha a emer-
gência da modernidade; Schmitt fala a partir de um lugar que á,
resolutamente, pré-moderno; não se trata aqui de acolher o seu
raciocínio.

13 SCHMITT, Cart. La
Notion do Politique. Paris:
Calmann-Lévi, 1972, p.
117.

Entre as críticas que dirige ao liberalismo, porém, algu-
mas são, de fato, pertinentes e podem esclarecer-nos sobre.al-
gumas falhas da democracia liberal. E assim que, para ele, o
individualismo liberal toma-se incapaz de captar a natureza do
fenômeno político. Em O Conceito do Político, ele afirma: "O
pensamento liberal elude ou ignora o Estado e a política para se
mover no interior da polaridade característica e sempre renova-
da de duas esferas heterogêneas: a moral e a economia, o espí-
rito e os negócios, a cultura e a riqueza. Essa desconfiança
crítica com relação ao Estado e à política se explica facilmente
pelos princípios de um sistema que exige que um indivíduo con-
tinue a ser o seu terminus a quo e o seu terminus ad quem"".

O pensamento liberal não pode senão configurar o impasse
sobre apolítica, poiso seu individualismo o impede de compre-
ender a formação das identidades coletivas. Para Schmitt, o cri-
tério do político, sua diferença específica, reside precisamente
na relação amigo/inimigo, o que importa na criação de um "nós"
em oposição a um "eles", e sempre se situa, pois, no campo das
identificações coletivas.
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Por outro lado, o racionalismo, que é, incontestavelmen-
te, preponderante no pensamento liberal, constitui, também ele,
um obstáculo para se apreender o fenômeno político. Este, com
efeito, concerne à dimensão conflitual da vida social e à perma-
nência do antagonismo. Ele revela que todo consenso se en-
contra fundado sobre atos de exclusão e indica precisamente os
limites de todo consenso racional: a existência de um excluído
impossível de ser eliminado. A crença liberal de que o interesse
geral resulta do livre jogo dos interesse privados e de que um
consenso racional universal seria o produto de uma discussão
livre conduz necessariamente o liberalismo à cegueira em face
do fenômeno político. Para Schmitt, esse não pode ser aborda-
do "em se fazendo abstração dessa eventualidade concreta do
reagrupamento em amigos e em inimigos, não importa quais
sejam os juízos que incidam sobre a política do ponto de vista
religioso, moral, estético ou econômico" (p. 76).

O liberalismo imagina que, uma vez relegadas as questões
concernentes aos valores e suas fontes de conflito à esfera pri-
vada, deveria ser suficiente um acordo sobre as regras
procedimentais para administrar a pluralidade de interesses que
existem na sociedade, e, assim, proceder à erradicação dos an-
tagonismos. Para Schmitt, essa tentativa de anulação do políti-
co destina-se ao fracasso, pois o político não é domesticável.
Sua energia advém, com efeito, de fontes as mais diversas e
"todo antagonismo religioso, moral, econômico ou de qualquer
outra natureza se transforma em antagonismo político desde
que seja forte o bastante para provocar o reagrupamento efetivo
dos homens em amigos e em inimigos" (p. 77).

Essa idéia liberal de que a democracia não passa de um
conjunto de regras de procedimento encontramos expressa em
Flans Kelsen, o filósofo do Direito, um dos adversários intelec-
tuais de Schmitt. Segundo Kelsen, não é a possibilidade de se
chegar à verdade graças à discussão que serve de princípio de
justificação da forma parlamentar, mas, muito ao contrário, a
consciência de que não há uma só verdade possível. Para ele, se
a democracia liberal recorreu aos partidos políticos e ao Parla-
mento como instrumentos da vontade geral, é porque ela reco-
nhece que uma homogeneidade substancial não podejamais ser
alcançada. Opondo a democracia "real" à democracia "ideal",
Kelsen declara que uma visão realista da política deve conceber
a democracia moderna como definida por um certo número de
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procedimentos mediante os quais o Parlamento e os partidos
exercem um papel central, pois são eles os instrumentos neces-
sários para a criação da vontade do Estado'.

Para Schmitt, essa visão da democracia, que salienta o
seu funcionamento e sublinha o seu caráter procedimental,
éabsolutamente contraditória, pois acredita que uma verdadeira
democracia deva ser fundada sobre a homogeneidade. A von-
tade do Estado deve ser dada de início e não pode ser em ne-
nhum caso o resultado de uma discussão; o povo deve poder
expressar diretamente e sem mediações sua unidade política.
Daí sua crítica ao contrato social, já que, para ele, a unanimida-
de das vontades ou é dada ou não é, "ali, onde ela existe, sua
característica natural toma o contrato não realizado; ali, onde
ela não existe, nenhum contrato a suprirá".

Uma tal concepção não deixa qualquer lugar para o
pluralismo, e não se importa com isso. Se, para nós, é necessá-
rio rejeitar uma visão "substancialista" da democracia, essa re-
cusa não nos conduz forçosamente à aceitação da visão
procedimental de Kelsen, visão que, na verdade, insiste com
boas razões sobre o fato de as normas procedimentais serem
essenciais para que se realize o acordo onde a vontade geral,
una e homogênea, seja possível. Por outro lado, porém, Schmitt
levanta um problema importante quando afirma que, sem
homogeneidade, não pode haver democracia; tudo depende do
modo como se entenda essa homogeneidade.

16 SC1-tMrrT,carI. Teoria	Em sua Teoria da Constituição ls, ele relaciona essa
dela Consiga ,c,on. Madrid:
Editorial Revista de homogeneidade com o conceito de igualdade e indica que a for-
Derecho.s/d.. ma política específica da democracia deve ser vinculada a um

conceito substancial de igualdade. Essa igualdade deve, segun-
do ele, ser pensada como uma igualdade política, ela não pode
se fundar sobre a indistinção de todos os homens, mas sobre a
sua pertinência a uma determinada comunidade política. Essa
comunidade política pode ser definida, no entanto, a partir de
diversos critérios: raça, religião, qualidades físicas ou morais,
destino ou tradição. Após o século XIX, observa-se, foi a
pertinência a uma nação o fator determinante para constituir a
substância da igualdade democrática.

De fato, a preocupação central de Schmitt é a da unidade
política; ele acredita que sem ela não pode existir o Estado.
Essa unidade, para ele, consiste em uma substância comum da
qual participam os cidadãos, e que permite que eles sejam trata-
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dos como iguais em uma democracia. Eu acredito que exista,
aqui, uma questão real, que reúne as reflexões de autores como
Montesquieu ou Tocqueville uma vez que eles se indagam acer-
ca do papel da virtude cívica ou da religião nas democracias.
Por outro lado, as analogias com a concepção da "vontade ge-
ral" em Rousseau são evidentes. O que torna a crítica de Schmitt
extremamente discutível e potencialmente totalitária é o fato de
que ele apresenta essa unidade como devendo ser de natureza
substancial; e é esse aspecto que torna impossível o reconheci-
mento do pluralismo.

Uma vez aceita essa necessidade de homogeneidade, como
concebê-la em termos que substituíssem a discussão, a argu-
mentação e o conflito? Podemos encontrar um esboço de res-
posta em Hermam HelIer, um pensador político da social-de-
mocracia alemã na época da República de Weimar. Em um ar-
tigo onde ele busca refutar O Conceito do Político de Schmitt,
Heller retoma o argumento do autor atinente a um certo nível
de homogeneidade social e de valores políticos compartilhados
para a realização da unidade democrática, mas ele afirma tam-
bém que essa homogeneidade não deve implicar a eliminação
do antagonismo social. E o que leva HelIer a propor uma inter-
pretação distinta da de Schmiu. Para ele, as bases intelectuais
da democracia parlamentar devem ser buscadas "não na crença
na discussão pública por si só, mas na crença de que existe uma
base comum de discussão e no jogo justo para o adversário,
mediante o qual se deseja chegar a um acordo em condições
que excluam a força bruta pura e simples".

Aí está, parece-nos, uma via particularmente fecunda, que
nos propomos a seguir, desde que essa homogeneidade requerida
para o funcionamento da democracia seja vista, porém, como
constituída pela adesão aos princípios políticos do regime libe-
ral democrático: a liberdade e a igualdade. E essa identificação
com esses princípios que fará com que se busque o consenso no
qual se afirme a cidadania democrática. E claro, por outro lado,
que esse princípios podem dar lugar a múltiplas interpretações e
que ninguém pode ter a pretensão de deter a interpretação
"correta". E precisamente por essa razão que se toma indis-
pensável estabelecer um certo número de mecanismos e proce-
dimentos a fim de se chegar a essas decisões e de determinar a
vontade do Estado no quadro de um debate sobre a interpreta-
ção dos princípios. Reencontramo-nos, assim, tanto com Schmitt
quanto com Keisen. Com o primeiro, já que os procedimentos

17 HELLER, Herman.
Politische Qomokratíe und
Soziale Homogenitár, em
Gesammelre Schriften,
vol. 2, Leyde, Sijilhotf,
1971, p. 427 ( citado por
Helien Kennedy em sua
introdução a SCHMITT,
Cari. The Crisis o! Par-
tamentary Democracy.
Canbridgo: MIT Press,
1985..)
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não são considerados como suficientes para criar a unidade po-
lítica de uma democracia e na medida em que uma unidade mais
substancial é requerida; com o segundo, já que se reconhece
que a vontade geral não podejamais ser dada de forma imediata
e sem a mediação de um certo número de procedimentos. Uma
tal solução não seria aceita nem por Schmitt, que acredita na
existência de uma verdade absoluta, nem por Kelsen, já que é
contrária a sua "teoria pura" do direito.

DEMOCRACIA MODERNA E RACIONALISMO

De que forma defender o liberalismo político e o
pluralismo, que constitui a sua.contribuição fundamental para a
modernidade democrática, se aceitamos as críticas de Schmitt
ao individualismo e ao racionalismo? Seria possível desvincular
o pluralismo ético e o liberalismo político do discurso racionalista
e reformular o projeto democrático moderno sem recorrer aos
chamados postulados universais da razão? Como desvincular
conceitos tão cruciais como os de "direitos do homem" ou de
"indivíduo" da problemática do individualismo para os repensar
em outro campo bem distinto?

No que se refere a todas essas questões, a perspectiva
proposta por Hans Blumenberg parece particularmente

18 BLUMENBERG,F-Ians. esclarecedora. Em A Legitimidade da Idade Modernal8,
The Legitimacy o! (lia Blumenberg discute a tese da "secularização", tal como formu-Modern Age, cambridge:
MIT Press, 1983.	lada, se bem que de maneira diferente, por um certo numero de

autores entre os quais CarI Schmitt e Karl Lõwith, segundo a
qual os conceitos-chave da modernidade não seriam mais do
que uma transposição de conceitos teológicos anteriores para
uma outra linguagem. Contrariamente a esses autores, ele de-
fende a idéia de que há uma verdadeira novidade na idade mo-
derna, que consiste na idéia de "auto-afirmação". Essa emerge
como resposta à situação criada pelo declínio da teologia
escolástica em um "absolutismo teológico", termo empregado
pelo autor para designar um conjunto de idéias vinculadas à
crença em um Deus onipresente e completamente livre. Em
face desse "absolutismo teológico", que faz com que o mundo
apareça como puramente contingente, ele indica como a única
solução a afirmação da razão humana através da ciência, da
arte, da filosofia etc., como medida da ordem e fonte de valor
no mundo.
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Segundo Blumenberg, entre a época moderna e a anterior
há, portanto, uma verdadeira ruptura, mas ela coexiste com uma
certa continuidade; que é no entanto, uma continuidade de pro-
blemas, não de soluções, de questões e não de respostas. E a
esse propósito que ele elabora um de seus conceitos mais inte-
ressantes: o de "reocupação". Para Blumenberg, o que se en-
contra em jogo, no que denomina processo de secularização,
não é a transposição de um conteúdo autenticamente teológico,
mas, sobretudo, "a reocupação de posições e de questões que
haviam se tornado vagas e cujas questões correspondentes não 

19 -
podiam ser eliminadas"19.	 ib'd,p.65.

Esse conceito permite-lhe distinguir entre o que é verda-
deiramente moderno, a idéia de auto-afirmação, e o que, como
a idéia de um progresso necessário e inevitável, não é mais do
que a "reocupação" de uma posição medieval, uma tentativa de
fornecer uma resposta moderna a uma questão pré-moderna,
ao invés de abandoná-la como o faria uma racionalidade consci-
ente de seus limites.

Vemos de imediato a importância de uma tal perspectiva.
Ela revela o racionalismo não como algo essencial à idéia de
auto-afirmação humana, mas como uma sobrevivência da pro-
blemática medieval absolutista: a ilusão de fornecer a si mesmo
os seus próprios fundamentos, que acompanhou o trabalho de
liberação da teologia realizado pelas Luzes, pelo Iluminismo.
Pode, então, ser reconhecido como tal, ou seja, como uma ilu-
são, sem que se perca o outro aspecto do Iluminismo, o que é
constitutivo da modernidade: o da auto-afirmação, à qual se
vincula a defesa da liberdade individual e do pluralismo. E
pode-se então demonstrar que é no momento em que a razão
moderna reconhece seus limites, quando assume completamen-
te o pluralismo e aceita a impossibilidade de um domínio total e
de uma harmonia final, é que ela se libera, finalmente, da idéia
de cosmos e de sua herança pré-moderna.

Contra tentativas como as de Habermas, que querem es-
tabelecer um vínculo necessário entre o projeto democrático da
modernidade, o racionalismo e o universalismo, Blumenberg
permite-nos afirmar que, para ser conseqüente, um projeto de-
mocrático moderno e pluralista deve romper com a idéia de "na-
tureza humana" à qual corresponderiam tanto uma forma única
de racionalidade quanto uma única verdade universal. A partir
daí, delineia-se a possibilidade de uma concepção que objetiva a
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defesa do liberalismo político e do pluralismo, totalmente
desvinculada do racionalismo e do universalismo. Uma tal vi-
são de democracia será capaz de reconhecer que, no domínio
da política e do direito, encontramo-nos sempre no campo das
relações de poder e que nenhum consenso pode ser estabeleci-
do como resultado de um puro exercício da razão. Ali, onde se
encontra o poder, não podemos eliminar completamente a força
e a violência, ainda que se trate da "força da persuasão" ou da
"violência simbólica".

O que a perspectiva racionalista interdita como objeto do
pensamento é o "politeísmo de valores", que se encontra no
cerne do pensamento de Max Weber. Ela nos impede, dessa
forma, de compreender que os limites do pluralismo não são
apenas os limites empíricos, mas também o fato de que certos
modos de vida e certos valores são, por definição, incompatí-
veis com outros, e que é propriamente essa exclusão que os
constitui.

Se, ao contrário, levarmos a sério a idéia nietzscheana da
"guerra dos deuses", é necessário admitir que não há um "nós"
sem a criação de um "eles" e que, daí, qualquer relação pode
tomar-se sede de um antagonismo, e o "outro" começa a ser
percebido como um inimigo que coloca em questão nossa iden-
tidade. Uma vez abandonada a ilusão racionalista de uma fór-
mula através da qual os diferentes fins do homem poderiam ser
harmonizados, trata-se de se conscientizar da radical impossibi-
lidade de uma sociedade na qual o antagonismo tenha sido eli-
minado.

QUAL PLURALISMO!
Até aqui, Schmitt serviu-nos de "guia" para demonstrar

que é em torno do pluralismo que se localiza a especificidade da
democracia moderna. No entanto, desse modo, ele nos previne
dos perigos de um certo tipo de pluralismo. Em sua discussão
sobre as teorias pluralistas anglo-saxônicas, ele nos revela que
as teses desenvolvidas por autores como Harold Laski ou G. D.
Cole são profundamente antipolíticas. A idéia central dessa for-
ma de pluralismo é a de que cada indivíduo participa de nume-
rosas comunidades e associações, das quais nenhuma pode ter
prioridade sobre as outras. Conseqüentemente, o Estado é apre-
sentado como uma associação cuja natureza é idêntica à das
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associações religiosas ou dos agrupamentos profissionais, e os
indivíduos são concebidos sem qualquer obrigação prioritária
para com a associação política. Schmitt acredita que essa é
urna visão típica do individualismo liberal, que sempre atribui
um papel determinante ao indivíduo na resolução dos conflitos.
Ele considera que "prefigurar, à maneira pluralista, a associação
política ao lado de uma associação religiosa, cultural ou
econômica ou de qualquer outra natureza, e fazê-la entrar em 20 SCHMITT Cari Laconcorrência com elas, não é possível, já que a natureza do p0- Notjon de Pai/tique. 0.
lítico não foi levada em consideração" ZÔ .	 cit., p. 86.

Essa reflexão, que nos parece crucial, implica que, na abor-
dagem da questão do pluralismo de uma maneira política, tor-
na-se necessário reconher seus limites. Com  efeito, princípios
antagônicos de legitimidade não podem coexistir no seio de uma
mesma associação política, pois aceitar que o pluralismo exista
nesse nível conduz fatal e automaticamente a se tornar incon-
gruente e disparatada a realidade política do Estado, o que não
implica que o pluralismo não possa existirem outros domínios
como o religioso, o cultural, bem como no nível dos partidos.
Um tal pluralismo, no entanto, requer a obrigação de fidelidade
a urna certa idéia de comunidade política que cristalize as insti-
tuições e os princípios que são próprios do modo de existência
coletiva pressuposto pela democracia moderna como nova for-
ma política de sociedade.

É, portanto, um erro representar o pluralismo da demo-
cracia moderna como sendo um pluralismo total, cuja única res-
trição a ser considerada seria a de resultar acorde com um con-
junto de procedimentos considerados neutros. Uma tal con-
cepção, bastante vinculada à ilusão liberal da "neutralidade do
Estado", esquece que não há procedimentos fora de qualquer
referência a normas,já que tais regras "regulativas" só têm sen-
tido em relação a regras "constitutivas", que são necessaria-
mente de uma outra natureza.

Longe de se fundar em uma visão de mundo "relativista", a
democracia moderna requer a afirmação de certos "valores" que,
como a igualdade e a liberdade, constituam seus "princípios políti-
cos". A partir daí, pressupõe-se uma forma de coexistência huma-
na que requer a distinção entre o público e o privado, a separação
da Igreja e do Estado, da lei civil e da lei religiosa. São tais distin-
ções que tornam possível a existência do pluralismo, e é por isso
que não as podemos colocar em questão "em nome do pluralismo".
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Como defender o máximo de pluralismo possível sem que
se prescinda do que é constitutivo da democracia moderna, e
que é a expressão daqueles princípios sem os quais ela não pode
subsistir? Esse é o problema com o qual nos defrontamos hoje
em razão do crescente caráter multiético e multicultural de nos-
sas sociedades. Uma das dificuldades principais consiste em se
encontrar um equilíbrio entre a democracia concebida como um
conjunto de procedimentos necessários para o tratamento da
pluralidade e a democracia como identificação com os valores
que permitem dar forma a um modo particular de coexistência.
Entre aqueles que reduzem a democracia a simples mecanismo
para a escolha dos governantes e aqueles que não a querem
pensar senão sob a forma de um "acontecimento", parece que
há lugar para uma reflexão animada por um duplo movimento:
ao invés de se evidenciarem apenas as instituições sem as quais
não se pode falar de igualdade e de liberdade, deve-se relevar
também o aspecto de "promessa" inerente ao ideal democráti-
co, sempre aberto para o porvir e impregnado de possibilidades
ainda a realizar. Qualquer tentativa de se privilegiar um aspecto
em detrimento do outro corre o risco de nos fazer prescindir do
que há de mais precioso no novo regime.

OS PARADOXOS DA DEMOCRACIA

Certamente, há na democracia moderna algo de profun-
damente enigmático, que Schmitt, no entanto, percebeu, se bem
que lhe tenha faltado um aporte adequado. Com efeito, ele
apresenta a democracia liberal como uma união contraditória
de princípios inconciliáveis: já que a lógica da democracia seria
a da identidade entre governantes e governados, sua realização
completa se tomar-se-ia impossível pela lógica liberal, que im-
põe o princípio da representação e do governo limitado. Mas
não podemos enfocar as coisas de uma outra forma? E inegável
que a realização completa da lógica da democracia, que é uma
lógica da identidade e da equivalência, toma-se impossível pela
lógica liberal do pluralismo e da diferença, já que essa última
obsta o estabelecimento de um sistema total de identificações.
Essas duas lógicas são, portanto, incompatíveis, mas isso não
implica que a democracia pluralista esteja fadada ao fracasso.
Muito ao contrário, podemos considerar que é precisamente a
existência dessa permanente tensão entre a lógica da identidade
e a lógica da diferença que faz da democracia um regime parti-
cularmente adaptado ao caráter indeterminado e incerto da po-
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lírica moderna. Pois é indubitável que é através da articulação
do liberalismo com a democracia que a lógica liberal tende a
construir cada identidade como positívidade e como diferença,
subvertendo necessariamente, desse modo, o projeto de
totalização ao qual visa a lógica democrática da equivalência.
Diante dessa característica, porém, ao contrário de nos queixar-
mos com Schmitt, acredito que devamos celebrar, já que é a
existência dessa tensão entre a lógica da equivalência e a da
diferença, entre o princípio da igualdade e o da liberdade e entre
as nossas identidades de "indivíduo" e de "cidadão", que cons-
titui a melhor garantia contra qualquer tentativa de realização
tanto de uma sutura definitiva, quanto de uma total dissemina-
ção. Guardemo-nos, portanto, da busca de sua supressão, pois
ela conduziria à eliminação do político e à negação da democra-
cia. Entre a visão de uma completa equivalência e de uma pura
diferença, a experiência da democracia moderna reside no reco-
nhecimento dessas lógicas contraditórias, bem como na neces-
sidade de sua articulação. Articulação que deve ser constante e
cotidianamente recriada e renegociada, não havendo qualquer
ponto de equilíbrio ou de harmonia definitiva a ser conquistado.
E aí, nesse espaço sempre precário desse intermédio, que a ex-
periência da democracia moderna pode encontrar curso, ou seja,
essa democracia será sempre um devir, um à venir, para reto-
mar a expressão de Derrida, insistindo não apenas nas
potencialidades a realizar, mas também, na radical impossibili-
dade de um ponto de chegada final. Qualquer crença em uma
eventual solução definitiva dos conflitos, assim como no desa-
parecimento da tensão inerente à divisão do sujeito com ele
mesmo, longe de fornecer o horizonte necessário ao projeto
democrático, efetivamente o coloca em risco. Pois, paradoxal-
mente, a realização plena da democracia seria precisamente o
momento de sua própria destruição. Ela há de ser concebida,
portanto, como um bem que não existe, como bem visado, que
não pode serjamais atingido completamente. E é no reconheci-
mento da impossibilidade de sua conquista total que a democra-
cia moderna atesta que seu projeto se encontra permanente-
mente vivo e que o pluralismo a habita.

Tradução: Menelick de Carvalho Netto
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ANO DE 1889
PROVINCIA DE MINAS QERAIS

IMPÉRIO DO BRASIL

Luiz Fernandes de Assis Coordenador de Ensino da
Escola do Legislativo.

documento que apresentamos a seguir per-
mite captar o sentido da política mineira,
meses antes da proclamação da República.
Para quem deseja o exercício agradável de
conferir as sutilezas da língua e da história,
extraímos, na íntegra, debates significativos
entre os deputados provinciais, que acom-
panhavam atentamente as transformações
de seu tempo.

Assim, podemos pinçar, como exem-
plo, as palavras do Deputado Martins de

Andrade, republicano convicto, quando, explicando em Plená-
rio por que o Sr. Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira,
ex-chefe do gabinete em 13 de maio de 1888, tinha-se deixado
deslumbrar "pelos aplausos que o vitoriavam por esse conside-
rável ato humanitário"— Lei Áurea -, deixa escapar que o
Conselheiro ficara "tranqüilo, julgando que não era preciso re-
construir o que havia destruído."

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, I(2):109-136,julfdez. 1994 	 109
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Falava em Plenário aos ex-senhores de escravos, que ti-
nham abandonado a nau monárquica por se sentirem traídos
pelo gabinete conservador. Longe de considerar o trabalho com-
pulsório como passível de indenização, como vários movimen-
tos negros hoje reivindicam, reclamavam-na para si, pelo senti-
do de propriedade do escravo. Enfim, era preciso reconstruir a
lavoura destruída, através da imigração em massa dos pobres
da Europa. Um negócio, como veremos, lucrativo e rumoroso.

Pode-se perceber ainda, nitidamente, que a voz daqueles
homens públicos, herdeiros de uma classe dirigente solidamente
constituída, ecoa com um sentido diverso para os dias de hoje,
mas nos lança questionamentos de extraordinária atualidade. O
Legislativo mineiro da época, esvaziado desde o fim de suas
imensas prerrogativas conquistadas pelo Ato Adicional, sofria
denúncias de subserviência política perante a Presidência da
Província. Não passava de uma mera "chancelaria" deste órgão,
na visão de alguns oposicionistas, mas quem se propõe a repen-
sar a idéia de representação em nossa sociedade atual não pode
desconhecer os passos desses predecessores. Nesses 172 anos
de vida política, enquanto nação independente, vivemos muito
mais tempo a experiência parlamentar do que o contrário. Quem
sabe se, ao relermos os Anais da Assembléia Provincial, consi-
gamos entender melhor os homens que dirigem o Estado repu-
blicano e federativo de agora.

Destacamos o desempenho parlamentar dos seguintes de-
putados, não necessariamente por ordem de importância, que
atuaram naquele segundo ano da 27a Legislatura, a última sob o
regime monárquico:

1. Dr. Aristides de Araújo Maia

2. Dr. Antônio Joaquim Barbosa da Silva

3. Pe. Antônio José Teixeira

4. Dr. Antônio Pinheiro Lobo de M. Jurumenha

5. Camilo Philinto Prates

6. Pe. Cândido Alves Pinto de Cerqueira

7. Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes

110



DOCUMENTA

8. Dr. Carlos da Silva Fortes

9. Domingos Rodrigues Viotti

10. Dr. Francisco Marfins de Andrade

11.Dr. Francisco José Coelho de Moura

12. Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha

13. João de Vasconcelos Teixeira da Motta

14.Dr. Joaquim Leonel de Rezende Filho

15. Dr. Joaquim Antônio Dutra

16.Dr. José Caetano da Silva Campolina

17. Pe. José Carlos Nogueira

18.Dr. Luiz de França Vianna

19. Dr. Modesto Augusto Caldeira

20. Sabino Barroso Junior

21. Sevenano Nunes Cardoso de Rezende

22. Dr. Tobias Antunes Franco de Siqueira Tolendal.2	 2 Completama lista outros
38 parlamentares. A lista
completa pode ser consul-
tada na Revista do Arqui-
vo Público, ano 1, fascícu-
lo 1, p8113, na qual, aliás,
há uma observação final

Os trechos que selecionamos dos Anais não seguem uma interessante: de que "nos
primeiros biênios da As.ordem cronológica. Destacamos os debates sobre a Assembléia sembléia Provincial, era de

Legislativa de Minas Gerais, as disputas político-partidárias, O 36 o número legal de seus
republicanismo, o federalismo, a imigração e a corrupção. Por membros, depois elevado

a 40 e afinal, para a últimafim, uma mostra da idéia conservadora de abstenção e greve, e legislatura (1888/89). Em
a adesão de Bias Fortes ao Partido Republicano, 	 diversas legislaturas variou

o número dos deputados
que tomaram assento, ora
por falta de compareci-
mento, ora por falecimen-
to, comparecendo no se-
gundo ano do biênio o novo
eleito, e ora (às vezes na
mesma sessão), por com-
parecer o deputado depois,
em sua ausência ou impe-
dimento, o respectivo su-
plente, quando havia su-
plentes."
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SOBRE A ASSEMBLÉIA LEQISLATIVA
DE MINAS QERAIS

2W Sessão Ordinária, em 	 O Sr. Severiano de Rezende - (Pela ordem. ) - Sr. Presi-
29 de julho dei 889, pági-
na 215.	 dente, disse um dia, nesta Casa, o Sr. Barbosa da Silva que o

maior serviço que o Sr. Barão de Cotegipe, então Presidente do
Conselho de Ministros, podia prestar ao País era a supressão
das Assembléias Provinciais. Apropriando-me da asserção da-
quele ilustre Deputado, direi hoje, sem dúvida, que era ato do
maior patriotismo eliminar essa instituição, criada para fins tão
elevados e que tanto se degenerou, descendo ao nível do qual se
distanciam as inspirações patrióticas e as de bom senso.

É desanimador, contristador, o estado a que se reduziu
essa Corporação, criada para fins elevados de interesse público
e reduzida à reunião, senão ilícita e ilegal, ao menos tumultuária
e anárquica, onde se chocam e se encontram mais os interesses
pequeninos, os caprichos censuráveis, o desrespeito e a emula-
ção, do que se trata, com ânimo calmo, desprevenido e absorvi-
do nas preocupações do bem público, de atender reclamadas
medidas e urgentes necessidades da Província (apoiados).

Aqueles que, como eu, são antigos nesta Assembléia, e
que para aqui vieram quando, nesta Casa, as discussões eram
perfeitamente encaminhadas, o Regimento respeitado e o Presi-
dente da Assembléia era um Magistrado que buscava elevar-se
acima das paixões pequenas, timbrando em ser fiel executor da
lei diante do descalabro que presenciamos, da anarquia, do tu-
multo e do atropelo das discussões e votações, acham-se toma-
dos de um sentimento desolador. Abafa-os esta atmosfera e sen-
tem-se entibiados nos seus esforços, porque têm, diante de si, o
desconhecido, o incerto, o imprevisto (apoiados).

Na realidade, Sr. Presidente, é contristador o estado atual
da Assembléia, onde se tem tratado dos mais sérios assuntos
sem a gravidade e a calma necessárias.

Vimos, por exemplo, por uma originalidade digna de nota, o
orçamento provincial servindo de cauda a um projeto de crédito ao
governo. O acessório como parte principal. O carro diante dos
bois! Encetada a discussão dessa importante lei ânua, a Comissão
respectiva correu em debandada.

O projeto de lei de forças correu à revelia da Comissão,
notando-se também, nas outras Comissões da Assembléia, a
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confusão e a falta de harmonia, de modo a não saber-se qual o
relator de cada uma delas e por onde as Pastas!

O Sr. Viotti - Verdadeira balbúrdia!

O Sr. S. de Rezende - Matérias urgentes e que têm prefe-
rência, por força do Regimento, são preteridas, não figuram na
ordem do dia, e por outras, de mínima importância, tudo se
empenha, dispensando-se os trâmites imprescindíveis, atro-
pelando-se as discussões, e arrolhando-as, intempestivamente
(Cruzam-se apartes).

Da palavra tem-se usado e abusado, de modo a consumi-
rem-se horas e horas, sem proveito algum, perdido o tempo em
estéreis e descabidas questões.

Era preciso revestir-se de grande paciência para assistir a
tudo isso com impassibilidade e resignação. Para a paciência,
porém, há limites, e, diante daquilo que estamos vendo, não
posso recalcar a indignação. Há tanto sopitada, ela se revela,
reagindo no protesto que ora atiro desta tribuna contra tais anor-
malidades (Muito bem!).

Sr. Presidente, seguindo os antigos usos e praxes, tendo
eu de dirigir à Mesa uma reclamação, inscrevi-me no Expedien-
te. Aguardava a hora em que me fosse dada a palavra, quando
sou surpreendido com a declaração de V. Exa. de que a hora
está finda, esgotado o espaço de tempo destinado ao Expedien-
te por alguns Deputados que, com a palavra pela ordem, toma-
ram-no em discussão de assuntos que bem podiam ser contem-
plados em qualquer outra ocasião, menos falando-se pela or-
dem; porquanto todos nós sabemos que se ocupa a tribuna sob
essa fórmula por bem dirigir os trabalhos, encaminhar votações
ou fazer reclamações em bem de alguma disposição regimental
preterida (apoiados). O que se tem praticado é o contrário. Fala-
se pela ordem para estabelecer a desordem.

O Sr. Drumond - No entanto, V. Exa. está também agora
fora da ordem.

O Sr. S. de Rezende - Não, senhor. Estou perfeitamente
na ordem, pois protesto em nome da regularidade, a fim de que
sejam mantidas as disposições do Regimento. E mesmo que to-
masse o alvitre dos Deputados que têm abusado, falando pela
ordem, estava eu em meu direito. Não hei de, por mais tempo,
resignar-me pacientemente a esperar que me dêem a palavra,
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ocasião que nem me é proporcionada, desde que se declara fin-
do o tempo do Expediente em que me inscrevi.

Sr. Presidente, torno a dizê-lo, de nada valem, nesta As-
sembléia, as prescrições do nosso Regimento, tanto que não me
dou mais ao trabalho de consultá-lo. Aqui o tenho guardado no
fundo da carteira, como volume inútil de legislação revogada
ou absoluta.

Se fora ele em vigor, V. Exa. não poderia deixar de incluir
na ordem do dia matérias que têm preferência legal, e as Comis-
sões não condenariam ao esquecimento, por tempo indefinido,
com menosprezo à legalidade e aos interesses públicos, projetos
de utilidade e importância incontestada. Entre esses, figuram
aqueles decretos da Assembléia aos quais a Presidência negou
sanção.

Essa matéria, de natureza urgente e como tal considerada
pelo Regimento, devia, nos primeiros dias de sessão, ser pre-
sente à Assembléia (apoiados). No entanto, correm os dias,
estamos quase a tocar o termo de nossos trabalhos e a comissão
de leis não sancionadas não se dignou, ainda, a interpor parecer
e apresentar-nos as leis que não obtiveram sanção.

Conta-se, entre elas, a que criou na cidade de Pitangui um
estabelecimento de instrução secundária com a denominação
de Ateneu Tolentino. Esta Casa é testemunha do quanto me
empenhei no sentido de fazer vingar esta medida, dos dissabo-
res por que passei, e da rede de estreitas malhas que antepuse-
ram à passagem desse projeto.

17 Sessão Ordinária em
17dejunhode 1889, pági-	 O Sr. Aristides Maia - Sr. Presidente, voto a favor do pro-
na 180. jeto em discussão, mas entendo que não posso votar silencioso,

entendo que não posso votar sem antes lavrar um protesto em
nome dos brios da Província de Minas. Sr. Presidente, desde o
ano passado, em que pela primeira vez fiz parte desta Assem-
bléia, eu confesso, tem sido com o mais profundo pesar que
tenho assistido aqui às suas discussões, tem sido com o mais
profundo pesar que tenho visto o abatimento em que se acha
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esta Corporação, este Corpo Legislativo. Uma das atribuições
mais importantes, talvez a mais importante da Assembléia Pro-
vincial, é a fiscalização do emprego das rendas públicas e, en-
tretanto, eu não sei em que foram aplicadas as rendas arrecada-
das do exercício de 1886 a 1887, liquidadas no ano passado. Eu
não sei em que foram aplicadas as rendas do exercício de 1888,
liquidado em junho último. Não só eu não sei, como posso afir-
mar: ninguém nesta Casa o sabe. Nem uma tabela nos foi reme-
tida. Nem um documento a respeito nos foi apresentado pela
Administração.

O Sr. Bias Fortes - Nenhum volume da coleção de leis do
ano passado está publicado.

O Sr. A. Maia - Entretanto, Sr. Presidente, vem agora o
governo nos apresentar um projeto relativo às finanças da Pro-
víncia, pelo qual temos de votar, porque, afinal de contas, nós
não passamos de uma chancelaria do Presidente da Província.
Temos de votar, porque temos a obrigação de dar meios de
governo, e o Presidente só tem de dar satisfações ao governo de
Sua Majestade, o Imperador, e não à Província. Este projeto,
Sr. Presidente, deveria vir acompanhado das tabelas demons-
trativas das despesas feitas e dos serviços necessários por fazer,
afim de que pudéssemos votar com um pouco de consciência.
Levantei-me, Sr. Presidente, para lavrar este protesto, embora
saiba que ele é inútil. Voto pelo projeto unicamente porque en-
tendo, e entende a Bancada Republicana, não negar meios de
governo.

O Sr. Camilo Prates - Sr. Presidente, algumas horas ainda Discurso pronunciado na

separam-nos do advento da administração liberal. E, portanto, sessão de 18 de junho de
1889. Página 75.

justo que, não podendo privar com o atual governo da Provín-
cia, eu procure saber, desta tribuna, como correm os negócios
públicos.

O Sr. A. Teixeira - Daqui a pouco, V. Exa. há de ser admi-
tido em palácio.

O Sr. C. Prates - 'V Exa. acaba de ouvir do honrado De-
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putado republicano que as Assembléias Provinciais, como se
acham constituídas, e pela forma por que são tratadas pelos
Presidentes de Províncias, nada valem. Sobre este ponto, estou
de perfeito acordo com o nobre Deputado. Votamos leis e elas
não têm execução. A Assembléia faz o seu orçamento, mas os
Presidentes de Província fazem outro, isto é, a Assembléia vota
fundos para certos e determinados serviços e o Presidente os
aplica a outros, como bem lhe parece.

O Sr. Amaral - Desvirtuando completamente a aplicação.

O Sr. C. Prates - Portanto, é bem visto que as Assem-
bléias Provinciais, no meu modo de pensar, e creio que no de
muitos outros, não passam de decoração custosa para as Pro-
víncias.

Infelizmente, isso não se dá só nos Corpos Legislativos,
também no Poder Executivo há a mesma balbúrdia, a mesma
confusão, dê tal modo que a administração, que devia ser
exercida pelo administrador da Província, o é por seus oficiais
de gabinete, empregados da secretaria, etc.

Sr. Presidente, todos sabem o que é um testamento políti-
co (aproveito a ocasião para responder ao ilustre Deputado re-
sidente em Conceição do Serro, que ontem perguntou a V. Ef
qual a razão por que a Assembléia não tinha funcionado até
anteontem). Os nobres Deputados representantes do Partido
Conservador, em sua maior parte, estavam ocupados no recebi-
mento dos legados da situação conservadora (não apoiados) e,
por essa razão, não concorriam às sessões.

O Sr. Amaral - Só vieram à Assembléia depois que deram
quitação ao Presidente da Província (Há outros apartes.).

SOBRE AS DISPUTAS PARTIDÁRIAS,
O REPUBLICANISMO E O FEDERALISMO.

21 2 Sessão Ordinária, em	 O Sr. Martins de Andrade - ( ... ) Senhores, não tenho por
30 de julho de 1889, pági- costume ofender a quem quer que seja e muito menos aos meus
na 256.	 adversários políticos que eu respeito e acato. Vou assentar a

discussão no terreno dos princípios, sem ferir individualidades,
e, por isso, espero ser ouvido com atenção.
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Sr. Presidente, os últimos acontecimentos políticos que,
no dia 7 de junho do corrente ano, desfilaram diante dos nossos
olhos, como resultado de anteriores anomalias pela ascensão do
Partido Liberal, quando é certo que o Partido Conservador
tinha uma grande maioria no Parlamento, vieram pôr em relevo
a desconsideração com que a Coroa trata os partidos
monárquicos, transformados em um bando sem princípios nem
idéias, que, explorando as mil complicadas necessidades sociais
e políticas do País, disputa o poder pelo poder. E um fato que
está na consciência geral que, havendo no parlamento, uma gran-
de maioria da facção denominada Partido Conservador, achan-
do-se à frente do governo o Sr. Conselheiro João Alfredo Cor-
reia de Oliveira, que, tendo feito a Lei de 13 de Maio e deslum-
brado pelas flores e pelos aplausos que o vitoriavam por esse
considerável ato humanitário, deixou-se ficar tranqüilo, julgan-
do que não era preciso reconstruir o que havia destruído, com
um traço de pena, viu a opinião pública agitar-se em torno do
gabinete que presidia, e, sentindo o terreno fugir-lhe debaixo
dos pés, porque já a confiança parlamentar lhe ia faltando, diri-
giu-se à Coroa e pediu-lhe a dissolução da Câmara dos Deputa-
dos, - que lhe foi negada.

Em tão triste emergência teve de deixar o poder, não
obstante a grande maioria que, com a mesma dedicação com
que havia sustentado o ministério presidido pelo Sr. Barão de
Cotegipe, de brilhante memória, ministério que se opunha te-
nazmente à extinção do elemento servil, entregara-se de corpo
e alma ao gabinete presidido pelo Sr. João Alfredo, auxiliando-
o para a realização da gloriosa mas precipitada Lei de 13 de
Maio! Eis o critério e o valor moral da representação nacional.
Eis como a Coroa considera as maiorias parlamentares! Para
substituir o ministério demissionário, Sua Majestade, o Impera-
dor, houve por bem mandar que fossem à sua presença dois
chefes conservadores, os quais, na impossibilidade de uma con-
ciliação entre os grupos Paulino de Souza e João Alfredo, de-
clinaram da honra da organização do ministério. Após esse acon-
tecimento, foi chamado o Sr. Conselheiro Saraiva, que também
recusou tomar sobre os ombros tão pesada incumbência e indi-
cou o nome do honrado Sr. Visconde de Ouro Preto, que orga-
nizou o ministério que, desde 7 de junho, está dirigindo a nau
do Estado. O Sr. Visconde de Ouro Preto, que é, incontestavel-
mente, uma das maiores glórias desta Província (apoiados), uma
das mais brilhantes estrelas engastadas no céu de nossa Provín-

117



CADERNOS DA ESCOLA DO LEQISLATIVO

cia, apesar do imenso prestígio que o cerca, do seu grande ta-
lento, jamais conseguirá opor resistência à onda republicana
que tumultua imponente no seio da nossa sociedade.

É ingrata a tarefa de que S. Exa. se incumbia, qual a de
esmagar o pensamento democrático do País. À frente do gabi-
nete que organizou, S. Exa. dirigiu-se ao Parlamento para apre-
sentar-lhe seus companheiros e exibir o seu programa. Com
aquela filáucia que o caracteriza, que lhe é peculiar, avançou
imprudentemente: "Com essas medidas (são, mais ou menos, as
palavras de S. Exa.) hei de anular o movimento republicano, hei
de esmagar o partido que se levanta" (não apoiados da Banca-
da Liberal).

Não se irritem os nobres Deputados, pois que isto consta
do discurso do honrado Sr. Presidente do Conselho, a cujo
caráter faço justiça. E, Sr. Presidente, encontrando esse grande
homem enérgica resistência por parte de certos Deputados,
que se levantaram contra tão temerárias expressões, mudou de
rumo, abrandando o seu entusiasmo e, simulando homenagem à
opinião popular, exclamou em sua réplica: "Pois bem, se a mai-
oria do País for pela República, eu serei o primeiro a respeitá-
la". O Sr. Visconde de Ouro Preto enganou-se redondamente,
quando, assumindo as rédeas do governo, pensou conter a cor-
rente democrática, que se avoluma dia a dia, invadindo todas as
consciências. Não, Sr. Presidente, quando uma idéia se desen-
volve com tal pujança, resistir-lhe orça pela insensatez, e o no-
bre Presidente do Conselho jamais conseguirá o seu intento
(apoiados da Bancada Republicana). 	 -

Senhores, servindo-me do pensamento de um notável es-
critor, direi: não se voltem os poderes constituídos contra a cor-
rente do tempo. O lado invencível da idéia revolucionária está
em ela ser derivada da elaboração crítica que se está dando nos
espíritos, os mais medianos ainda. Todas as vezes que um poder
se discute, já não tem prestígio, só lhe resta a força material,
mas esta é tirada pelo tributo de sangue ao povo, e é esse mes-
mo povo que já não crê na origem divina da soberania. São
esses produtos híbridos que, pela liga de interesses de casas rei-
nantes e pela bestialização do homem no soldado, julgam-se
com direito investido do céu, para nos chamarem de "vassalos,
súditos" e outras formas do ferrete da servidão da Idade Média
a nós, os que pensamos, trabalhamos e transmitimos, para as
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gerações que vêm, o depósito sagrado das idéias e progressos
que recebemos e que ampliamos, por não sermos parasitas!

***

O Sr. França Viana - Sr. Presidente, na qualidade de relator 12° Sessão Ordinária, em
da Comissão de Força Pública, cabe-me a honra de responder 4 de julho de 1889, página

ao ilustrado representante do 8° Distrito, o Sr. Dr. Aristides 110.

Maia, que ontem rompeu o debate sobre o respectivo projeto.

Não acompanharei, Sr. Presidente, o nobre Deputado nos
seus arrojados vôos oratórios, porque me falecem os predicados
necessários para isso (não apoiados gerais), mas procurarei
responder aos diversos tópicos do seu discurso, segundo os li-
geiros apontamentos que me foi possível tomar no correr da
discussão.

Começou o nobre Deputado por afirmar que o Partido
Liberal é um partido que não tem feito reformas.

O Sr. T. da Motta - E disse a verdade

O Sr. E Viana - Vou demonstrar a V. Exa. o contrário. Sr.
Presidente, não posso atribuir essa asseveração do nobre Depu-
tado ao desconhecimento da nossa história política, quero antes
atribuí-Ia ao seu exaltadíssimo espírito partidário, que o leva a
ponto de negar verdades históricas, como aquele que quisesse
negar a luz meridiana (não apoiado do Sr A. Maia).

Sr. Presidente, a quem devemos nós a Lei de 12 de Agos-
to de 1834, essa gloriosa tradição que devemos engrandecer e
alargar, e nunca restringir ou mutilar, como fez a Lei
Interpretativa de 12 de Maio de 1840, que, a título de interpre-
tação, inutilizou completamente a grande conquista da máscula
geração de 1834? Ao Partido Liberal.

Sr. Presidente, um dos deveres mais imperiosos do Parti-
do Liberal, uma das reformas de sua propaganda está, sem dú-
vida, na afirmação da autonomia e independência das provínci-
as, na amplitude de suas faculdades e regalias.
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• Sr. A. Maia - A Federação ficou na indicação do ano pas-
sado.

• Sr. F. Viana - Lá chegarei. Um dos nobres empenhos do
Partido Liberal é, sem dúvida, fazer valer, por atos repetidos e
sérios, e não pela declamação e pela retórica, não por palavras
vãs com todos os seus consectários lógicos...

O Sr. J. Dutra - V. Exa. é o maior amigo da retórica que
temos aqui. E o retórico-mor (risadas).

O Sr. F. Viana - ... o grande princípio de descentralização
provincial, que salvou este Império, que, inquestionavelmente,
manteve unido este País, e que é, quiça, o seu principal elemen-
to de liberdade... A quem devemos ainda, Sr. Presidente, a Lei
n° 3.029, de 9 de janeiro de 1881, que reformou o sistema elei-
toral do Brasil, nobilitando o direito de sufrágio, empregando
(sic) o processo eleitoral dos inúmeros vícios que concorriam
para o falseamento da representação nacional (Há muitos apar-
tes.)? A resposta não é duvidosa. Ao mesmo generoso e ínclito
partido, que, entretanto, o nobre Deputado increpou de não ser
reformador (Há muitos apartes.). Quem foi, Sr. Presidente, que
impulsionou o grande problema do elemento servil, que foi,
indebitadamente, resolvido pelo Partido Conservador, a 13 de
maio do ano passado, aberrando de seus princípios políticos,
exorbitando de suas tradições históricas e contrariando sua ín-
dole de partido da junta do Colce? Não podeis negar que a re-
forma do elemento servil muito deve ao Partido Liberal, que a
devia ter feito, pois foi corajosamente agitada no seio do Parla-
mento brasileiro pelo glorioso gabinete Dantas, a quem devia
ter cabido a tarefa de coroar essa obra humanitária, segundo foi
mesmo indicado pelo sacerdos magnus da grei conservadora, o
Sr. Barão de Cotegipe, nas memoráveis palavras: "Ou eu ou o
Sr. Dantas". Ele representando o elemento conservador, o ele-
mento escravocrata, o elemento da resistência, e o Sr. Dantas, o
elemento propagandista, o elemento abolicionista (Há inúme-
ros apartes e o Sr. Presidente reclama a atenção.).

O Sr. E Viana - Peço a V. Exa. que me mantenha a palavra.

O Sr. Presidente - Atenção! O orador assim não pode continuar.

O Sr. F. Viana - Sr. Presidente, o ilustrado colega, a quem
respondo, ainda avançou a seguinte proposição: "A onda repu-
blicana tem crescido muito". E uma verdade incontestável essa
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afirmação de S. Exa. É uma coisa que está na consciência de
todos; mas, Sr. Presidente, se nós investigarmos, minuciosamen-
te, os motivos do crescimento da onda republicana, servindo-
me das expansões do colega, chegaremos ao seguinte resulta-
do, que não se pode contestar: o movimento republicano no
Brasil, com muitas e honrosas exceções, nas quais estão com-
preendidos os partidários sinceros, é devido principalmente à
reforma de 13 de maio, que extinguiu a escravidão no Brasil.
Muitos possuidores de escravos, vendo-se feridos em suapro-
priedade, que até então tinha sido respeitada e conservada à
sombra das leis do País, sem que fossem indenizados do valor
dessa propriedade, indignaram-se contra a ordem de coisas exis-
tentes, e então, como uma represália, acamparam nas fronteiras
republicanas, donde despedem raios e coriscos contra a nossa
forma de goveno, a qual responsabilizam agora por todos os
nossos males passados, presentes e futuros. No seu furor de
reformas, querem a todo transe mudar a nossa forma de governo,
que reputam a causa eficiente de nosso atraso em relação aos de-
mais povos civilizados e cultos do mundo (Há numerosos e re-
petidos apartes.)..

Eis, Sr. Presidente, a explicação desse grande movimento
democrático, que se acentuou principalmente depois da Lei de
13 de Maio. Não indagarei, Sr. Presidente, se os que assim pro-
cedem estão com a verdade, consultam o verdadeiro bem desta
grande Pátria americana, que todos estremecemos e idolatra-
mos, mas direi: é um republicanismo muito excêntrico, uma de-
mocracia sui generis essa, que se exalta de indignação e rancor
contra o trono, só porque ele, mais humanitário, mais liberal,
mais coerente do que ela, proclamou, alto e bom som, o grande
princípio da gloriosa Revolução de 1789, que declarou os direi-
tos do homem e arvorou o lábaro sacrossanto da liberdade, igual-
dade e fraternidade (Trocam-se numerosos e repetidos apar-
tes.)!!!

Disse ainda o nobre Deputado, a quem respondo, que o
Exército Brasileiro foi um elemento de resistência que encon-
traram os sustentadores da hedionda instituição do elemento
servil, porque não quis prestar-se ao indecente papel de capi-
tão-do-mato, para perseguir os escravos em sua fuga, para con-
ter o êxito das vítimas de tão execranda e bárbara instituição
(Trocam-se muitos apartes).

Quererá, porventura, S. Exa. defender esse ato de
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indisciplina do nosso Exército? Tenho para mim, Sr. Presidente,
que esse ato do Exército Brasileiro é um verdadeiro ato de re-
beldia, de indisciplina, que não pode merecer aplausos, porque
o Exército é essencialmente obediente como força pública. Não
pode eximir-se de cumprir as ordens que emanam do legítimo
superior, sob o pretexto de que lhe repugna cumprir ordens de
certa natureza. Foi, Sr. Presidente, um triste precedente que veio,
de mais a mais, anarquizar o nosso País, desprestigiar o princí-
pio da autoridade, já tão desmoralizado entre nós, plantar os
germens de perniciosas conseqüências para a ordem e seguran-
ça pública (Trocam-se muitos apartes.). Mas a verdade, Sr. Pre-
sidente, é que a reforma do elemento servil estava feita, porque
o movimento emancipador era quase geral no nosso País.

O Sr. Bias Fortes - O nobre Deputado está em contradição.

O Sr. E Viana - Não há contradição. Os possuidores de
escravos os libertavam em massa, e a fatal instituição, Sr. Presi-
dente, tendia a desaparecer para sempre no insondável abismo
do nada, passando a pertencer, tão-somente, aos domínios da
nossa história, de que é uma das páginas mais negras (Muito

bem!)!!! Não foi, portanto, a resistência do Exército que desfe-
chou o golpe mortal na instituição servil. Em seus arroubos de
eloqüência, ainda avançou o meu ilustrado amigo a seguinte
proposição, que peço licença para contestar: "No Brasil, não há
liberdade de pensamento". E citou o que tem acontecido em
diversas conferências do emérito propagandista republicano, Dr.
Silva Jardim.

Sr. Presidente, eu direi ao nobre Deputado que muito me
glorio e ufano de pertencer a um País como o nosso, onde há com-
pleta liberdade de pensamento (muitos apoiados). Há fato mais
significativo dessa liberdade de se exprimir o pensamento do que a
grande amplitude que tem a imprensa de exprimir sua opinião entre
nós (muitos apoiados)?

Parece-me, Sr. Presidente, poder dizer, sem receio de er-
rar, que não há país tão livre como o Brasil na manifestação do
pensamento, quer na imprensa, quer na tribuna, quer na praça
pública nos célebres meetings. O fato de ter sido desacatado o
Sr. Silva Jardim, em algumas de suas conferências republicanas,
nada prova contra a liberdade de pensamento, antes a confirma.
E, Sr. Presidente, se eu, como liberal, como amante da liberda-
de de exprimir o pensamento, lamento sinceramente tais desa-
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catos cometidos, tendo assistido e lido algumas conferências
desse ilustre tribuno republicano, não posso também deixar de
reconhecer que ele, às vezes, pratica demasias no exercício da
palavra. Usa, como vós não podeis negar, de uma linguagem
desabrida, principalmente quando ataca a família imperial, a quem
devemos respeito e consideração, por ser a família imperante, a
sombra de nosso pacto fundamental, a Constituição Política do
nosso Império (Apoiados. Muito bem!).

O Sr. Campolina - É uma família digna de respeito (apoi-
ados).

O Sr. F. Viana - Na sua faina de acoimar de atrasado o
Partido Liberal, disse o nobre Deputado que esse Partido quer a
restauração do Ato Adicional, enquanto o Partido Conservador
de São Paulo, tendo à sua frente o Sr. Antônio Prado, hasteou a
bandeira da Federação das Províncias.

Sr. Presidente, se o Partido Liberal conseguir a restaura-
ção do Ato Adicional, o restabelecimento da pureza da reforma
democrática de 1834, expurgada da excrescência que se deno-
mina "Lei Interpretativa", terá incontestavelmente prestado um
relevante serviço ao País, para cujo engrandecimento tem sem-
pre pugnado (Apoiados. Muito bem!). O Partido Liberal domi-
nante não hasteou a bandeira da Federação e, conquanto eu seja
partidário dessa idéia...

O Sr. A. Maia - Hoje não é mais.

O Sr. E Viana - Ainda o sou, porque não renuncio, de
modo algum, às minhas crenças políticas, porque, posto que
essa idéia seja advogada por alguns de seus membros mais dis-
tintos, reunido esse Partido em maioria no Congresso Liberal,
que se realizou no Rio de Janeiro, essa maioria não julgou ainda
oportuna a idéia, mas, sim, a das franquias provinciais e munici-
pais, um dos pontos mais brilhantes do programa político do
patriótico gabinete Sete de Junho, em boa hora entregue à direção
do hábil estadista Visconde de Ouro Preto, um dos filhos mais
distintos desta Província, de caráter altivo, como as altivas ser-
ranias, em que viu a luz, não significando, porém, esse fato que
o Partido Liberal tenha renunciado a essa grandiosa idéia da
Federação das Províncias. Que nos importa que o Sr. Prado
tenha arvorado a bandeira da Federação dessas Províncias?
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O Sr. F. Amaral - O Sr. Prado é um especulador (Não
apoiados da Bancada Conservadora. Apartes.).

O Sr. F. Viana - Aquele que abusou completamente das
normas políticas de seu Partido, que contrariou os precedentes
e as tradições do mesmo Partido, arvorando a bandeira da liber-
dade incondicional dos escravos, também pode advogar a causa
da Federação das Províncias, mas está certamente divorciado
dos sãos princípios de sua escola política, que é a conservadora.
Falou ainda o nobre Deputado na proibição da leitura de jornais
feita aos alunos da Escola Militar.

O Sr. Severiano de Rezende - Pode até ser disposição do
regulamento da Escola.

O Sr. F. Viana - Se esse fato se deu, o que sinceramente
lamento, devemos todos estigmatizá-lo, mas não pode ser atri-
buído, nem o nobre Deputado demonstrou que fosse determi-
nado por influxo do atual Ministério. Em um dos tópicos de seu
discurso, disse o nobre Deputado que o Ministério atual quer
apoderar-se de nossas terras (O Sr Maia dá um aparte.).

O Sr. F. Viana - O nobre Deputado esteve um romancista
de força (sic). Em que parte, em que ponto do programa do
Ministério viu S. Exa. essa idéia? Em nenhum, respondo eu.
Disse ainda o nobre Deputado que a grandeza da República
Argentina e o seu desenvolvimento são devidos principalmente
à supressão dos direitos de exportação. Não quero duvidar da
afirmação do nobre Deputado, a quem tributo respeito e amiza-
de, mas pergunto eu a S. Exa.: pode a nossa Província abrir
mão desses impostos, que representam uma verba importante
de sua receita, sem que tenha impostos sucedâneos, para supri-
rem a falta dos de exportação? Eis o que o nobre Deputado não
demonstrou.

O Sr. Camilo Prates - É um projeto niilista, um projeto
desorganizador.

O Sr. F. Viana - O nobre Deputado acha boa e vantajosa a
idéia, mas não nos indicou o remédio para suprir a falta dos
impostos de exportação; e não o tendo feito, não podemos, de
modo algum, prescindir desse importante elemento da receita
provincial, que contribui para a manutenção de muitos serviços
públicos, já organizados, e que se baseiam nessa parte da recei-
ta. Pergunto, ainda, ao nobre Deputado: podemos abrir mão
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desses impostos, quando é certo que só o imposto de 4% sobre
o café exportado produz em nosso orçamento uma verba de mil
e trezentos contos de réis, e o de 3% sobre gêneros de exporta-
ção produz outra verba de cento e oitenta contos de réis? Não
tem lugar essa supressão. O nobre Deputado seria mais razoá-
vel se propusesse antes a diminuição de semelhantes impostos.
Falou ainda o nobre Deputado em auxílios prestados à lavoura
pelo atual Ministério, que qualificou de "panacéia". Como quer
que seja, Sr. Presidente, o certo é que o nobre Visconde de Ouro
Preto está prestando relevantíssimos serviços à lavoura de nos-
so País com esses auxílios, pois o que ela mais precisa é de
capitais para desenvolver-se e manter-se. Esse ato patriótico do
gabinete Sete de Junho tem merecido os aplausos da imprensa
ilustrada da Corte, como sejam a Gazeta de Notícias, O País,
etc. Parece-me, Sr. Presidente, ter respondido ainda que palida-
mente...

SOBRE IMIQRAÇÃO E CORRUPÇÃO

O Sr. Joaquim Dutra - Conquanto eu reconheça, Sr. Pre- 69 Reunião Ordinária, em

sidente, que a transformação da sociedade se opera de modo 21 de junho de 1889, pá-

lento e gradual, contudo, força é confessar, há acidentes tão gina4l.

decisivos na vida social que desvendam bruscamente uma situ-
ação radicalmente nova. Em face de tal emergência, os reparos
por parte dos poderes públicos devem ser prontos, enérgicos e
eficazes (apoiados). A Lei de 13 de Maio de 1888, rasgando
para todo o sempre os antigos e rotineiros moldes do nosso
sistema de trabalho agrícola, produziu na sociedade brasileira,
não há como negá-lo, um desses acidentes. A organização, pois,
de um novo sistema que venha em breve substituir o antigo cons-
titui um problema cuja resolução urgente deve ser encarada sem
hesitação, resolutamente, a fim de tirar a lavoura do triste e
desanimador abatimento em que jaz. As variantes dessa ques-
tão, aliás complexa, devem ser estudadas e decididas com ener-
gia máscula e sincera dedicação patriótica (apoiados). A imi-
gração, Sr. Presidente, se nos afigura como a válvula única de
segurança, como o único meio salvador na resolução desse com-
plexo problema, e tanto assim é que os poderes públicos têm
procurado auxiliar aqueles que a ativam. Em 1881, foi celebra-
do pela Província um contrato, sobre bases viciosas, para a in-
trodução de colonos da Ilha dos Canários. Em virtude desse
contrato, porém, não foi introduzido na Província um só imi-
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grante, não obstante a sua rescisão posterior custar à Província
centenas de contos de réis. Esse tributo, porém, Sr. Presidente,
foi pago não só pela Província, mas também pelo governo ge-
ral. A vacilação era, nesse tempo, a nota dominante de todos os
espíritos. Os nossos homens de Estado não tinham um plano
assentado sobre essa matéria. Uns opinavam pela imigração es-
pontânea, e outros, pela imigração subvencionada. Mas, Sr. Pre-
sidente, nesse assunto complexo e variável em que predominam
a observação e a experiência e não os motivos a priori, como
muito bem disse na sessão do ano passado um ilustre Deputado,
ilustração invejável em tão verdes anos e uma das organizações
cerebrais mais completas que conheço, o Sr. Barbosa da Silva
(apoiados).

O Sr. Barbosa da Silva - Bondade de Exa.

O Sr. Joaquim Dutra - Como dizia, Sr. Presidente, de 1881
para cá muito se tem adiantado sobre o assunto. A Assembléia
Provincial de Minas votou, em 1887, a Lei n° 3.417, dando ao
governo amplitude franca para estabelecer e organizar o servi-
ço da colonização e imigração entre nós. Tendo sido já conquis-
tadas as melhores idéias, pois que uma aturada experiência ha-
via dado a esse ramo de serviço a desejável orientação, sancio-
nando a imigração subvencionada como o melhor sistema para
estabelecer, na Província, a corrente imigratória almejada por
todos, a Assembléia Legislativa de Minas andou patrioticamen-
te quando, no ano passado, ampliou a Lei n° 3.417, votada pela
Assembléia de 1887. Mas, Sr. Presidente, é doloroso confessar
que os administradores da Província não corresponderam, de
modo algum, a esses sentimentos patrióticos das Assembléias
de 1887 e 1888. O Sr. Dr. Horta Barbosa, como é sabido,
mercantilizou por demais esse ramo do serviço público (apoia-
dos e não apoiados), entregando-o, exclusivamente, a uma as-
sociação de compadres de Juiz de Fora, denominada Associa-
ção Promotora da Imigração, que, absolutamente, não tem
correspondido aos intuitos da Lei n° 3.417, ampliada no ano
passado.

O Sr. A. Teixeira - Faz parte da diretoria dessa Associa-
ção o Sr. B. de Itatiaia, que é 040 Vice-Presidente da Província.

O Sr. Joaquim Dutra - Para mim, é indiferente que seja
Diretor da Associação Promotora e Vice-Presidente desta Pro-
víncia o Sr. B. de Itatiaia. Essa circunstância em nada me pode-
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rã tolher quando se tratar do cumprimento dos seus deveres. O
Sr. B. de Itatiaia possui títulos que muito o recomendam à mi-
nha estima e alta consideração, mas, se cometer faltas no exer-
cício de qualquer encargo público, terá para mim a mesma res-
ponsabilidade que qualquer outro cidadão (apoiados). Como já
disse, Sr. Presidente, o Sr. Horta Barbosa mercantilizou o servi-
ço da imigração, e o Sr. Gonçalves Ferreira, que deixou
execranda memória nos anais administrativos desta infeliz Pro-
víncia, desvirtuou-o completamente (apoiados e não apoia-
dos). E assim que, quando esse importante ramo do nosso ser-
viço público começava a tomar um caráter mais sério, sob a
hábil e enérgica inspeção do Sr. Comendador José Carlos de
Carvalho, o Sr. Gonçalves Ferreira procedeu de modo tal que o
Comendador Carlos de Carvalho foi obrigado a pedir demissão.

O Sr. Jurumenha - Não apoiado. O Sr. Conselheiro Gon-
çalves Ferreira foi um dos administradores que andou melhor
nesse negócio de imigração.

O Sr. Joaquim Dutra - Na opinião de V. Exa.

O Sr. Coelho de Moura - No ano passado não o acusa-
ram.

O Sr. Bias Fortes - Acusamos agora.

O Sr. Peixoto - E foi defendido.

O Sr. Joaquim Dutra - Sobre as aptidões do Sr. Carlos de
Carvalho, não será inconveniente ler o que diz o Jornal do Co-
mércio, no artigo denominado "Revista das Províncias": "Um
espírito atilado e enérgico, talvez forte demais para o prosaísmo
de nossa vida comum, o Sr. Comendador José Carlos de Carva-
lho, encarregado de inspecionar a colonização da Província, já
atinou com essa índole especial da sociedade mineira, e, em um
estudo publicado na Gazeta da Tarde, de Juiz de Fora, aconse-
lhou aos poderes públicos que dividissem em departamentos
especiais a Província para os trabalhos de povoamento". Essa é,
Sr. Presidente, a opinião insuspeita do Jornal do Comércio.
Vejamos agora o que diz o correspondente da Tribuna Liberal,
residente em Juiz de Fora, ainda sobre o Sr. Comendador Car-
valho e as irregularidades do serviço da imigração depois que
esse cavalheiro foi demitido. Diz o correspondente da Tribuna
Liberal: "Relativamente à imigração, já vai se fazendo sentir a
ausência e lamentando a falta da administração do Comendador
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Carvalho. "A ordem e a disciplina não existem mais na Hospe-
daria, e disso são exemplos os grupos de imigrantes que vivem
constantemente percorrendo as ruas da cidade. Na Administra-
ção Carvalho, existia criada uma guarda na ponte sobre o rio
Paraibuna, impedindo o trânsito de imigrantes para aqui. Não
sabemos se essa medida foi revogada, mas, se ainda está em
vigor, nota-se que por ali começa a entrar grande relaxamento.
Mas nenhum outro resultado se poderá esperar do ato da admi-
nistração, mandando desempenhar o espinhoso cargo de inspetor
de imigração e o de ajudante dois empregados de fazenda, que
nada conhecem do serviço, que nenhuma idéia têm a respeito, e
cuja falta absoluta de aptidão para aqueles encargos patenteia,
aos olhos do público, a maneira por que o Sr. Gonçalves Ferreira
encara negócios tão importantes. Esta interinidade de estarem
dois empregados da tesouraria dirigindo serviços de que ne-
nhuma noção têm não pode continuar, a menos que o Sr. Gon-
çalves Ferreira não esteja reservando o lugar de inspetor para
algum afilhado do seu grande e generoso amigo, cidadão Loyo.
Enquanto esses fatos se passam, quem vai sofrendo seriamente
é o serviço de imigração, que está sendo praticado, na Provín-
cia, de modo atropelado e anárquico. Não há um sistema orga-
nizado, não há uma idéia acertada da administração a respeito.
Esta só pensa em servir os amigos, embora esse fato importe
em prejuízo dos interesses públicos. E por isso que esperar do
Sr. Gonçalves Ferreira um impulso sério, honesto, patriótico e
criterioso sobre esse ramo da administração, como de qualquer
outro, seria o mesmo que desejar que o céu desabasse e que o
curso das águas voltasse de suas correntes naturais. Um homem
como esse, que vem designado para uma Província com o único
intuito de entregar os dinheiros públicos aos parentes do Sr.
João Alfredo, do que deu prova cabal com o último escândalo
do empréstimo Loyo, que está cobrindo de vergonha e de indig-
nação a Província toda, não tem mais força moral para nenhuma
medida que importe em um movimento em nome do interesse
da Província. Cumpre aS. Exa. preparar as suas malas, já que a
sua vergonhosa missão está cumprida com imensa patota do
ilegal e arbitrário contrato do empréstimo. De uma coisa, po-
rém, pode S. Exa. ficar bem certo e seguro: é que seu nome, sua
administração, todos os atos, enfim, que praticou, serão assina-
lados na história de Minas pelos traços mais tristes e pavoro-
sos. Semelhante período terá como suprema nota dominante a
mais completa falta de dignidade, pelo rebaixamento de todos
os princípios e revoltante abandono de todas as normas de
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moralidade". Eis, Sr. Presidente, o modo por que o correspon-
dente da Tribuna Liberal aprecia o serviço de imigração na
Hospedaria de Juiz de Fora. Que o Sr. Gonçalves Ferreira des-
virtuou completamente o serviço de imigração entre nós, os fa-
tos aí estão para certificar o meu asserto. E assim que, sem
estudos sérios, sem a menor reflexão, esbanjava os dinheiros
destinados à imigração, e os esbanjava a título da mesma imi-
gração. Em sua peregrinação pela Província de Minas, ao che-
gar em São João Nepomuceno, sem o menor exame, sem o menor
escrúpulo, adiantou ou emprestou, por conta da Província, a
uma associação particular que ali se tinha organizado a quantia
de 40 mil réis para a compra de uma fazenda e subseqüente
estabelecimento de um núcleo colonial na mesma. Ora, o Cen-
tro Municipal de Imigração de São João Nepomuceno, sendo
uma associação inteiramente particular, sem fiscalização por
parte da Província...

O Sr. E Alves- Não apoiado. Há fiscalização muito direta
por parte da Província.

O Sr. J. Dutra- ... não sei como o Sr. Gonçalves Ferreira
mandava fazer pagamentos a empregados.

O Sr. F. Alves- Nunca pagou a um só empregado. Hei de
mostrá-lo. E uma associação toda patriótica.

O Sr. J. Dutra- Eu vou pedir informações. Correndo so-
bre esses fatos diversas versões, julguei-me no dever de pedir
informações ao governo, para formar juízo seguro (O Sr A.
Teixeira dá um aparte.).

O Sr. J. Dutra - V. Exa. não conhece os fatos e, portanto,

não pode contestar.

O Sr. A. Teixeira- Mas posso tirar conclusões do que V.
Exa. está dizendo.

O Sr. J. Dutra- Não pode, desde que não conhece os
fatos. Sendo a Associação denominada Centro Municipal de
Imigração de São João Nepomuceno inteiramente particular,
entretanto, é o governo que paga, na Hospedaria de Juiz de
Fora, alimentação, durante dez dias, aos imigrantes que ali se
alojam, indo de Juiz de Fora para o Centro Municipal da Hos-
pedaria de São João Nepomuceno, vem a pagar duas vezes.
Quero dizer: tendo o governo pago a estada do imigrante na
Hospedaria de Juiz de Fora durante dez dias, vai pagar nova-
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mente, em São João Nepomuceno, o que já foi pago em Juiz de
Fora. E, ainda mais, a lavoura que quisesse tirar imigrantes da
Associação Central de São João Nepomuceno pagava quatro
mil réis, de modo que tinha que pagar o que já estava pago pela
Província. Nessas condições, entendo ser do meu dever não
deixar que suposições menos airosas pairassem sobre a diretoria
do Centro de Imigração de São João Nepomuceno...

O Sr. E Alves- E acredito que não hão de pairar.

O Sr. J. Dutra- ... é por isso que vou apresentar um reque-
rimento à Assembléia, concebido nos seguintes termos: (-Lê)
(Muito bem!).

(Vai à mesa e é lido o seguinte requerimento: "Requere-
mos, por intermédio do governo, as seguintes informações: 1°)
quanto despendeu o governo com os empregados do Centro
Municipal de Imigração em São João Nepomuceno, hospeda-
gem e alimentação dos imigrantes; 2°) cópia do contrato cele-
brado pelo governo com a diretoria do referido centro para a
aquisição ou compra de uma fazenda, a fim de estabelecer nela
um núcleo colonial, bem assim cópia de todos os papéis relati-
vos ao empréstimo de 40:000$000 feito pelo governo à dita
Associação. Sala das Sessões, 21 de junho de 1889. Assinam:
Joaquim Dutra, Leonel Filho, Martins de Andrade, C. Sena.")

A IDÉIA CONSERVADORA DA ABSTENÇÃO E DA
QREVE PARLAMENTAR

1Sessão Extraordinária, 	 o Sr. Jurumenha- Sr. Presidente V. Exa. viu no princí-
em 04 de agosto de 1889,
página 291 pio desta sessão, que eu, como conservador, destaquei-me com-

pletamente de minha Bancada, sem que estivesse no recinto um
só dos meus distintos colegas.

O Sr. Silva Fortes - Procedimento muito patriótico e hon-
roso para V. Exa. (não apoiados da Bancada Conservadora).

O Sr. C. de Moura - Não pode ser honroso para o nobre
Deputado, porque, nesse caso, nos desonrava (protestos da
Bancada Liberal).

O Sr. Jurumenha - Seja V. Exa. mais cortês e mais delicado.

O fato de ter sido honroso o meu procedimento não quer
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dizer que fosse desonroso para V. Exa. e os demais colegas
(apartes).

Quero supor, algumas vezes, Sr. Presidente, devido à fra-
gilidade de minha inteligência, à minha defeituosa e imperfeita
orientação política e ao modo despretensioso de encarar os
acontecimentos políticos, que me dirijo mal e que são os meus
nobres colegas que têm razão; que sou o que está fora do direi-
to e das conveniências políticas. Ainda assim, estou em paz com
minha consciência.

(...)

A sanção do Orçamento ou de uma lei de interesse públi-
co não é uma sentença judiciária que não pode ser divulgada
senão depois de publicada pelo escrivão.

O Presidente da Província, como supremo diretor de seu
partido, tem o dever imperioso de dirigi-lo, censurá-lo, assim
como também, tratando com um adversário leal, pode dizer-lhe
a verdade, se a administração aceita ou não uma medida; assim
como pode e deve declarar, francamente, se o Orçamento, des-
de a sua gestão, satisfaz o pensamento do governo e as necessi-
dades da Província.

Nada há, portanto, de censurável em o Presidente da Pro-
víncia declarar se sanciona ou não esta ou aquela lei, máxime
tratando-se da Lei de Meios. Ora, tendo o ilustre Sr. Barão de
Ibituruna me declarado que estava disposto a sancionar o Orça-
mento, porém que não aceitava imposições (referindo-se àjun-
ção do crédito ao Orçamento) e que não tinha autorizado de-
claração alguma em contrário, pareceu-me ter desaparecido a
oportunidade da parede que fazia a Bancada Conservadora,
tanto mais quanto a reunião daqueles projetos seria uma ilegali-
dade por ser contra o vencido (apartes).

Dizia-se, Sr. Presidente, que o Sr. Barão de Ibituruna não
sancionaria o Orçamento, e, nesse sentido, alguns Deputados
Conservadores, com a responsabilidade de seus nomes, telegra-
faram à Imprensa da Corte, afirmando mais: que o Presidente
da Província queria assumir a ditadura. Eu nunca dei crédito a
isso. Sei que, se os Conservadores não dessem meios ao gover-
no, poderia este encerrar a Assembléia e, querendo, faria novas
eleições por esses quarenta dias, convocando a nova Assem-
bléia, que teria outra feição mais favorável à administração
(Apartes prolongados).
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O governo, neste País, Sr. Presidente, nunca deixa de ga-
nhar as eleições. Tem sempre a maioria que sai das umas. (apar-
tes).

Desde que desaparecia o motivo que arrastava a Bancada
a fazer parede, qual o fundamento patriótico que justifica a nos-
sa abstenção? A Província está despendendo contos de réis com
a sua representação, e esta, em lugar de discutir e pugnar pelo
bem público, faz paredes para não dar sessões (apartes e sus-
surros prolongados).

Sabem todos, Sr. Presidente, que estou afeito a essas lu-
tas. Bem ou mal, direi a verdade e o que entendo, sem apavo-
rar-me com a torrente de apartes. Esta Assembléia há de ouvir-
me (apartes).

Eu não poderia deixar de crer no ilustre Sr. Barão de
Ibituruna, que não é um qualquer gondoleiro político de águas
turvas (apoiados da Bancada Liberal). Tendo S. Exa., com sua
honorabilidade e sisudez, me afirmado, terminantemente, que
sancionaria o Orçamento, e acreditando na sua palavra
veneranda, não podia, Sr. Presidente, sem trair a Província, con-
tinuar a fazer parede, sob o pretexto de uma frivolidade que não
existia.

Vi, ao mesmo tempo, que não pesavam, seriamente, as
responsabilidades dos acontecimentos. Demais, Sr. Presidente,
quando a parede e a abstenção foram elementos decentes, no
sistema representativo (apartes prolongados)?!

Dou como provado que andei mal contribuindo para que
houvesse sessão. Se assim é, para que os meus colegas me se-
cundaram, entrando para este recinto? Por que não continua-
ram em abstenção, assumindo toda a responsabilidade? A justi-
ficação do meu procedimento está na imitação imediata dos
nobres Deputados (apoiados e não apoiados).

Eu, Sr. Presidente, não sou de sutilezas e rodeios. A Pro-
víncia que nos julgue. Seja qual for o juízo de qualquer dos

meus correligionários e de adversários, tranqüiliza-me a
sereni-dade de minha consciência.

O Sr. Dr. Sabino Barroso pediu-me ontem que deixasse
de dar casa. Condescendi com S. Exa. Hoje, em vista do expos-
to, não podia continuar nessa abstenção, sem trair os interesses
da Província. Enquanto se tratava de entrar em um acordo, es-
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perei. Prometi a S. Exa. e, nesse sentido, mantive-me, até hoje,
sem comparecer à sessão. Entretanto, vindo hoje para a Assem-
bléia e querendo acarretar com a responsabilidade da minha
posição, dirigi-me a S.Exa. e manifestei-lhe todo o ocorrido e
que, absolutamente, não deixaria de comparecer à sessão, visto
ter absolutamente desaparecido o motivo político de a Bancada
Conservadora abster-se. Disse, finalmente, que estava pronto
para dar casa, no interesse de tornar efetivos os benefícios vota-
dos na presente sessão à Província, mas desejava ter um funda-
mento sério e valioso. E, como S. Exa., o Sr. Barão de Ibituruna,
me asseverara que sancionaria o projeto do Orçamento, tal como
tinha passado, queria que todos os nossos amigos tivessem igual
procedimento (apartes).

Finalmente, eu não posso censurar a administração pelo
fato patriótico de ter manifestado lealmente que sancionaria o
Orçamento, entendendo-se com um adversário leal, mas seu
amigo, que lhe pediu a declaração aludida no sentido de poder
proceder com liberdade, tendo em atenção, sobretudo, os inte-
resses públicos. Eu entendo que S. Exa. nenhuma censura me-
rece por isso (muitos apartes).

O Sr. Tolendal - Comprometeu-se formalmente (apartes).

O Sr. Jurumenha - Nessas condições, agradecendo a S.
Exa. o modo franco e espontâneo, o modo patriótico por que se
manifestou perante um adversário, tomei a resolução de não
submeter-me a imposições de minha Bancada (apartes) sobre
esse ponto (apartes).

O Sr. Tolendal - Resta apenas saber se as declarações de
V. Exa. comprometem ou não a administração.

O Sr. Jurumenha - Não comprometem coisa alguma. O
que fazem é determinar, pura e simplesmente, a resolução patri-
ótica de um ancião venerando como o Sr. Barão de Ibituruna,
porque, afinal de contas, esta Assembléia, como ela se tem por-
tado ultimamente, com o aumento de seus membros, parece antes

um vulcão incandescente do que uma corporação
legislativa.

Se, por acaso, alguém suceder na administração ao Sr.
Barão de Ibituruna, ou se mesmo S. Exa. deixar de sancionar o
Orçamento, ao menos politicamente está explicada a minha po-
sição.
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O Sr. Tolendal - Será ludibriado pela força das circuns-
tâncias.

O Sr. Jurumenha - Não espero ser ludibriado, porque,
quando se trata de cavalheiro, como é o Sr. Barão de Ibituruna,
acho até impróprio esse modo de exprimir-se.

O Sr. Tolendal - Pela força das circunstâncias, disse eu;
não há nada de pessoal (apartes).

O Sr. Barroso Jr. - A Bancada Liberal afirma que S. Exa.
comprometeu-se a sancionar o Orçamento (apartes da Banca-
da Liberal).

O Sr. Jurumenha - O que acabo de expor deu-se apenas
há 15 ou 20 minutos. A Bancada Liberal nem pode ter conheci-
mento disso (apoiado da Bancada Liberal). Porém, eu avanço
mais a esta Assembléia que S. Exa., com a independência que o
caracteriza, disse-me: "Eu o autorizo a declarar que sanciono o
Orçamento" (muitos apartes).

O Sr. Tolendal - Sim, senhor. Estão postos os pingos nos
"is,,.

O Sr. Jurumenha - Portanto, não compreendo por que
essa insistência em duvidar-se do que afirmo! Esperem os acon-
tecimentos que virão confirmar a minha exposição (apartes).

Terminando as minhas observações, Sr. Presidente, a mi-
nha exposição, direi que a minha posição perante o Distrito que
represento é a mesma. Nunca transigi nem transigirei com ad-
versários nessas condições, mas não sou também conservador
por conta de meia dúzia de desafetos que ... (muito bem da
Bancada Liberal).

Se entendem alguns de meus correligionários que procedi
irregularmente, eu também tenho o direito de dizer que são eles
que assim procedem. Finalmente, termino, fazendo um protesto
solene nesta Assembléia de, quer aqui, quer em qualquer outra
corporação deliberativa, jamais tomar como procedimento de
oposição, abster-me por meio de greve (Muito bem!). Hei de
comparecer, sejam quais forem as conseqüências, seja ou não
vencido, mas quero sê-lo pela palavra, pelo voto e não por po-
sições esquerdas, como aquelas a que tenho me submetido nes-
ta sessão (Muito bem!).
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SOBRE A ADESÃO DE BIAS FORTES

O Sr. Aristides Maia - Sr. Presidente, eu me felicito e à
Bancada Republicana pelo fato mais frisante da sessão de hoje.
Iniciada a sessão por um projeto de empresa funerária, vimos
esta Assembléia anarquizada, e daí saírem montões de verda-
deiros disparates (protestos e apartes).

Não apresentei um só projeto e, portanto, ninguém pode
dizer que fosse eu o anarquizador da sessão de hoje. No meio
da confusão, sobrenadou a declaração do nobre Deputado pelo 	 Sessão Ordinária, em 7

de agosto de 1889, pagina
7° Distrito, o Sr. Bias Fortes, rompendo, conforme a sua pro- 330.
messa já feita, com todos os laços que o ligavam ao Partido
Liberal, e vindo colocar-se ao lado do Partido Republicano. Esse
fato valeu, para o nosso Partido, como se tivéssemos feito a
aquisição de uma nova legião. Esse fato exclusivamente res-
pondeu, de antemão, ao discurso feito pelo nobre Deputado
que me precedeu (não apoiados da Bancada Liberal).

O Partido Republicano, cada vez mais, mostra sua força,
cada vez mais demonstra que quem tem perdido a razão de ser
é  Partido Conservador (não apoiados da Bancada Conserva-
dora) e o Partido Liberal (não apoiados). E o Partido Conser-
vador, porque os verdadeiros interesses conservadores da socie-
dade brasileira, violados e traídos pela Monarquia, estão hoje
com o Partido Republicano, cuja vitória será o único meio de
salvação para a nossa Pátria. Também o Partido Liberal perdeu
a razão de ser. Manuseando-se a nossa história, é fácil ver que
o Partido Liberal não é um partido que possa subir ao poder;
quando está na oposição, é verdadeiro e legítimo Partido Repu-
blicano (Apoiados e não apoiados. Apartes.). O Partido Libe-
ral, que se acha no poder, é um desmentido de todas as tradi-
ções, é um partido de aulicismo, um partido corruptor. (Apoiado
das Bancadas Conservadora e Republicana e não apoiados da
Bancada Liberal. Há numerosos apartes, e o Sr Presidente re-
clama atenção.). E um Partido que tem a veleidade de querer
comprar o Império todo.

O Sr. F. Viana - Onde V. Exa. viu isso?

O Sr. A. Maia - Sr. Presidente, o Partido Liberal que ven-
ceu a eleição na Província do Rio de Janeiro não é o Partido
Liberal glorioso de outros tempos, que fez o 7 de abril, que
combateu contra o aulicismo em 1842 e acompanhou Teófilo
Otoni em todas as campanhas de sua vida.
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DA BARBÁRIE
Manoel de Almeida Neto Mestrando em Filosofia

Política pela UFMGe Pro-
fessor de Sociologia e An-
Iropologia.

I

ada qual considera bárbaro o que não se
pratica em sua terra." Assim, Michel de
Montaigne, filósofo francês, escreveu em
seu ensaio intituladoDos Canibais, há mais
de quatrocentos anos, inaugurando o
humanismo renascentista e o relativismo fi-
losófico moderno. Em seguida acrescen-
tou que a condenação dos defeitos alheios
não deve levar-nos "à cegueira acerca dos
nossos", O filósofo, com tal premissa, bus-
cava criticar a postura dos inquisidores
europeus, que jogavam na fogueira, em

praça pública, os subversores da ordem religiosa católica, com-
parando-a, nas entrelinhas, ao que os colonizadores considera-
vam a mais absurda das práticas culturais ditas primitivas, o
canibalismo indígena. Através da comparação, Montaigne vis-
lumbrava a possibilidade de relativizar o hábito difundido em
algumas tribos do território brasileiro de comer a carne do mi-

Cad. Esc. Legisi., Belo Horizonte, 1(2): 137-154, jul./dez. 1994	 137

Cic



CADERNOS DA EscoLA DO LEQISLATIVO

migo - tomando-a como alimento simbólico - e, ao mesmo
tempo, denunciar as atrocidades da Igreja, que, ao contrário
dos índios, queimava vivos os seus opositores. Dessa iniciativa
filosófica surgiria mais tarde o pressuposto básico da antropo-
logia, descrito por Roberto DaMatta como a necessidade de
"estranhar o familiar e familiarizar-se com o desconhecido".

O documento Além da Desesperança - Um Programa
para os Direitos Humanos no Brasil, sobre as violações aos
direitos humanos nos últimos anos no Brasil, assinado pela Anis-
tia Internacional e datado de setembro de 1994, contém dados
estarrecedores, a maioria deles desconhecidos, sobre o nosso
próprio barbarismo. Como uma espécie de retrato em preto e
branco da atual situação de violência a que está exposta a socie-
dade brasileira, sobretudo as camadas mais pobres da popula-
ção, o relatório servirá, no mínimo, para livrar-nos da cegueira,
a fim de que comecemos, antes que seja tarde, a estranhar o que
nos rodeia cotidianamente. Ou para que, como sugere
Montaigne, passemos a considerar bárbaro também aquilo que
se pratica em nossa terra. A contundência dos números e os
relatos pungentes nele expostos deve tornar sério um fenômeno
que, pelas razões que se seguem, se tomou banal ou "familiar".

No caso das camadas pobres da periferia dos grandes cen-
tros urbanos brasileiros, a convivência diária com os esquadrões
da morte, "justiceiros", traficantes e a polícia truculenta predis-
põe as pessoas a perceber a violência quase como uma contin-
gência em suas vidas, já irreversivelmente marcadas pela injus-
tiça social e econômica. Para as classes média e alta, habitantes
da "zona sul" e esporadicamente atingidas diretamente pela re-
volta que vem dos morros e do subúrbio, a violência é banaliza-
da pela profusão de imagens e notícias geradas pelo caos urba-
no e veiculadas cotidianamente em telejornais como o Aqui
Agora e em alguns programas de rádio. O fato é que a violência
- a nossa, especificamente, e não a dos outros -, por uma ou
por outra causa, passou a ser, para todos - ou quase todos -
um fenômeno "normal". A partir, porém, da leitura do relatório
da Anistia Internacional é quase impossível adotar uma atitude
blasé de indiferença e negação, diante do nervo exposto da vio-
lência no Brasil dos anos recentes.

Nó estudo encontram-se dados, estatísticas e relatos de
assassinatos, ou "execuções extrajudiciais" (um eufemismo para
a pena de morte sem julgamento), cometidos pela polícia e pe-
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los esquadrões da morte - cujas vítimas são, muitas vezes,
crianças e adolescentes, e na sua maioria, pobres, negros e mo-
radores da periferia das grandes cidades brasileiras. Há ainda
inúmeras denúncias de linchamentos ocorridos cm diversas re-
giões pobres do País e um levantamento sobre a prática da tor-
tura nas instituições carcerárias do Brasil.

Para se ter uma idéia da gravidade dos problemas levan-
tados pelo organismo internacional, basta uma única estatística,
referente ao mais sombrio dos números mostrados no presente
relatório seja pela sua proporção, pelo pequeno período a
que se refere ou pela constância dos responsáveis pelos crimes.
Segundo o jornal carioca O Dia, mais de 7.500 pessoas foram
mortas, a maioria assassinada com todas as características de
execuções por esquadrões da morte, na Baixada Fluminense,
entrejaneiro de 1991 e maio de 1994. A guerra civil, a se julgar
pelos dados contidos nesse estudo, parece ser não uma possibi-
lidade, mas uma dura realidade para boa parte da população
urbana e pobre brasileira.

Embora, conforme declara o documento, "não existam
números abrangentes ou confiáveis em que basear um cálculo
aproximado das execuções extrajudiciais ocorridas no Brasil",
a Anistia Internacional afirma que, não obstante o retorno do
Brasil ao regime civil há uma década, as atrocidades, sobretudo
contra a população carente, vêm aumentando, ou pelo menos
mantendo uma regularidade estatística, preocupante com o pas-
sardos anos. Por exemplo: enquanto os linchamentos aumenta-
ram gradativamente em termos gerais e sobretudo em algumas
regiões específicas, como a Nordeste, em Salvador o número
de execuções de supostos criminosos (que, obviamente, não ti-
veram direito a defesa) praticadas pela população manteve uma
incrível regularidade em torno de oitenta a cem casos por ano,
de 1989 a 1992.

Esses absurdos assassinatos em praça pública revelam um
dos aspectos mais revoltantes expostos pelo relatório. Muitas
vezes incentivados pelos próprios grupos de extermínio, atra-
vés da incitação da população pobre à violência contra os arbi-
trariamente definidos como "marginais", os linchamentos rara-
mente são punidos, sendo, até mesmo, tolerados pelas "autori-
dades competentes".

O estudo ressalta, nesse ponto, o incentivo à violência
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que um determinado setor da imprensa sensacionalista
sobretudo os programas populares de rádio, ávidos de sangue
- exerce sobre os ânimos da população em relação à punição
extrajudicial de criminosos. A propósito, a conclusão da Anistia
Internacional sobre esse tipo de violação dos direitos humanos,
os linchamentos, não poderia ser mais contundente: "Quando
as pessoas decidem fazer justiça pelas próprias mãos, costu-
mam ser os inocentes que pagam com a vida o crime de ou-
tros". Aqui transparece, mais uma vez, a crueldade da socieda-
de brasileira para com os seus excluídos, que, diante da absolu-
ta ausência de perspectivas contra a violência social da qual são
as maiores vítimas, se dispõem à autodestruição, linchando seus
próprios semelhantes de classe e, muitas vezes, de cor. "São
pobres contra pobres", afirma o relatório.

Em relação ao perfil das vítimas, uma das inúmeras esta-
tísticas citadas no documento, a das pessoas que foram
extrajudicialmente assassinadas até agora, neste ano de 1994,
na região de Cordovil, Brás de Pina e Vila da Penha, no Rio de
Janeiro (dez pessoas no total), é bastante elucidativa quanto ao
amplo e cruel espectro dos visados pelos executores: crianças
pobres entre 12 e 15 anos —jogadas na escadaria de uma igreja
-, prostitutas, mendigos e deficientes mentais. Ou seja, alguns
dos mais significativos grupos de excluídos do perverso sistema
socioeconômico brasileiro.

O amplo e sério mapeamento das violações dos direitos
humanos no Brasil feito por esse estudo aponta como principal
alvo dos assassinos, sob todos os aspectos, as crianças e os ado-
lescentes. Pela sua fragilidade diante da brutal escalada de vio-
lência no País, os menores - que deveriam representar o futu-
ro da nação - são, sem dúvida, as maiores vítimas. A esse
respeito, afirma o relatório: "A maioria das vítimas da violência
urbana é constituída de jovens pobres do sexo masculino". E,
destes, a maior parte não é "menino de rua", mas crianças que
têm um lar e uma família.

Dados estarrecedores, não disponíveis na pesquisa, mas
que fazem parte de um recente estudo feito pela antropóloga
Alba Zaluar, entregue ao presidente eleito, Fernando Henrique
Cardoso, confirmam essa premissa. Segundo ela, 70% das mor-
tes violentas em todo o Brasil atingem adolescentes entre 15 e
17 anos, 50% das quais são atribuídas a grupos de extermínio,
40% a grupos de traficantes e 8,5% à polícia. Como parte dos
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policiais se confunde com os membros dos esquadrões da mor-
te, pode-se dizer que a maioria dos assassinatos é cometida em
ações militares ou paramilitares.

A chacina de Venda Velha, ocorrida em São João do Menti,
a 26 de janeiro de 1994, e promovida por um dos inúmeros
esquadrões da morte da região, expõe em carne viva essa reali-
dade estatística: os cinco mortos, assassinados com disparos à
queima-roupa, tinham idade entre 16 e 24 anos. E eram negros.
E, é claro, pobres.

Jovem, pobre e negro é também o perfil básico da maioria
da população carcerária brasileira, outra vítima das violações
dos direitos humanos, segundo o relatório da Anistia. Vivendo
em presídios superlotados, em geral com o dobro de sua capa-
cidade oficial de ocupantes, boa parte dos presos no Brasil,
mesmo com o fim do regime militar, ainda é vítima de tortura.
Em Fortaleza, por exemplo, membros do organismo internacio-
nal chegaram a presenciar pessoalmente essa prática, relativa-
mente comum em diversas cadeias do território nacional. Em
um dossiê publicado em junho de 1993, a OAB cearense denun-
ciou vinte casos de tortura, dos quais dois resultaram em morte.
A polícia mineira, para não crermos que as violações dos direi-
tos humanos são exclusividade dos "outros", matou em outu-
bro de 1992, segundo o relatório, o jovem Paulo Henrique da
Silva, 20 anos, acusado do roubo de um cheque, em Divinópolis.
No país da injustiça, pessoas morrem mesmo quando sob a cus-
tódia do Estado.

O caráter urbano e, sobretudo, metropolitano do fenôme-
no da violação dos direitos humanos fica explícito nas execu-
ções coletivas de 1992 c 1993, que ganharam as páginas dos
jornais do mundo inteiro e expuseram nacional e internacional-
mente a face obscura do Estado brasileiro. Esses casos, relata-
dos no documento, impressionam também pelo número e pela
fragilidade das vítimas, pelo fato de estas terem sido assassina-
das pelo mesmo orgão estatal, a polícia, e pelo breve espaço de
tempo em que ocorreram - menos de um ano.

As chacinas: oito crianças e adolescentes, entre 10 e 20
anos, mortos, ao que tudo indica, por policiais militares, em
julho de 1993, nas proximidades da Igreja da Candelária, centro
do Rio (pela sua recorrência, o depósito dos pequenos cadáve-
res nas escadarias de uma igreja parece denotar uma espécie de
ritual macabro pelo qual se busca a expiação do pecado de "ter"
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que matar crianças); 111 presos - "quase todos pretos, ou quase
brancos, quase pretos, de tão pobres", como diriam mais tarde
Caetano Veloso e Gilberto Gil em uma canção—, barbaramente
assassinados também pela polícia, na tentativa de sufocar uma
rebelião contra a superpopulação carcerária na Casa de Deten-
ção, a 2 de outubro de 1992, em São Paulo; e os 21 moradores da
favela de Vigário Geral, no Rio, entre eles sete homens que joga-
vam baralho em um bar e oito pessoas de uma mesma família,
mortos também pela polícia, em agosto de 1993, em função de
uma suposta vingança pela morte, dois dias antes, de quatro po-
liciais por traficantes do lugar. Menores de rua, presos e favelados,
os maiores excluídos do sistema - senão em todos os aspectos,
pelo menos do ponto de vista numérico - não por acaso são
também, segundo o relatório, os maiores alvos da fúria assassina
da polícia, que protegida pela impunidade, ameaça, extorque, fere
e, sobretudo, como se vê pelos absurdos números expostos, mata.

Aliás, a garantia de impunidade para os violadores dos di-
reitos humanos é outra face da injustiça nacional que salta aos
olhos de quem lê o documento. Para se ter uma idéia disso, basta
o seguinte dado, exibido pela Anistia Internacional: dos 1.200
assassinatos cometidos pelos - pasmem - 68 esquadrões da
morte em ação no ano de 1993, na Baixada Fluminense, 90%
permanecem sem solução, muitas vezes por "falta" de testemu-
nhas, que, intimidadas pelos executores, se negam a prestar de-
poimentos. No caso da polícia, "os envolvidos em casos de
disparos fatais desfrutam de imunidadejudicial quase total, espe-
cialmente quando as vítimas são pobres de zonas urbanas, os di-
tos 'marginais', ou pequenos criminosos", dispara o relatório, em
uma espécie de contra-ataque aos assassinos.

Dos que chegaram a ser oficialmente acusados por mortes,
alguns foram julgados e poucos foram punidos com a exclusão
da corporação. Entre os pouquíssimos que foram efetivamente
presos, estão um investigador policial e um guarda de prisão,
condenados a um total de 516 anos e 45 anos, respectivamente,
por terem dado a ordem para que 51 presidiários fossem tranca-
dos numa cela de tortura sem ventilação, em uma prisão de São
Paulo, o que resultou na morte de 18 detentos em 1989. Muitas
vezes há omissão na aplicação da ordem de prisão aos condena-
dos, o que, de acordo com o organismo internacional, ressalta o
envolvimento de policiais e de membros do Judiciário com os
grupos de extermínio. Certos envolvidos, por incrível que pare-
ça, foram promovidos na carreira, a despeito do seu currículo de
atrocidades, como foi o caso do oficial de comando da "ação
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policial", filmada por um cinegrafista amador e exposta ao mun-
do, que feriu três ladrões em um assalto e entregou-os à popula-
ção, que lhes atirou fogo em praça pública, em Matupá, Mato
Grosso, no ano de 1991.

A conclusão da Anistia Internacional sobre esse problema
é quase óbvia: "O clima de impunidade policial incentiva a ilega-
lidade". A simples mobilização da sociedade civil - aliás
vigorosamente defendida pelo documento como uma das princi-
pais formas de combate à violência extrajudicial - em prol de
um maior rigor nas punições dos policiais envolvidos em crimes
já é suficiente para que ocorra uma redução dos casos de viola-
ções dos direitos humanos. Por exemplo: bastaram protestos na-
cionais e internacionais contra o massacre da Casa de Detenção
de São Paulo, para que o número de mortos pela polícia paulista
- aquela que mata, segundo o título do livro do repórter de TV
Caco Barcelos - baixasse de 1359 pessoas, em 1992, para um
total de 239, em 1993. Para se ter uma idéia do absurdo desses
números e, conseqüentemente, da amplitude do barbarismo naci-
onal, vale a comparação sugerida por Montaigne: a "cruel" polí-
cia nova-iorquina, que pode ser vista em ação nos cinemas, alve-
jou e matou 27 civis, no ano de 1991.

Mesmo assim, diante de toda desesperança, o relatório mos-
tra que as vítimas não morrem caladas. Há, quase sempre, um
pedido desesperado de proteção ao poder público contra as ame-
aças dos assassinos, que, não satisfeitos somente com os assassi-
natos, espalham o tenor antes de praticá-lo. O mais absurdo - e
que expõe o aspecto trágico das relações entre a população ca-
rente e as instituições públicas - é que quase sempre não há
resposta a esses apelos. Como 25% das pessoas que sofreram
morte violenta em 1991, em São Paulo, ou seja, 1.140 civis, fo-
ram vítimas de tiros disparados pela polícia, segundo o documen-
to, o que se deduz disso é que a denúncia das ameaças muitas
vezes é feita ao futuro carrasco. Sem dúvida, um dos aspectos
que mais comovem no documento é a tentativa das pessoas
"marcadas para morre?' de sobreviver a todo custo, lançando
mão de pedidos para que o Estado faça, pelo menos nessa hora
de desespero, alguma coisa por elas. O silêncio da polícia diante
dessas súplicas é o reflexo mais perverso da omissão do Estado
em relação às políticas públicas nas áreas da exclusão social.

O documento deixa claro que as áreas de subdesenvolvi-
mento social e econômico, como a Baixada Fluminense, estão muito
mais predispostas às violações do estado de direito. Conseqüente-
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mente, quanto mais pobre for a região, mais ela estará sujeita às
formas mais desumanas dessas violações, que culminam nas "exe-
cuções extrajudiciais", ou seja, na pena de morte sem julgamento.
Nesses lugares, o Estado abandona de vez sua função de proteger
o indivíduo, garantindo-lhe, mesmo que minimamente, uma exis-
tência digna, e passa, ancorado na detenção do monopólio da vio-
lência, a literalmente exterminá-lo. As mortes provocadas pela po-
lícia e pelos seus "subprodutos" são o final da cadeia de ações do
governo, que começa pela omissão em relação aos serviços públi-
cos que deveriam ser oferecidos à população carente. Ou seja, o
Estado que se omite diante do fracasso das políticas sociais volta-
das às camadas mais pobres da população é o mesmo que mantém
em seus quadros policiais despreparados e corrompidos, que ex-
torquem menores, matam inocentes e são incapazes de se auto-
investigarem e, principalmente, em função do corporativismo rei-
nante, de se autopunirem.

Como forma de conter o avanço da marginalização social e
combater as violações dos direitos humanos —que invariavelmen-
te trazem no seu bojo mais violência, através da luta a qualquer
preço pela sobrevivência—, o documento sugere, por um lado, o
financiamento e a administração de políticas sociais eficazes, e, por
outro, para conter a escalada de violência, fazer valer a lei, punindo
severamente os criminosos. O organismo considera urgente, como
medidas práticas, a canalização de recursos para uma reforma
institucional do Judiciário e da polícia, o estabelecimento de um
piano de metas pelo governo federal para conter o avanço da vio-
lência, além da mobilização da sociedade civil no combate às atro-
cidades cometidas nos últimos anos.

A Anistia Internacional, com os estarrecedores dados conti-
dos no documento, tem como objetivo, antes de mais nada, sensi-
bilizar os novos governantes e legisladores para a necessidade de
investimento na área social e para a urgência da aplicação da lei aos
violadores dos direitos humanos, que, pela forma livre como vêm
agindo, parecem estar acima dela. A simples leitura do relatório, no
entanto, é suficiente para, enfim, reconhecermos como bárbara não
somente a guerra na Bósnia, a fome na Somália ou a miséria no
Haiti, mas também - tal como fez Montaigne em relação à Euro-
pa do século XVI - a nossa própria realidade.

ALÉM DA DESEPERANÇA - Um Programa para os
Direitos Humanos no Brasil - Anistia Internacional - 1994
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A ANÁLISE DA TEORIA DEMOCRÁTICA NA
PERSPECTIVA DE SARTORI: UMA CONCEPÇÃO

ELITISTA-COMPETITIVA DA DEMOCRACIA

Cláudia Feres

O debate contemporâneo sobre o tema da democracia pode
ser retratado a partir da tensão entre as concepções "realista" e
"idealista" da democracias.

A concepção idealista enfatiza a dimensão normativa da
democracia, os ideais e os valores, e rechaça o predomínio da
visão instrumental que rege a concepção realista. Esta, por sua
vez, caracteriza-se pela ausência de conotações morais e defen-
de a prevalência dos fatos sobre as aspirações de cunho
valorativo.

É exatamente nessa segunda tradição, descritiva, que a
obra de Geovanni Sartori se insere. O autor da Teoria da De-
mocracia Revisitada' parte dessa tensão para explicar como a
democracia se concretiza e o que ela é no mundo real.

O primeiro volume da obra objetiva demonstrar a superio-
ridade do elitismo competitivo sobre as versões participativas
da teoria da democracia. Para tal, Sartori inicia-o apresentando
duas dimensões da política: a dimensão vertical, relacionada,
em sua maior parte, com as estruturas hierárquicas das
coletividades, e a dimensão horizontal da política, que abarca
as discussões relativas à opinião pública, à democracia direta, à
democracia de referendo e à democracia participativa.

Ao examinar a democracia como um sistema de governo,
o autor propõe-se a analisar a democracia vertical, cuja "estru-
tura baseia-se no ato de eleger e nas eleições livres periódicas e
competitivas. E nas eleições que a regra da maioria, tanto no
sentido de poder concreto da maioria, quanto no de regra do
jogo, é aplicada de maneira decisiva e plena" (SARTORI, 1994,
p.189).

O princípio da maioria justifica-se, segundo Sartori, na
medida em que toda sociedade necessita de regras de procedi-
mento, de solução de conflitos e de tomada de decisão. Para o
autor, portanto, esse princípio é o procedimento ou método que
melhor atende aos requisitos da democracia. No que diz respei-
to à tomada de decisão, porém, a superioridade desse princípio
não pode ser defendida incondicionalmente. Dessa forma, o prin-

Socióloga, Mestranda do
Departamento de ciência
Política da UFMG,

CI. ALEXANDER, J. C.
"Retorno ala Democracia:
Ia Solidariedad y ei Mun-
do". In: Modernizaciór,
Económica;Democracia
Política y Democracia So-
cial. El Colegio de Mèxico,
1993; SARTORI, ti A Te-
ar/a da Democracia
Revisitada: D Debata
Contomporáneo, Vol, 1,
São Paulo: Ed. Ática,
1994.

Op. cit,	 -

Democracia direta é de-
tinida como o contrário da
democracia eleitoral e re-
presentativa, ou seja, sem
representantes e sem me-
canismos de transmissão
de representatividade,
Nesse sentido, pode ser
considerada uma demo.
cracla autogovernante, que
só existe em grupos relati-
vamente pequenos. A de-
mocracia de referendo é
aqueta que permite que a
população decida deter-
minadas questões dire-
tamente, embora o taça in-
dividualmente através do
instrumento do referendo.
Sartori considera tanto a
democracia direta como a
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democracia de referendo,
enquanto formas substitu-
ias da democracia repre-
sentativa, pouco sensíveis
ao requisito do poder limi-
tado da maioria. A demo-
cracia participativa é ana-
lisada em relação aos ou-
tros tipos de democracia
por ser uma forma de de-
mocracia cuja noção é
difusa e vaga (SARTORI,
1994, p .1 56-161).

6 A lei de Micheis questio-
na a própria possibilidade
da democracia ao afirmar
que os partidos pohticos
- protótipos da democra-
cia politica autêntica -
acabam tornando-se oli-
gárquicos e, nessa medi-
da, comprometem a demo-
cracia. Para Micheis, "a or-
ganização destrói a demo-
cracia e a transforma em
oligarquia". A incapacida-
de deste autor de explicar
como uma democracia de
larga escala é produzida
relaciona-se, segundo
Sartori, com a abordagem
da diferenciação estrutu-
ral, ou seja, Micheis pro-
cura a democracia em es-

cípio da maioria é defendido enquanto instrumento eleitoral e
não enquanto instrumento de tomada de decisão.

Esse princípio é hoje visto como um mero princípio de
quantidade, desvalorizando o critério de qualidade e, assim,
deixando de ser um instrumento adequado.

Para resolver tal questão, o autor discute as minorias que
constituem os grupos de controle político, destacando dois cri-
térios para selecioná-las: o critério altimétrico e o critério de
mérito. O primeiro critério supõe que quem está no topo tem
poder e o segundo afirma que uma pessoa tem poder e está no
topo porque merece. O exemplo do critério meritocrático en-
contra-se no conceito de elite de Pareto, que é antes de tudo
qualitativo e se torna altimétrico por implicação: "As verdadei-
ras elites são aquelas capazes e, por conseqüência, estarão no
poder". Lasswell representa, segundo Sartori, o exemplo do
critério altimétrico no qual a conotação qualitativa do termo
elite desaparece. Para esse autor, elite coincide com ter poder.

Explicitada a noção de minoria, o autor passa à explica-
ção da noção de poder de controle e afirma que a estrutura
vertical de poder das democracias se caracteriza pela difusão
do poder segundo os critérios de Dahl, ou seja, "uma
multiplicidade de grupos de poder entrecruzados e envolvidos
em manobras de coalizão".

A partir da crítica da "lei de Michels" - a lei de ferro da
oligarquia - Sartori introduz a teoria competitiva da democra-
cia6.

A definição clássica da teoria competitiva de democracia
apresentada por Schumpeter é estritamente procedimental, ou seja,
a democracia reduz-se a um método: "O método democrático é
aquele arranjo institucional para chegar a decisões políticas em
que os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma
luta competitiva pelo voto do povo" (SARTORL 1994, p. 209).
Sartori acrescenta a essa definição o princípio das reações anteci-
padas', fornecendo o elo entre procedimento e suas conseqüênci-
as. Portanto, a definição completa é: "Democracia é o subproduto
de um método competitivo de renovação de lideranças". Dessa
forma, a teoria competitiva cumpriria os requisitos para definir
"minimamente" a democracia, isto é, dotar a teoria descritiva da
democracia de uma série de condições necessárias e suficientes
para a existência de uma democracia política.
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Todavia, a crítica dos "antie]itistas" dirige-se simultanea-
mente à teoria competitiva e à teoria poliárquica do pluralismo.
Para respondê-los, o autor passa de Schumpeter a Dali!, que,
embora compartilhe os pressupostos da teoria competitiva, acres-
centa-lhe um reforço pluralista da competição entre elites. Para
esse autor, a existência de diversos grupos de interesse compe-
tindo entre si, longe de ser uma ameaça à democracia, proporcio-
na-lhe a base do equilíbrio e da estabilidades.

Partindo das contribuições de Schumpeter e de Dahl,
Sartori define a democracia em sua dimensão vertical, ou seja,
descritivamente a "democracia de larga escala é um procedi-
mento e/ou um mecanismo que gera uma poliarquia aberta cuja
competição no mercado eleitoral atribui poder ao povo e esta-
belece, especificamente, a responsividade dos líderes para com
os liderados" (SARTORI, 1994, p.214). Portanto, essa teoria
competitiva-poliárquica de democracia é, segundo Sartori, uma
teoria descritiva que explica de fato como as democracias fun-
cionam e atuam. Nessa medida ela supera a teoria clássica da
democracia que teria sido incapaz de analisá-la como um siste-
ma funcional no qual o equilíbrio entre os grupos competitivos
é dado por meio dos mecanismos de eleições periódicas. Não
obstante, Sartori procura complementá-la com uma teoria
prescritiva, na medida em que entende que a democracia neces-
sita tanto de realismo (percepção dos fatos), quanto de idealis-
mo (a pressão do valor sobre os fatos).

Sua definição presci-itiva de democracia enquanto siste-
ma de governo é subjacente à sua avaliação de liderança, isto é,
• democracia deve ser uma "poliarquia seletiva e de mérito, pois
• igualdade de méritos beneficia a sociedade como um todo,
enquanto a igualdade na falta de méritos é uma igualdade pemi-
ciosa, uma igualdade coletivamente desigual". Entretanto, a
igualdade entre as minorias concorrentes dá-se mediante os
parâmetros de valor da elite. Esta é o grupo de referência.

Sartori encerra sua argumentação a favor da democracia
vertical, afirmando a importância da democracia representativa,
dado o caráter complexo da sociedade política amal e o mérito
da liderança receptiva, responsável, independente e competiti-
va.

A obra de Sartori remete-nos, portanto, a uma definição
de democracia estritamente unidimensional, ou seja, a demo-
cracia resume-se, na visão do autor, a "uma teia de processos

truturas e não em inte-
rações. Não percebo que
devo enxergá-la como uma
dinâmica entre grupos e
organizações. O objetivo
das organizações não é
criar uma forma democrá-
tica, mas dispor de um cor-
po que sela ordenado e efi-
ciente. Portanto, ao invés
de se examinar o interior
das organizações, deve-se
examinar a interação entre
organizações políticas
antagônicas e concorren-
tes, Dessa forma, indepen-
dente do quanto são oli-
gárquicas internamente, o
resultado da competição
destas organizações resul-
ta em democracia. Assim,
Sartori introduz a teoria
compettiva da democracia
(SARTORI, 1994, p204-
206).
7 Esse principio mostra
que as autoridades eleitas
em busca de reeleição são
condicionadas, em suas
decisões, pela expectativa
de como os eleitores vão
reagirao que elas decidem
(SARTORI, 1994, p209).

8 Cf. HELO, O. Mo4eIs o!
Den,ocracy. Stanlord
Un'rversity Press, Stanlord,
Calitornia, 1987.
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de tomada de decisão realizados por várias unidades". Em nome
do método e da primazia das elites competitivas, Sartori
desconsidera aspectos relevantes que contribuiriam para o alar-
gamento do conteúdo mínimo da democracia, como, por exem-
plo, a necessidade de ampliar a participação e de fortalecer are-
nas políticas democráticas, nas quais a interação dos atores po-
líticos não se pautaria exclusivamente por ações particularistas.
Ao contrário, ela se daria por meio de ações reflexivas e críticas
entre eles e com as lideranças constituídas, possibilitando, as-
sim, a formação de uma cultura política universalista. A refle-
xão dessas questões, juntamente com as preocupações
procedimentais analisadas pelo autor, permitiria uma aborda-
gem multidimensional da democracia e a possível conjugação
dos enfoques realista e idealista sobre o tema.

SARTORI, O. A Teoria da Democracia Revisitada: O
Debate Contemporâneo. Vol. 1, São Paulo: Ed.Atica, 1994.

SÍNTESES DA LITERATURA BRASILEIRA DE
CIÊNCIAS SOCIAIS
Eduardo José Wense Dias

Coordenadordo Ensino da	Vivemos neste século o fenômeno da chamada "explosão
Escola doLegislatFvo da informação", conceito que procura expressar, de forma dra-

mática, o fato de que é cada vez maior a quantidade de informa-
ção hoje existente no mundo. Com efeito, os dados disponíveis
mostram-nos que nunca se publicou tanto, e a tendência é a de
crescimento constante, até porque uma razões da proliferação
documental é o fato de que a população mundial está sempre
crescendo. Como o número daqueles que produzem informa-
ção e geram documentos é proporcional ao total da população,
temos que há um aumento documental só por conta desse fator.

Alguns fatores intrínsecos têm contribuído, entretanto,
para a explosão da informação. Um bom exemplo é o enorme
esforço de pesquisa científica e tecnológica estimulado pela Se-
gunda Guerra Mundial. No afã de desenvolver novas técnicas e
produtos de utilidade no conflito, os principais envolvidos na
guerra destinaram grandes recursos a essas atividades. Os exem-
plos dos resultados obtidos com esses investimentos em pesqui-
sa são às vezes macabros —caso do desenvolvimento da bom-
ba atômica —,mas é de se reconhecer que muitos desses resul-
tados tiveram, e continuam tendo, um impacto positivo. O de-
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senvolvimento dos computadores, por exemplo, que teve seu
grande impulso por essa época, e certamente em decorrência
desses esforços de guerra, tem possibilitado aplicações segura-
mente benéficas para a humanidade.

Por conseguinte, manter-se atualizado sobre o que se pu-
blica nas diversas áreas do conhecimento é tarefa às vezes pe-
nosa. Entretanto, muitos instrumentos têm sido desenvolvidos
ao longo dos anos para enfrentar esse tipo de problema, culmi-
nando hoje em dia nos sistemas de recuperação de informações
baseados em meios eletrônicos. Nas áreas de grande impacto
científico, as bases de dados com informações bibliográficas e
índices para acesso ao conteúdo das publicações tornaram-se
coisa corriqueira. Pesquisas bibliográficas que levavam sema-
nas para serem realizadas por meio da lenta consulta a grossos
volumes impressos são agora realizadas em questão de minutos
nas bases de dados eletrônicas.

Esse trabalho de identificação de livros, periódicos e ou-
tros tipos de documentos, bem como o trabalho posterior de
assegurar o efetivo acesso a esses documentos, são desenvolvi-
dos por bibliotecários e outros profissionais incumbidos da ta-
refa de organização e tratamento da informação. Para o usuá-
rio em potencial dessas informações, a identificação e a locali-
zação de documentos de interesse representam, entretanto, ape-
nas parte da solução do problema. Resta ainda a tarefa, igual-
mente trabalhosa, de fazer a leitura do material. Cálculos reali-
zados mostram que, em praticamente qualquer área do conhe-
cimento, o interessado teria que dedicar-se vinte e quatro horas
por dia para dar conta de ler a literatura relevante publicada em
sua área de especialização, o que é impraticável. E claro que,
neste caso, ele não disporia de tempo para mais nada.

Para enfrentar esse problema da grande quantidade de
material a ser lido, é que surgiram as chamadas revisões de lite-
ratura, também identificadas por expressões tais como "revi-
são bibliográfica", "resenha bibliográfica", "ensaio bibliográfi-
co", e "balanço bibliográfico". A revisão de literatura é uma
síntese do que foi publicado sobre um determinado tópico, num
determinado período de tempo. O material examinado pode ainda
ser limitado em termos geográficos, linguísticos, ou por quais-
quer outros critérios que o autor da revisão entender apropria-
dos.
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Mais que uma simples síntese, entretanto, a revisão de

literatura é tanto mais útil quanto mais acentuada a análi-
se crítica do material examinado. De uma boa revisão espera-se
que diga, desse material, o que é bom e o que não é; e espera-se
que aponte a direção para a pesquisa futura na área.

O leitor já terá entendido que a pessoa encarregada de
fazer essas revisões deve ser profunda conhecedora do tópico a
ser examinado. Isso torna-se um problema na medida em que
pesquisadores desse nível nem sempre estão dispostos a dedi-
car-se a uma revisão, uma vez que uma pesquisa original é mui-
to mais recompensadora, em termos de prestígio acadêmico.
Como observou Ziman', a glória vai toda para quem faz pesqui-
sa, e não para quem prepara revisões de literatura ou outros
tipos de contribuições classificadas como literatura secundária
por Subramanyan2.

Felizmente, para os que serão beneficiados corri essas re-
visões, há aqueles abnegados que, momentaneamente ou não,
abrem mão dos possíveis louros que a pesquisa científica origi-
nal possa lhes trazer para dedicar-se a esse trabalho meritório.
Na área das ciências sociais, no Brasil, desde 1977, um periódi-
co tem-se dedicado à divulgação de revisões de literatura. Por
trás do discreto título de RIR-Boletim Informativo e Bibliográ-
fico de Ciências Sociais, a publicação apareceu inicialmente
como um suplemento da revista Dados, publicação do Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ. A par-
tir do n°9, e já como uma publicação independente, passa a ser
editada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqui-
saem Ciências Sociais - ANPOCS.

Naturalmente, uma ampla variedade de temas tem sido
tratadas nessas revisões: criminalidade, campesinato, proble-
mática ambiental, classes sociais, trabalho, questões indígenas,
movimento operário e classes trabalhadoras, feminismo, etc. A
seguir, vão listadas algumas revisões que apareceram no RIR ao
longo desses anos, tratando de temas mais diretamente ligados
ao Legislativo e às questões políticas:

A produção brasileira recente sobre partidos, eleições e
comportamento político, por Olavo Brasil de Lima Jr., Rogério
Augusto Schmitt e Jairo César Marconi Nicolau (n° 34,2° sem.,
1992).

1 ZIMAN,	John.
1 n t o r m a tio n
cornmunication,
knowledgo. In:
SARACEVIC, Telko (Ed.).
Introduction to ir,!ormation
science. New Vork:
Bowkor, 1970.

2 SUBRAMANYAN, K.
Scientific and tacho!cal
intornation resources.
New York: M. Dekker,
1981.
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• Corporativismo e neocorporativismo: o exame de duas
trajetórias (n° 32, 2° sem., 1991).

• Interesses, organizações e políticas sociais, por Maria
Helena Guimarães de Castro (n° 31, 1° sem., 1991).

• Governo local, processo político e equipamentos soci-
ais, por Maria Helena Guimarães de Castro (n° 25, 1° sem.,
1988).

• A abertura política de 1973 a 1981: inventário de um
debate, por Marcos Maria Figueiredo e José Antônio Borges
Cheibub (n° 14,2° sem., 1982).

• Análises sobre o pensamento social e político brasileiro,
por Maria Tereza Sadek R. de Souza (n° 12, 2° sem., 1981).

Há, portanto, nas páginas da publicação, um rico repertó-
rio de análises que só pode contribuir para um melhor conheci-
mento desses temas. Entretanto, além dessas revisões, o BIS
conta também com algumas outras seções que trazem informa-
ções importantes para os que atuam na área acadêmica. As seções
"Teses e Dissertações" e "Perfis Institucionais de Instituições
Brasileiras em Ciências Sociais" têm aparecido desde os pri-
meiros números e parece que estão mantidas. Uma outra seção,
"Pesquisas em Andamento", parece ter sido abandonada, pois a
última vez que apareceu foi no número 16, de 1983. Embora
haja a dificuldade em se manter uma seção como essa, é de se
lamentar a sua ausência, dada a importância que tem para os
pesquisadores.

Tendo-se esgotado as edições mais antigas da publicação,
a diretoria da ANPOCS promoveu sua reêdição em formato de
livro, sob o título O Que se Deve Ler em Ciências Sociais no
Brasil. Três volumesjá foram publicados: o n° 1, correspondendo
aos BIS númerosi a 10; o números 2, aosB!B números 11 a 14;
e o número 3, aos BIS números 15 a 19.

Esta resenha, ao procurar dar maior divulgação ao Bole-
tim, espera também estar cumprindo um pouco o papel de me-
lhor reconhecer esse tipo de contribuição. Esperamos que sirva
de estímulo para que pesquisadores em todas as áreas das ciên-
cias Sociais dediquem parte do seu tempo ao trabalho de sinte-
tizar a literatura das suas respectivas áreas de especialidade,
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para benefício de outros pesquisadores.

BOLETIM INFORMATIVO E BIBLIOGRÁFICO DE
CIÊNCIAS SOCIAIS. Rio de Janeiro: Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro-IUPERJ, 1977-1979; Associa-
ção Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
-ANPOCS, 1980.

OQUE se deve ler em ciências sociais no Brasil. São Paulo:
Cortez/ANPOCS, 1986-1990.3v.

AJUSTIÇA EM QUESTÃO

Sociólogo da Secretaria Odilon Vargas Toledo
Temático-Processual da
Assembléia Legislativa Toda investigação teórica começa por uma pergunta, ain-

da que esta, às vezes, não esteja inteiramente clara para o pró-
prio investigador. Em Injustiça - As Bases Sociais da Obediên-
cia e da Revolta, de Barrington Moore ir., a pergunta já se
pode ler no próprio título.

Nada de "especulações acadêmicas" - ao contrário.
Quando grande parte dos habitantes da segunda maior cidade
do Brasil se sente mais segura obedecendo aos senhores do trá-
fico que às autoridades constituídas, é oportuno indagar, como
faz este livro: o que legitima o poder social de um grupo ou de
um chefe? Por que as pessoas obedecem e, em alguns momen-
tos, se revoltam? Ou, formulando o problema na sua máxima
dimensão trágica: como pôde uma nação - a Alemanha - que
deu à cultura do Ocidente o melhor e o mais refinado das ciên-
cias, das artes e da filosofia entregar-se um dia à sedução brutal
do nazismo, mergulhando, desse modo, a si e ao mundo na
barbárie de uma guerra mundial?

Para Barrington Moore Jr., na base de toda autoridade,
mesmo a mais primitiva, encontra-se, antes e acima de qualquer
código legal, um pacto não escrito, implícito, onde figuram os
direitos e deveres dos que mandam e dos que obedecem. Esse
pacto - no qual se subentendem as convicções e os valores
fundamentais da sociedade em questão - pode ser negligenci-
ado, mas não por muito tempo. A recusa à autoridade constitu-
ída assim como a ira e a revolta contra ela originam-se do co-
lapso desse pacto pela desídia das elites, que deixam de cumprir
o que delas se espera, ou por uma transformação dos valores
vigentes, motivo por que uma das "partes", ou ambas, já não se
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reconhecem no que foi outrora pactuado.

Por que, no entanto, a violação do pacto deverá provocar
a ira e a revolta contra a autoridade a ponto de se recusá-la?
Porque todo pacto se erige sobre a noção de reciprocidade ou,
o que dá no mesmo, de justiça. Assim, ao aceitar com naturali-
dade os privilégios (materiais ou honoríficos) de que desfruta
um grupo ou uma pessoa, o cidadão comum apenas subscreve,
silenciosamente, o parágrafo imaginário onde se declara a alta
importância daquele grupo ou daquela pessoa para a vida dos
cidadãos como ele. No entanto, aos que receberam privilégios
caberá, em troca, desempenhar cenas funções tidas como indis-
pensáveis à vida social - os guerreiros devem proteger a co-
munidade contra seus inimigos, os feiticeiros devem afastar os
maus espíritos, os legisladores devem fazer leis boas para o povo.
O fracasso ou a recusa destes em realizar as tarefas que lhes
cabem viola os fundamentos do pacto comum e desperta nas
outras partes o sentimento de injustiça, ponto de partida da de-
sobediência e da revolta contra o pacto e tudo que com ele
possa ocasionalmente identificar-se.

Examinando sob essa perspectiva as revoltas operárias na
Alemanha contemporânea, Barrington Moore Jr. detalhará as
inúmeras situações em que se verifica o vencimento histórico
dos valores e das autoridades tradicionais, ocasião em que a ira
moral, a indignação, o ressentimento e a insegurança em rela-
ção ao futuro se combinam das mais inesperadas maneiras para
produzir movimentos de repúdio à ordem estabelecida. Assim,
por trás do nazismo não encontraremos, como é comum na lite-
ratura economicista, a astúcia dos banqueiros e grandes indus-
triais alemães, e sim uma mistura explosiva de orgulho nacional
ferido, ressentimento pelo esforço sem recompensa ante a indi-
ferença das elites tradicionais, insegurança diante do futuro, além
de um sombrio "mal-estar" suscitado pelas velozes transforma-
ções tecnológicas, econômicas e culturais, "mal-estar" que agu-
çava nos alemães a nostalgia de um passado risonho e seguro
(que nunca houve) e a utopia do retomo a uma comunidade
harmônica, hierárquica e de absoluto respeito às leis e ao traba-
lho.

"Sem o conceito de reciprocidade (...) toma-se impossí-
vel interpretar a sociedade humana como a conseqüência de outra
coisa que não a força e a fraude perpétuas", conclui o autor.
Nenhuma sociedade conhecida, entretanto, pôde existir basean-
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do-se apenas na força ou na fraude. Com estas se constroem, no
máximo, grandes campos de concentração.

No momento em que a vida nas grandes cidades parece
ameaçada pela violência e, por todos os lados, apresentam-se
líderes e remédios salvadores, este livro nos oferece os termos
de uma reflexão indispensável. As demonstrações de força, as
intervenções "cirúrgicas", a violência com ou sem mandadoju-
dicial - essas soluções detêm por algum tempo a "desordem",
mas são absolutamente ineficazes, em longo prazo, quando o
que se encontra em ruínas não é a "segurança pública", e sim o
próprio pacto de convivência entre os cidadãos.

Nesse caso, o desafio é substituir o velho pacto, em que
muitos se sentem lesados e com o qual, por isso, já não são
solidários, por um novo arranjo, baseado em obrigações recí-
procas livremente aceitas, um pacto onde se expressem e sejam
reconhecidos os interesses e aspirações da ampla maioria da
sociedade. Essa não é, por certo, uma tarefa para o mercado:
muito útil para ajustar a oferta à procura, ele nada tem a dizer
sobre que futuro os homens desejam. Essa é uma tarefa dos
próprios cidadãos. Cedo ou tarde, consciente ou inconsciente-
mente, acabaremos por realizá-la. E então, bem ou mal, vivere-
mos as conseqüências da nossa escolha.

BARRINOTON MOORE JR. Injustiça - As bases sociais
da obediência e da revolta. São Paulo: Brasiliense, 1987, 718 p.
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