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Introdução: A Origem do Debaie

Qual é o conteúdo das normas? E pos
sível estudar a qualidade das leis de forma
que seja viável defender uma abordagem
quantitativa para o estudo do evento legisla
tivo? E factível pensar numa estratégia de
classificação das leis que sirva ao pesquisador
e ao estudioso da produção legislativa? Este
artigo procura responder a essas perguntas,
que remetem a uma questão fundamental,
qual seja, estabelecer a definição de medidas,
isto é, esco lh er co m o a lei pode ser mensu
rada. O propósito aqui pode ser sintetizado
pela seguinte pergunta: como a comparação
entre o debate apresentado na bibliografia
norte-americana e o que está expresso na li
teratura italiana pode contribuir para a
questão da classificação das leis?
De todo o processo de construção e de
senvolvimento do conhecimento científico
relativo à qualidade das leis, torna-se relevan
te, para nosso propósito, o debate que, no sé
culo XIX, originou-se a partir do exame da
“forma da lei”. Historicamente, desde J.
Stuart Mill, vários estudos apontavam para o
fato de que o conteúdo da proposta legislati
va dos parlamentos vinha cada vez mais ca

racterizando-se pela ausência de regras claras,
de imposições definidas e de comandos (Picard, 1881). Tanto a literatura jurídica euro
péia do século XIX, como, mesmo que em
menor medida, a politológica assinalavam a
existência e a importância de uma legislação
particular, não geral, que se preocupava em
regulamentar interesses setoriais ou singula
res, 1 onde “os parlamentos, sobrecarregados a
cada ano de tanto trabalho [...] manifestamse em particular inaptos a codificar e a discu
tir e a votar grandes leis orgânicas” (Palma,
1883-1885, p. CLXXX). O fato é que como cita um artigo publicado no Corriere
delia Sera de 7 de abril de 1888:
[...] o projeto de lei não deriva quase nunca
da necessidade absoluta, evidente, incontrastável; mas de um a necessidade fictícia, e
é criado, na m aioria das vezes, como produ
to de um a impaciente inquietação, não tan
to dos ministros, mas dos chefes da adm inis
tração. [...] Os nossos pais raramente faziam
leis, eram claras, breves, imperativas: nós fa
zemos lei por coisas irrelevantes.

O jornalista, para corroborar a própria
argumentação, mencionava uma das habi-
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tuais leggine (ou pequenas leis) aprovada
pela Câmara italiana.
O fato de o destino da palavra leggine
ter-se aproximado muito da noção de norma
de qualidade inferior, leva à conclusão de
que, no mérito do conteúdo, em todo o vo
cabulário do século XIX e da primeira parte
do século XX, não dispomos mais do que
uma simples contraposição entre leis gerais e
“pequenas leis” .2 Vê-se, com clareza, que esta
forma de tratar a norma não remete à pro
blemática da medição do objeto, mas a uma
questão meramente normativa focada sobre
a busca pela boa lei: a norma geral.3
A ciência política atual tem deixado de
lado o envolvimento com questões propria
mente normativas e/ou jurídicas-filosóficas
para aceitar o compromisso com o estudo
empírico da lei. Mesmo assim, a primeira
visão é que não parece ter-se distanciado
muito da modalidade dicotômica de tratar
a lei. Alguns exemplos são esclarecedores.
No exame do conteúdo da legislação brasi
leira, costuma-se contrapor à imagem de
um presidente voltado para questões gerais
o comportamento legislativo paroquialista
dos deputados (Mainwaring, 1999; Ames,
2000). A Assembléia da República de Por
tugal desempenhou um papel importante
nas primeiras legislaturas pós-salazaristas,
aprovando “leis estruturantes do sistema
político e socio-econômico”, mas, à medi
da que se foi estabelecendo o quadro legal
do regime democrático, “acrescia a necessi
dade por uma legislação mais específica e
regulamentadora” (Leston-Bandeira, 2000,
p. 189). No enfoque da atividade legislati
va do Bimdestag , Schimdt diferencia entre
leis prioritárias e projetos de importância
secundária (Schimdt, 1999). Além das con
siderações meramente analíticas, inerentes
aos casos em exame, é evidente que domi
na a forma dicotômica do tratamento da
lei, sustentando, assim, a imagem da exis
tência de normas com dois diferentes graus
de importância.
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Outras investigações —precisamente a
maioria das que atuam no campo da análise
comparada - preocupam-se menos com a
implicação valorativa de cada tipo de nor
ma. Isso ocorre pelo fato de se colocar a
questão num nível excessivamente descriti
vo, afetando o caráter e as propriedades de
issue policies determinadas como normas
ambientais, de segurança nacional, orça
mentárias, sociais, e assim por diante.
No entanto, enquanto essa é a posição
predominante, uma tentativa voltada para
medir o conteúdo das leis pode ser identifi
cada. Vale a pena antecipar que o argumen
to é marginal na ciência política atual e pode
ser restrito a dois tipos de investigação que
tiveram, respectivamente, no contexto aca
dêmico norte-americano e italiano seu âm
bito de formulação. Este artigo pretende res
saltar a orientação analítica de cada um deles
para discutir uma forma classificatória capaz
de remover as dificuldades operacionais que
surgem do emprego de proposições mera
mente descritivas, dicotômicas ou focadas
sobre políticas específicas. Essa nova forma
classificatória deverá viabilizar a mensuração
do evento qualitativo em questão.
Trata-se de uma perspectiva complexa,
de difícil acesso no momento em que se
ressalta o aspecto dinâmico do processo de
cisório de uma lei (Jones, 1970; Mény e
Thoenig, 1989).4 Importa, no entanto, de
limitar prioritariamente o objeto de pes
quisa. Dessa forma, a discussão será restrita
ao momento da formulação das leis e, em
particular, ao conteúdo proferido em oca
sião da votação final. Ao privilegiar um as
pecto do processo decisório, ignorando o
momento da implementação e da suposta
fase incremental das políticas públicas, as
sumimos o ponto de vista de refletir sobre
o desempenho das instituições políticas e,
em particular, a ação dos atores que formu
lam as leis. Em decorrência, a menor ou
maior eficácia das considerações aqui pro
postas deve levar em consideração o fato de

que a discussão está eminentemente ligada
ao estudo do conteúdo das leis que ocorre
na arena parlamentar no momento da deci
são final.
O artigo está assim estruturado. Na se
gunda e terceira parte, discute-se a aborda
gem norte-americana, centrando-se na pro
posta classificatória de Lowi e Wilson. À
apresentação dos dois autores, segue-se uma
leitura crítica que visa a, por um lado, con
trapesar sua relevância e, por outro, mostrar
de que forma se pode considerá-la atual no
contexto acadêmico norte-americano. Passa
remos a tratar, na quarta parte, da investiga
ção e de uma relativa classificação das leis as
sim como se deu na Itália a partir dos anos de
1960. Na quinta parte, abordamos uma so
lução classificatória da norma, enfatizando
uma proposta que adota três critérios: gene
ralidade da lei, custos/benefícios e impacto
territorial. As possibilidades teóricas e práti
cas de análise desses critérios serão também
objeto de discussão. Para explicar a necessi
dade de adota-los separadamente, apresen
tam-se observações estritamente limitadas às
características das leis distributivas.5 Na últi
ma parte, procuramos oferecer uma leitura
conclusiva dos argumentos discutidos.

Custos/Benefícios, Desagregação e
Impacto das Leis: A Concepção de
Lowi das Políticas Públicas

Quando se contextualiza a questão do
conteúdo das políticas públicas e das tenta
tivas realizadas para formular classificações
e/ou tipologias dentro da ciência política,
os acadêmicos concordam em atribuir a
Theodore Lowi a proposta mais bem suce
dida. No estudo de 1964, publicado na
World Politics ,6 a argumentação teórica, que
assume as políticas públicas como variável
independente, possibilitou um rompimen
to com a perspectiva dominante da ciência
política daquela época que, de fato, se lim i

tava a explicar a política pública em função
de determinados fatores centrados na distri
buição do poder entre os atores envolvidos
no jogo decisório .7
Nesse estudo, Lowi estrutura um es
quema interpretativo baseado em três prin
cipais áreas de políticas públicas - distribu
tivas, regulatórias e redistributivas —com a
pretensão de sugerir generalizações “bas
tante próximas aos dados e bastante abstra
tas para poderem ser submetidas a um tra
tamento mais teórico” (Lowi, 1964). As
políticas distributivas são caracterizadas pela
distribuição de benefícios diferenciados a
uma multiplicidade de interesses que, como
afirmou Schattschneider (1935), não de
pendem uns dos outros. Assim, verifica-se
um jogo de interesse onde não há conflito,
ao contrário, incentiva-se a troca de favores
e a formação de coalizões de log-rolling. O
melhor ambiente para que esse jogo entre
“diferentes” possa ser implementado é um
centro decisório de pequenas dimensões,
como as comissões ou os comitês parla
mentares. As políticas regulatórias, menos
freqüentes, direcionam-se a grupos sociais
organizados e identificáveis. Em contraste
com as anteriores, caracterizadas por uma
desagregação quase ilimitada dos efeitos,
elas são desagregáveis ao máximo, até o ní
vel setorial, e se caracterizam por aumentar
os custos e/ou reduzir ou estender as alter
nativas de Cada grupo. A escolha entre fa
vorecer alguns e penalizar outros faz com
que esse tipo de política se associe a políti
cas públicas que tendem a ser o resíduo de
uma dinâmica conflituosa entre grupos.
Encontram-se, de um lado, os beneficiários
e, de outro, grupos sobre os quais recaem
os custos de tais políticas. Por causa de sua
natureza conflituosa, segundo Lowi, a are
na decisória típica dessa política é o plená
rio do Congresso, onde é mais fácil se al
cançar um acordo entre as partes. Restam,
por fim, as políticas redistributivas, concebi
das como aquelas que questionam a distri-
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buição do poder na sociedade (gerador de
conflitos de classe) ou no sistema político,
geralmente remetendo a um jogo de soma
zero fortemente ideologizado .8 Dessa for
ma, caracterizam-se por decisões altamente
centralizadas, capazes de subtrair poderes
decisórios ao Congresso e concentrá-los nas
mãos do presidente.
Para diferenciar esses três tipos, Lowi
adota o critério do impacto (real ou espera
do) sobre a sociedade. Mesmo não abor
dando o assunto de forma aprofundada,
permanecendo no âmbito da mera afirma
ção, o autor, ao adotar esse critério, procu
rou tratar do aspecto relativo à maior ou
menor relevância de uma política pública,
isto é, identificar os tipos de outputs como
elementos-chave para diferenciar as políti
cas. O fator “impacto”, por sua vez, é operacionalizado de duas formas: em função
da desagregação da política pública, o que
em si não pode ser considerado um crité
rio, mas um elemento explicativo das ca
racterísticas da cada categoria; e em função
do critério de custos e benefícios sobre os
sujeitos afetados pela política.
Assumir o critério do impacto como o
único elemento capaz de diferenciar as cate
gorias das políticas públicas reduz sobrema
neira o campo de análise (Greenberg, Miller, Mohr, VIadeck, 1977; Kjellberg, 1977;
Hayes, 1978).9 O impacto em si (real ou es
perado) não é suficiente para localizar clas
ses que se excluem e que, de fato, se estru
turam em uma dim ensão d e desagregação e
sob o critério de custo/benefício. Por exem
plo, a diferença entre uma política distribu
tiva e uma regulatória pode ser observada a
partir do grau de desagregação (infinito, no
primeiro caso, e setorial, no segundo) e da
repartição dos custos e dos benefícios (visí
veis e de soma zero, nas regulatórias, en
quanto, nas distributivas, se destacam pela
prevalência dos benefícios sobre os custos
que, quando presentes, podem ser ameniza
dos por meio de outras políticas de desagre
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gação). Em relação às políticas regulatórias
e redistributivas, a distinção ocorre em vir
tude do impacto sobre os cidadãos (as redis
tributivas são muito mais amplas do que as
regulatórias) já que, em termos de desagre
gação, são semelhantes, pois afetam o rela
cionamento de categorias amplas de indiví
duos privados. Sendo assim, esse “primeiro”
Lowi ressalta a ausência de uma clareza ex
plicativa no que diz respeito aos critérios
utilizados para compor tais categorias. Há,
de nosso ponto de vista, uma incoerência
metodológica por parte do autor ao adotar
critérios diferentes para caracterizar os ti
pos de política pública, ora privilegiando
um, ora outro.
Após receber as primeiras críticas, 10
Lowi volta a defender sua formulação num
artigo publicado em 1970, “Decision Making versus Policy Making: Toward an Antidote for Technocracy”. É, todavia, no
estudo de 1972 que as três categorias são
estruturadas como uma tipologia. Talvez
para suprir a ambigüidade analítica subja
cente aos critérios adotados pelo autor,
nesse artigo Lowi introduz o aspecto da
coerção em função tanto de seu campo de
atuação - individual ou coletivo — como
da probabilidade de sua implementação imediata ou remota.
Como exposto no Quadro 1, as políti
cas distributivas e regulatórias têm um im 
pacto coercitivo limitado. As distributivas
manifestam uma capacidade coercitiva re
mota, e as regulatórias, uma capacidade
im ediata. Se considerarmos o aspecto cole
tivo da co erçã o , q u e focaliza o ambiente
no qual o indivíduo atua, Lowi propõe um
outro tipo, qual seja, políticas constituin
tes .n Desse ângulo são tratadas as políticas
cujas finalidades são a criação e/ou a mo
dificação tanto da estrutura de autoridade
(governo, parlamento e relativos órgãos de
governo) como das relações de poder e o
estabelecimento de regras pela adoção de
decisões públicas. 12

Quadro 1
Tipos de Coerção e de Políticas Públicas

Aplicabilidade da Coerção
Probabilidade
de coerção

Ao Indivíduo

Ao ambiente da ação

Remota

DISTRIBUTIVA

CONSTITUINTE

Imediata

REGULATÓRIA

REDISTRIBUTIVA

Fonte: Lowi (1972).

O desenvolvimento da perspectiva ana
lítica em Lowi se deve, portanto, a uma pas
sagem que permite ao autor se pronunciar
em favor de um critério específico para de
terminar sua classificação. Esse “segundo”
Lowi percorre um caminho que remete dire
tamente aos pressupostos jurídicos de cada
política pública, abandonando o critério do
impacto sobre a sociedade que caracterizava
seus primeiros estudos. Essa abordagem,
mantida em seus escritos mais recentes, deve
ser lida com o filtro da influência exercida
pelo jurista Hart, segundo o qual nem sem
pre a norma prescreve diretamente efeitos
coercitivos e sanções evidentes sobre seus sú
ditos, sendo a coerção mais ou menos remo
ta. Da mesma forma, ocorre que, como no
caso de transferência de poder ou na delega
ção de poder, as normas agem indiretamen
te sobre a sociedade, já que não obrigam os
cidadãos, mas estruturam o ambiente orga
nizacional como um todo (Hart, 1961). Se
guindo essa perspectiva jurídica da lei, Lowi
ressalta, por um lado, a presença de normas
que, mesmo apresentando-se como coerciti
vas, nem sempre são efetivamente imple
mentáveis; por outro, evidencia a idéia de
que nem sempre as políticas são voltadas
para disciplinar ou organizar a ação de indi
víduos, mas podem afetar organizações e/ou
ambientes determinados.
Vale lembrar que, se a partir dos anos de
1970, há uma tendência nos trabalhos de
Lowi em focalizar a dimensão coercitiva das

políticas públicas, observa-se, em contrapar
tida, uma tendência dos acadêmicos em dis
cutir o “primeiro” Lowi privilegiando, dessa
forma, o debate acerca da decisão do autor
em assumir os critérios do impacto, da desa
gregação da política e do custo/benefício
para classificar as políticas públicas. Duas ex
plicações podem ser fornecidas nesse sentido.
Primeiramente, ocorre observar que os
críticos são acadêmicos, voltados mais para
o campo da análise empírica, privilegiando
os problemas inerentes à estrutura das cate
gorias da lei. O aspecto da coerção, ao con
trário, é mais analítico e se relaciona à ques
tão normativa da política pública, o que
causa certo desprezo na consideração dos
críticos. Em segundo lugar, a coerção passa a
ser o único critério para tratar das leis. As
sim, se no “primeiro” Lowi a existência de
mais de um critério denotava certa ambigüi
dade analítica, no “segundo”, ao adotar um
único critério, sob a perspectiva de determi
nar uma classificação exaustiva da política
pública, ele acaba enfraquecendo a tipolo
gia. Isto se deve ao fato de que as duas di
mensões acerca do impacto da norma (cole
tiva ou individual; imediata ou remota) se
perdem na reconstrução empírica de cada
caso (Calise, 1999), além de suprimir qual
quer argumento que trata da natureza mul
típlice das políticas públicas. 13
Portanto, a justificativa da busca por
critérios que facilitem a análise fracassa, pa
radoxalmente, no reconhecimento da coer-
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ção como dimensão explicativa. De fato,
uma análise superficial da produção legisla
tiva de qualquer país democrático mostraria
o aumento exponencial de leis, às vezes con
fusas, em relação ao que se entende por san
ção e aplicação das mesmas. A partir disso
compreende-se a importância da função interpretativa exercida pelos órgãos jurídicos,
como as Cortes Constitucionais .14 O pró
prio Lowi entende que o fenômeno é real e
que, de certa forma, abala a imagem da na
tureza da política pública construída em
função do mero critério coercitivo. Entre
tanto, Lowi não apenas defendeu a estraté
gia de classificação adotada por ele, mas
também a idéia de que o problema não é
analítico, porém remete a uma concepção da
lei que, determinada pela ideologia liberal,
privilegia o aspecto distributivo ao coerciti
vo. Não é por acaso que, recentemente, o
autor tenha criticado a tendência de se “usar
o governo para fazer coisas boas sem recor
rer à coerção” (Lowi, 1999).15

Abrindo uma Parêntese sobre um Cri
tério: Os Custos/Benefícios de uma Lei

Entre as inúmeras propostas alternativas
que pregam a busca por critérios classificatórios mais exaustivos, ou que, simplesmente,
tentam aprofundar os critérios adotados por
Lowi na primeira fase de seus estudos, desta
ca-se, pela firmeza teórica e saliência empíri
ca, a proposta que se detém sobre os cus

tos/benefícios de uma lei, cuja análise mais
conhecida é, sem dúvida, a de Wilson, lor
mulada em 1973 e aperfeiçoada em anos
posteriores (1974, 1980).16
Enquanto Lowi tinha centrado sua aná
lise em torno das políticas distributivas,
ressaltando os efeitos desagregantes como
forma de evitar o conflito entre as forças po
líticas, Wilson privilegia o estudo das políti
cas regulatórias. O autor preocupa-se com o
fato de que a política pública nem sempre é
nova, mas tende a modificar, com maior ou
menor grau de profundidade, a legislação já
existente. Essa idéia é, sem dúvida, relevante,
pois a questão relativa à produção legislativa
implica a observação da existência de normas
que modificam, acrescentam ou eliminam
aspectos parciais de uma outra legislação. To
mando esse cuidado, Wilson desloca o foco
analítico do critério da coerção para o do
custo/benefício e, em particular, se “os custos
e benefícios são amplamente distribuídos ou
estritamente concentrados a partir do ponto
de vista de quem carrega os custos ou desfru
ta dos benefícios” (Wilson, 1973, p. 332). O
caráter concentrado e difuso dos custos e dos
benefícios remete ao número de pessoas que
são afetadas por eles, ou seja, é concentrado
quando beneficia ou se impõe custos a gru
pos de forma clara e explícita; difuso, quan
do a tendência é de se aplicar tais custos a um
número elevado de pessoas, o que torna difí
cil localizar grupos específicos.
Assim, como mostra o Quadro 2, o tipo
“A”, que comporta benefícios e custos con-

Quadro 2
Classificação de Wilson dos Efeitos de uma Lei sobre os Sujeitos

BENEFÍCIOS
CUSTOS

CONCENTRADOS

DIFUSOS

CONCENTRADOS

A

C

DIFUSOS

B

D

Fonte: W ilson (1973).
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centrados, é caracterizado por uma situação
de conflito intenso, pois a localização de
quem perde e de quem ganha é clara. Nesse
caso, os sujeitos interessados organizam-se
para discutir a política pública a ser adotada,
desde sua formulação até a fase de imple
mentação. O tipo “D”, por sua vez, não
apresenta aspectos conflituosos, já que não
há custos aparentes sobre grupos específicos,
a menos que a percepção da prevalência dos
custos não esteja generalizada. Isso impulsio
na a resistência à adoção dessa política pelas
associações ou grupos interessados. De fato,
no momento em que a política em questão
intervém no sentido de regulamentar os as
pectos que estimulam o confronto ideológi
co entre grupos, como acontece em casos de
divórcio, eutanásia ou aborto, o conflito ten
de a prevalecer na dinâmica da formulação
dessa política. Quando há benefícios concen
trados e custos difusos (tipo “B”), observa-se
uma forte mobilização do grupo beneficiado
em organizar e promover a política pública
durante a sua formulação, já que a oposição
é fraca e/ou inconsistente em função de os
custos serem imperceptíveis. Trata-se de uma
categoria que remete diretamente ao tipo
distributivista, mas que, ao mesmo tempo,
inclui políticas regulatórias, como as leis que
fixam os requisitos mínimos para se concor
rer a cargos públicos (La Spina, 1989). O
contrário ocorre no tipo “C”, onde, em vir
tude de custos endereçados a grupos especí
ficos, observa-se uma elevação do conflito.
Trata-se de soluções que impõem custos a al
gumas categorias, em virtude da necessidade
de fornecer um benefício à comunidade
como um todo. Mesmo assim, são políticas
raras que ocorrem somente em períodos de
crise ou quando há uma pressão da opinião
pública impulsionada, normalmente, por
uma espécie de “empresário político”, que
consegue mobilizar a participação e o con
senso dos cidadãos.
Até aqui a análise restringiu-se ao deba
te centrado, basicamente, na produção aca-

dêmica norte-americana e, em particular,
nos termos propostos por Lowi. A seguir,
analisaremos uma formulação diferente do
problema, que se originou no âmbito jurídi
co e se limita ao caso italiano.

A Proposta de Classificação na Litera
tura Acadêmica Italiana

Como salientado na introdução desse
artigo, no contexto italiano, até os anos de
1960, predominou uma imagem dicotômi
ca, leggi/leggine, de tratar a lei. Tal imagem,
no plano do debate público do país, 17 ex
pressava a polêmica que envolveu a qualida
de da produção legislativa. Contudo, “a di
cotomia leggi/leggine é, de fato, uma
classificação mais política do que científica,
e não atinge todas as possíveis nuanças de
uma lei” (Cantelli, Mortara e Movia, 1974).
Nesse sentido, existe uma extensa literatura
que, sobretudo a partir da década de 1970,
impulsionou a busca por uma classificação
mais articulada que pudesse definir melhor
os traços característicos da produção legisla
tiva .18 No debate, que envolveu juristas e politólogos, foram privilegiados dois critérios
para superar o impasse subjacente à dicoto
mia leggi/leggine. Um concerne ao número
de sujeitos afetados pela lei; o outro diz res
peito à territorialidade, ou seja, remete ao
impacto da norma sobre o território em ter
mos de extensão.
No primeiro caso, o critério foi pensado
como um continuum, onde, de um lado, encontra-se a lei geral e, de outro, a legginaP
Em termos substantivos, a lei foi mensurada
como a única variável contínua que diferen
cia três categorias de projetos de lei: geral/na
cional, secionais e microsecionais. O primeiro
tipo afeta todos os cidadãos do ordenamen
to jurídico do país, e leva também em con
sideração as leis que regulamentam uma
unidade organizacional que, por sua vez, age
no nível da comunidade nacional (como o
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sistema bancário, a legislação civil e penal e
o sistema de ensino). Os projetos de leis de
interesse secional são, ao contrário, caracte
rizados por “se dirigir aos cidadãos de uma
categoria social específica claramente identi
ficável, na condição de que seja grande, su
ficientemente diversificada e ativa numa
área que a sociedade entenda como relevan
te” (Di Palma, 1978, p. 389). Isso acontece
com a legislação que regulamenta as unidades
organizacionais que servem essas categorias
sociais (Di Palma, 1978, p. 389; Cantelli,
Mortara e Movia, 1974, p. 92). A condição
relativa ao tamanho da categoria social para
sua inclusão em projetos secionais responde à
exigência de se excluir os segmentos que ten
dem a satisfazer grupos de interesses específi
cos e que recaem na categoria microsecional.
Estes caracterizam-se por satisfazer interes
ses específicos, isto é, “categorias sociais
mais limitadas e mais homogêneas em rela
ção às anteriores, e cuja atividade possui
uma perspectiva mais limitada e especializa
da” (Di Palma, p. 389; Cantelli, Mortara e
Movia, p. 93). Portanto, por exemplo, se a
legislação se refere aos professores como um
todo, a lei será classificada como secional; se
abranger uma parte desse segmento (profes
sores de primeiro grau, universitários, ou de
uma região específica, entre outros) será
classificada como legislação microsecional.
São exemplos de leis secionais os projetos
que têm a função de disciplinar os setores
mais gerais da economia e outros a eles liga
dos (como funcionários públicos, professo
res, militares, trabalhadores rurais etc.).
Exemplos da categoria microsecional são os
projetos que envolvem categorias profissio
nais (advogados, médicos, dentistas etc.) e
setores específicos do mundo econômico
(artesãos, produtores setoriais, pequenos
empresários etc.) ou dos funcionários públi
cos (professores do primeiro grau, coronéis
do exército etc.).
O estudo de Di Palma, que iluminou a
muitos pesquisadores os bastidores da políti
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ca italiana e a forma de organização dos ira
balhos parlamentares que estavam imersos
num sistema considerado em permanente
crise, limitou a classificação do conteúdo da
lei a essas três categorias em função do im
pacto que o projeto de lei tem sobre a popu
lação. Outros autores acrescentaram a cate
goria das leis individuais (as chamadas leis
“fotografia” ou leis “xerox”) (Cantelli, Mor
tara e Movia, 1974),20 que se caracterizam
por terem a finalidade de obter benefícios
em favor de um indivíduo especificamente
ou de modificar o status de um bem.
O segundo critério para a compreensão
do conteúdo da lei e a superação do impas
se criado pela dicotomia leggi/leggine, referese ao impacto da norma sobre o território
nacional. Como no caso anterior, trata-se de
uma variável que mede o impacto da lei. To
davia, se o primeiro concerne à magnitude
do impacto sobre os indivíduos ou seu am
biente, este trata do impacto relacionado à
sua amplitude, digamos, física.
O desenvolvimento das idéias acerca do
problema da classificação mostra que, desde
os anos de 1960, os estudiosos indagam,
mesmo que de forma descontínua, o conteú
do da legislação de origem parlamentar e do
executivo, segundo esta linha de pesquisa
(Somogyi, Lotti, Predieri e Sartori, 1963;
Predieri, 1969, 1975; Cazzola, 1974; Can
telli, Mortara e Movia, 1974; Cazzola, Pre
dieri e Priulla, 1975; Cazzola e Morisi, 1981;
Motta, 1985; Delia Sala, 1987). O fato de
que, nos últimos estudos publicados sobre o
tema (De Micheli, 1997a; 1997b; Capano e
Giuliani, 2000), a qualidade da legislação te
nha sido avaliada e examinada com base na
distinção entre normas gerais, secionais, microsecionais e individuais demonstra o quan
to se enraizou no mundo acadêmico italiano
esse modus operandi de se fazer pesquisa. O
feito notável da literatura italiana é, com
efeito, o cuidado com que evitou conduzir a
pesquisa sobre a produção legislativa de
modo eminentemente quantitativo, o que

demonstra uma espécie de continuidade me
todológica para com os estudos da década de
1970, focados sobre o conteúdo das normas.

Do Exame das Propostas à Escolha
dos Critérios para Classificar a Lei

Ambas as perspectivas analíticas aqui
apresentadas não parecem ter impulsionado
estudos que, no âmbito nacional ou de forma
comparativa, enfrentassem o problema da
análise quantitativa da produção legislativa a
partir do aspecto qualitativo em questão. Se as
noções de políticas distributivas, redistributivas ou regulatórias enraizaram-se na lingua
gem comum dos estudos da ciência política
em geral, e do policy approach, em particular, é
evidente, contudo, que falta uma proposta
analítica capaz de ir além do aspecto mera
mente teórico e que comporte uma pesquisa
orientada para o fenômeno específico de cada
tipp de policy .2I Desse ponto de vista, apesar
de o debate na Itália se manter mais próximo
do “mundo real”, isto é, com a prática da pes
quisa de campo, a sua aplicação permanece
confinada à realidade e às peculiaridades da
produção legislativa italiana.
Com vistas às dificuldades relativas ao
conhecimento qualitativo da lei, muitos aca
dêmicos propõem uma “estratégia” alternati
va. Sugere-se que em vez de se insistir na es
colha de critérios para classificar as políticas
públicas, seria preferível repensar o próprio
instrumento analítico: a tipologia (Boudon,
1984; Panebianco, 1989; Capano, 1993).
Nessa perspectiva, a tipologia, entendida
como um exercício lógico classificatório, de
veria ser substituída por uma variante idealtípica, segundo a idéia weberiana da utilida
de dos tipos para orientar o pesquisador na
seleção de elementos relevantes que expli
quem o fenômeno indagado. Assim, pode-se
argumentar, de maneira racional, que os pro
blemas surgidos nas classificações são secun
dários diante da importância da análise teó

rica que considera as políticas públicas variá
veis independentes.
Em desacordo com a perspectiva sugeri
da por essa orientação, que, no limite, se
apóia na idéia da imponderabilidade da lei,
partimos da idéia de que seja admissível,
além de desejável, mensurar o objeto em exa
me. Para isso, não há necessidade de discutir
ou inventar outras formas de classificação.
Trata-se, essencialmente, de superar o abis
mo (aparente) que distancia as duas aborda
gens aqui tratadas. A questão que se coloca é:
embora essas concepções sejam muito dife
rentes, pode-se extrair do conjunto de obser
vações algumas dimensões aptas a qualificar
a lei? Baseando-se na discussão acima, pro
pomos a análise de três critérios: generalida
de, dimensão territorial e distribuição de de
terminados benefícios (ou custos).
O primeiro remete à questão formulada
no contexto jurídico italiano do pós-guerra.
A essência dessa dimensão reside na capaci
dade de tornar evidente não só o tipo de im
pacto da lei sobre a população, mas também
sua relevância em função do tamanho do
grupo afetado ou —no caso da lei ser direcio
nada a coisas - de unidades organizacionais
e institucionais específicas ao interesse na
cional. A generalidade da lei pode ser asso
ciada, com as devidas cautelas, aos critérios
- adotados nos primeiros estudos de Lowi da desagregação das políticas públicas e do
impacto sobre a sociedade.22 Quando se ex
pressa o conteúdo da lei por meio das no
ções de generalidade, impacto e desagregação,
não há como perceber a relação existente en
tre esses termos. Observa-se que, de fato, o
fundamento da noção de generalidade resi
de no princípio de que as políticas públicas
têm um impacto, dependendo da situação,
maior ou menor. Além disso, quando se de
clara que esse impacto se dá, por exemplo,
sobre um número mais elevado ou menos
elevado de indivíduos, está-se afirmando
uma importante conexão entre impacto e
desagregação da política pública. Da mesma
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forma, pode-se encontrar evidências na
abordagem de Wilson. Assim, percebe-se
que, ao falar de concentração/dispersão dos
efeitos da lei, está-se medindo o impacto
com relação ao número de sujeitos interessa
dos, isto é, mais uma vez, está-se falando da
generalidade da lei.
Qual seria, então, a contribuição dessa
primeira dimensão a ser levada em conta? A
possibilidade de expressar por meio de um
continm im , que qualifica a lei como geral,
secional, microsecional e individual, uma
convergência dos dois critérios analíticos impacto e desagregação da política pública.
Embora essa convergência tenha sido afir
mada em um contexto da mera suposição
teórica, diríamos que se trata de uma pers
pectiva com a qual o pesquisador precisa se
confrontar caso vislumbre sua adoção
como um instrumento para elaborar a pes
quisa empírica.
Quanto ao segundo critério —que classi
fica a lei em função do seu impacto territo
rial —é possível se pensar em múltiplas mo
dalidades, levando em conta efeitos maiores
ou menores sobre o território. A Figura 1 for
nece um quadro descritivo do fenômeno a
ser estudado, considerando as combinações
possíveis desses dois critérios enunciados.23

De acordo com a Figura, há seis possí
veis tipos de conteúdo da lei. Os casos “A" e
“F” representam uma forma extrema, muito
improvável, já que as normas gerais (ou secionais) não podem ter, por definição, um
impacto local (ou, ao contrário, leis indivi
duais causarem um impacto nacional); são,
digamos assim, possíveis casos excepcionais.
Enquanto o caso “B” expressa a prática legis
lativa orientada para a produção de leis de
interesse nacional, os casos “C ”, “D” e “E”
sintetizam a tendência a produzir leis desti
nadas a grupos específicos (ou indivíduos,
para o caso “E”) que podem ser limitados
territorialmente (“C ”) ou difusos sobre o
território nacional (“D”).
A questão imediata é, evidentemente, a
de estabelecer se os dois critérios aqui trata
dos podem convergir num único. Ou seja, é
possível passar a tratar a noção de generalida
de e do território como expressão de uma
única caracterização da lei? E plausível que
seja lógico supor um alto grau de correlação
entre as duas dimensões (representadas, no
gráfico, pela seta). De fato, é grande a proba
bilidade que uma lei classificada como geral/secional tenha seus efeitos reconhecidos
sobre o território nacional, assim como para
uma lei microsecional ou individual sejam

Figura 1- Generalidade e Impacto Territorial da Lei: Casos Possíveis

LOCAL
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previstas conseqüências mais limitadas. Entreianto, pode-se objetar que essa relação não
seja tão direta como se poderia pensar num
primeiro momento. Ao se tratar das leis microsecionais —que afetam grupos limitados e
bem identificáveis —, há ainda uma elevada
percentagem de normas, cujos efeitos se es
tendem sobre o território nacional (represen
tado pelo caso “D”). Isso, diferentemente de
quanto ocorre pelas leis individuais, cujo im
pacto é sempre mais reduzido e concentrado
(caso “E”). Assim, parece mais lógico, sob
uma perspectiva teórica, pensar no território
como uma dimensão à parte para testar o
grau de correlação com a generalidade da lei
numa fase sucessiva. Existe, ainda, uma ou
tra razão mais relevante; para entendê-la é
preciso analisar o terceiro critério.
Esse critério envolve a questão dos efeitos
—em termos de custos e benefícios —sobre os
sujeitos (ou coisas). De acordo com a Figura
1 , a cada caso são associadas duas alternativas,
na medida em que há prevalência dos custos
sobre os benefícios ou vice-versa. Permane
cendo no âmbito da terminologia e da pro
posta teórica de Lowi, pode-se dizer que o
caso “ B” inclui as políticas regulatória, redistributiva e constituinte por afetar um núme
ro elevado de indivíduos. Por conseguinte, ao
diminuir o número de sujeitos afetados pela
lei, os casos “C” e “D” abrigam somente po
líticas distributivas, quando os benefícios pre
valecem, ou, inversamente, políticas regulatórias, quando os custos preponderam.
E evidente que, ao se encarar o critério
da amplitude territorial como um elemento
disjunto do critério do número de indiví
duos afetados, existe a intenção de conceber
e qualificar o nível diferenciado do impacto
territorial das políticas distributivas e regulatórias. Por quê? E possível sustentar essa
orientação por meio de um referencial teóri
co das políticas em questão? Acreditamos
que sim.
Tomemos, por exemplo, a categoria das
políticas distributivas, em que os benefícios

prevalecem sobre os custos. A questão geral
é que os eleitores, durante a eleição, seguem
uma lógica baseada no cálculo dos custos e
dos benefícios (Downs, 1957), o que deno
ta quanto a decisão de voto em sistemas can
didate-centered depende da maior ou menor
proximidade da proposta do candidato com
as preferências do eleitor (Riker e Ordeshook, 1968, 1973; Hinich e Ordeshook,
1970; Ordeshook, 1976). Isso implica que
os candidatos buscam alimentar a conexão
eleitoral por meio da distribuição de benefí
cios. Segundo a literatura já consolidada
nesse tema e que remete à questão do “voto
pessoal”, a adoção de tipos diferentes de be
nefício depende de um conjunto de variá
veis, entre as quais destaca-se a magnitude
distrital na qual os representantes são eleitos.
Na prática legislativa ,24 afirma-se que o au
mento da magnitude diminui a necessidade
de envolvimento dos parlamentares em
questões geograficamente limitadas, geral
mente associadas à distribuição de benefí
cios concentrados (Lancaster, 1986; Lancas
ter e Patterson, 1990; Shugart e Carey,
1995). Nesse sentido, considerando, por
exemplo, dois distritos com magnitude 1 e
2 0 , a distância entre o candidato e o eleitor
aumenta (em termos de visibilidade) quan
do se está dentro de um colégio eleitoral
maior, pois é muito mais difícil para os po
líticos a localização de seus próprios eleitores
(Cain, Ferejohn e Fiorina, 1987; Farrell,
2001). E isso fica ainda mais exacerbado em
competições eleitorais centradas no candida
to (Bowler e Farrell, 1993; Farrell, 2001).
Dessa forma, é mais lógico que os candida
tos do distrito com magnitude igual a 2 0
não sigam políticas concentradas territorial
mente, que, afinal, podem favorecer grupos
ligados a outros concorrentes políticos, mas
distribuam benefícios mais difusos. Em con
trapartida, quando há uma relação forte e
manifesta entre eleitores e candidatos, assim
como ocorre em distritos com magnitude
igual a um, é de se esperar que haja uma dis
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tribuição concentrada de benefícios. Isso se
justifica pelo fato de que nos single m em ber
plurality systems (SMP) os candidatos não
competem entre si e, portanto, a concentra
ção de benefícios sinaliza a posição efetiva
de cada representante ante seus eleitores
(Mayhew, 1974; Cain, Ferejohn e Fiorina,
1987; Fiorina, 1989).25
E nesse ponto, sem dúvida, que se fun
damenta a diferenciação entre políticas dis
tributivas com impacto elevado (caso “D”) e
políticas distributivas siá generis (casos “C ” e
“E”26), que a literatura costuma chamar de
pork-barrel, constituency service ou brokenage
politics e nas quais prevalece uma distribui
ção concentrada de benefícios.
A proposta classificatória aqui apresen
tada, que revitaliza o peso da dimensão ter
ritorial, consegue detectar níveis diferentes
de políticas distributivas que a tipologia de
Lowi, assim como a terminologia utilizada
na produção acadêmica norte-americana,
não permite localizar.27 A nosso ver, Lowi
confunde coisas e efeitos diversos quando
não marca os diferentes graus das práticas
distributivas. O nosso ponto de vista deixa
de ver a política distributiva28 como caracte
rística específica de uma atitude limitada no
seu impacto nacional, para enfocá-la em
uma modalidade analítica que trata a distri
buição dos benefícios por meio de dois cri
térios - número de indivíduos interessados e
dimensão territorial afetada. E aqui fica evi
dente a importância de manter esses dois
critérios separados.
Dentro desse quadro eminentemente
teórico, insere-se, a título de aplicação empí
rica, o trabalho de Di Palma sobre o caso ita
liano .25 Vale ressaltar que, no ato de escolher
os instrumentos para definir o conteúdo da
legislação italiana, o autor descarta a possibi
lidade de utilizar a territorialidade como cri
tério em si, centrando a análise na desagrega
ção da lei (segundo Lowi) e nos
custos/benefícios (segundo Wilson). Nota-se,
também, que Di Palma prefere desagregar a

lei adotando a terminologia da vertente italin
na —impacto geral, secional, microsecional c
individual. Por outro lado, quanto aos custos
e benefícios, o autor não recorre a esses ter
mos, mas emprega uma terminologia que
adota as expressões “efeitos favoráveis”, “des
favoráveis” ou “mistos” e diferencia sujeitos
direta e indiretamente afetados. Não há uma
diferença nítida entre essas terminologias, ao
contrário, existe uma convergência teórica
entre Di Palma e Lowi, quanto ao critério da
desagregação da norma, e entre Di Palma e
Wilson, no que se refere aos termos emprega
dos para definir o fenômeno em questão.
E evidente que, sob o plano da pesqui
sa empírica, o exercício teórico de juntar os
três critérios parece não ter tido êxito. Não
obstante, o trabalho de Di Palma é um dos
poucos exemplos que consegue mostrar, por
um lado, a veridicidade da suposta conver
gência teórica entre Lowi e Wilson e, por
outro, a possibilidade de adaptar o debate
acadêmico norte-americano —mais politológico —a uma outra realidade, no caso, a Itá
lia .30 A não adoção do critério territorial im
plica uma decisão metodológica que parte
do princípio de que essa categoria seja um
mero critério operacional para qualificar a
generalidade da lei .31

Considerações Finais

A seqüência das argumentações aqui
apresentadas mostrou ser possível enfrentar
o difícil problema da classificação das leis
por meio de uma abordagem que consiga
certo grau de convergência entre duas inves
tigações aparentemente tão distantes. Quan
to aos critérios de mensuração, sugerimos
uma discussão em torno das dimensões “ge
neralidade”, “custos/benefícios” e “amplitu
de territorial” da lei. Destacamos, além dis
so, a necessidade de separar a dimensão do
impacto territorial daquelas que medem os
custos/benefícios e o número de sujeitos afe

tados, garantindo, assim esperamos, uma
oportunidade analítica de tratar diferentes
tipos de políticas distributivas.
Enfatizamos a análise de Di Palma que,
na mesma linha de pesquisa aqui desenvol
vida, procurou demostrar a compatibilidade
entre os estudos norte-americanos e italia
nos. O impacto de sua obra no mundo aca
dêmico internacional pode ser medido com
base no efeito provocado no meio acadêmi
co norte-americano, onde muitos autores
passaram a dar uma atenção excepcional ao
“caso italiano”. Um dos objetivos desta pes
quisa era registrar a influência dos critérios
adotados por Di Palma sobre outros traba
lhos. No entanto, não há, até onde sabemos,
estudos que se preocupem em abordar a
questão da produção legislativa em função
da generalidade da lei, dos seus efeitos e das
demais variáveis que Di Palma levantou ao
analisar a produção legislativa italiana. Mas,
como isso é possível se, mesmo que as con
siderações inerentes ao caso italiano sejam
dificilmente generalizáveis, “as variáveis ana
lisadas e os métodos utilizados na pesquisa

podem certamente ser aplicados a outras le
gislaturas; [...] poderiam e deveriam ser
aproveitados no estudo de outras análises le
gislativas?” (Mezey, 1978, pp. 346-347).
Trata-se de uma pergunta de difícil res
posta neste momento. Di Palma queria tra
tar da questão italiana mais do que elaborar
uma classificação da lei que pudesse ser tes
tada em outros casos. De fato, desde a publi
cação do estudo, em 1977, em inglês, e na
tradução italiana, em 1978, não há análises
que adotem, como instrumento analítico da
pesquisa sobre produção legislativa, a classi
ficação do autor. Apenas recentemente, dois
autores —Diaz e Taylor-Robinson (1999) - ,
ao pesquisar a produção legislativa de Hon
duras, basearam-se na proposta de Di Pal
ma .32 Não obstante a ausência de trabalhos
empíricos, parece-nos que, além das consi
derações relativas à forma pela qual foram
adotadas as dimensões, esse estudo represen
ta a primeira tentativa a expressar, mesmo
que tardiamente, o interesse por um tipo de
análise que consideramos vital para o desen
volvimento desse campo na ciência política.

Notas

1.

2.

No âmbito jurídico o conceito de norma singular não deve ser confundido com o de nor
ma individual, pois é considerado numa concepção mais ampla (ver Gueli 19J5 e 1959;
Romano 1947).
A desaprovação pela desclassificação do valor da norma interessa também às leis gerais.
Aqui, as críticas recaem sobre três questões relevantes: 1) inflação produtiva (excesso das
leis); 2 ) fragmentação da produção e relativa falta de coordenação (multiplicidade de ato
res jurídicos com funções normativas); 3) defeitos de redação técnica (ou drafiing).

3.

Essa orientação compartilha o sentimento geral sobre a natureza da lei, presente nos es
tudos clássicos. Para Rousseau, “o objeto das leis é sempre geral já que considera os súdi
tos coletivamente e as ações co m o abstratas, nunca um homem co m o indivíduo n em uma
ação como particular” (O Contrato Social, livro II, capítulo VI). Na mesma direção, se
gundo Montesquieu: “f...] as leis civis têm como objeto mais a bondade moral dos ho
mens em geral do que a dos indivíduos” (L’E sprit des Lois, livro XXIV, capítulo IX).

4.

Descrevendo o processo decisório como caracterizado por uma série de atividades não ne
cessariamente em sucessão, mas sempre relacionadas entre si, Jones aponta cinco fases
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fundamentais: 1) identificação do problema; 2) formulação de soluções; 3) adoçiio di
urna decisão; 4) atuação da ação; 5) avaliação dos resultados.
5.

A escolha da categoria das políticas distributivas é imputável à existência de uma discus
são muito em voga e que interessa diretamente aos estudiosos dos parlamentos, em geral,
e do processo legislativo, em particular. Trata-se da questão relativa à necessidade de os
políticos promoverem ações distributivas para garantir a reeleição.

6.

Este artigo constitui a dizer de muitos a primeira formulação do esquema de Lowi. En
tretanto, vale lembrar que, desde a época do New Deal, a ciência política norte-america
na refletiu sobre a necessidade de se compreender o conteúdo das decisões para poder re
construir e explicar o comportamento dos atores envolvidos no processo decisório (ver, a
propósito, os estudos de Lasswell, Lindblom e Schattschneider). O artigo de Lowi, de
1964, traz, na verdade, a origem de uma série de argumentos defendidos em trabalhos
anteriores: a tese de doutorado, publicada sucessivamente com o título At the Pleasure o f
the M ayor e a resenha do texto “American Business and Public Policy”, de Bauer, De SolaPool e Dexter, publicado em 1963.
A originalidade, e o êxito, do trabalho de Lowi reside em ter introduzido a idéia de que
por cada política pública é provável que haja um tipo distinto de comportamento políti
co. Segundo o autor, elas são verdadeiras “arenas de poder”, onde se desenvolvem sua es
trutura política típica e seu processo político; onde se formam suas elites e são revelados
os tipos de relacionamento entre os grupos. A análise deste artigo não abordará essa ques
tão, já que limita-se à mensuração do evento qualitativo.

7.

8.

Exemplos típicos de políticas redistributivas são as que envolvem as questões de raça, re
ligião, medidas de controle de pobreza e de seguridade social.

9.

A forma classificatória adotada por Lowi foi criticada, a partir dos anos de 1970, pelo me
nos sob outras duas perspectivas (Leichter, 1977; Hayes, 1978; Kjellberg, 1977; Ashford,
1978; Gustavsson, 1980; Spitzer, 1983, 1987, 1989a, 1989b; Kellow, 1988, 1989; Heckathorn e Maser, 1990). De um lado, constata-se que a natureza da política pública é, na
maioria dos casos, por si mesma ambígua, já que pode apresentar ao mesmo tempo, no
momento da sua formulação, aspectos típicos de diferentes categorias. Por outro, a forma
classificatória proposta por Lowi é estática (Heclo, 1972; Gustavsson, 1980; Regonini,
1985; Giuliani, 1992). O processo legislativo, afirmam esses críticos, constitui uma eta
pa da formulação da política pública que não pode, todavia, prescindir do momento es
pecífico de sua implementação.
10. Em particular a de Salisbury que, em dois trabalhos sucessivos, contraria a perspectiva de
Lowi de atribuir relativa autonomia às políticas públicas. Salisbury insiste em uma pers
pectiva funcionalista, pela qual a p olicy é um produto do sistema decisório (Salisbury,
1968; Salisbury e Heinz, 1970).
11. Lowi usa o termo inglês constituent, que expressa a noção de partes que compõem um
todo. O melhor correspondente em português é o termo neutro constituinte (“costituente”, em italiano), pois o adjetivo constitutivo induziria a pensar que essas partes são essen
ciais e indispensáveis.

12. Essa nova categoria de política pública, cuja probabilidade de coerção é remota se com
parada à categoria redistributiva, não suscitou muito interesse aos pesquisadores. Isso por
que não só foi proposta posteriormente, como é, segundo alguns estudiosos, menos com-
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preensível do que as outras (Spitzer, 1987), ou, ainda, pelo simples fato de constituírem
normas secundárias (Lowi, 1985).
13. Disso parece ser convicto o próprio Lowi. Todavia, segundo ele, dessa maneira, perdem-se
muitas informações acerca do mundo real das políticas públicas, ganha-se em clareza quan
do se usa uma única unidade para classificar a lei (ver Lowi, 1972 e, em particular, a nota 2).
14. Segundo a orientação normativa da concepção do direito, todas as normas definem sig
nificados formais que se identificam, dependendo da orientação filosófica-jurídica domi
nante, com os enunciados lingüísticos, suas interpretações diversas, ou com comporta
mentos socialmente difusos. Portanto, estabelecer a p rio ri que o caráter de uma norma é
a coerção torna-se, em termos analíticos, uma banalidade, já que trata-se de uma manei
ra de conceber a lei pelo seu mero aspecto normativo (.iussum, isto é, comando), desqua
lificando seu conteúdo material.
15. Isso é fruto, segundo Lowi, da grande influência ideológica dos grupos de interesse, dele
gando poderes e funções, promovendo leis que não contêm nenhuma norma verdadeira.
Nesse sentido, o compromisso por definir a lei é baseado na vagueza do objeto e da ques
tão a tal ponto que cada um pode ter sua própria definição da norma (Lowi, 1987).
16. Ver, para o caso brasileiro, o estudo de Santos (Santos, 1994, 1995) que analisa a produ
ção legislativa anterior ao golpe militar de 1964. Adotando o mesmo foco analítico, um
estudo recente indaga o peso relativo da prática distributiva para as políticas na área da
saúde e da educação (Lemos, 2001).
17. O debate centrava-se, notoriamente, em torno do problema da proliferação da atividade
legislativa e da sua tendência a regulamentar aspectos específicos e setoriais da sociedade.
18. Das primeiras tentativas, destacam-se, por desempenho e profundidade analítica, as pro
postas de Antonio Predieri (1963; 1969; 1975). Entretanto, há nelas uma propensão a
misturar aspectos descritivos (dimensão abstrata de conteúdo, extensão territorial) com
elementos formalmente jurídicos da lei (funcionalidade, atuação por meio de regula
mento) ou com fatores explicativos secundários (relação com a legislação precedente, vo
cação econômica). Além disso, o grande número de critérios utilizados não lhe permitiu
uma clara configuração do conteúdo, causando uma dispersão analítica em vários mo
mentos da análise.
19. Vale notar que a idéia do continuum, assim como ocorreu a contraposição entre leis ge
rais e pequenas leis, nasceu de uma orientação jurídica compartilhada pelos pensadores
clássicos. Para Hobbes, “[...] cada um vê que algumas leis interessam a todos os cidadãos
em geral, outras a determinadas regiões, outras a profissões específicas, outras a homens
particulares, e são portanto leis por cada um deles, aos quais o comando é endereçado, e
não aos outros” (O Leviatã, vol. I, cap. XXVI).
20. Di Palma sustenta a idéia de que a melhor maneira de solucionar possíveis erros na dis
tribuição dos projetos nas categorias mencionadas é reduzir as categorias a um número de
três, em vez de quatro, e diferenciá-las de forma mais clara possível (classes excludentes).
21. Entre os raros estudos que, no contexto norte-americano, utilizam sistematicamente a ti
pologia proposta por Lowi, vale citar os trabalhos de Spitzer (1979, 1983) e Shull (1997).
Esse último, considerando diversas propostas classificatórias, sugere que, no estudo das
relações entre o presidente e o Congresso, nenhuma delas deveria ser excluída a priori.
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22. As cautelas referem-se ao taco de que Lowi não aprofundara a análise sobre os dois triié
rios utilizados e resolveu mudar radicalmente sua abordagem, tornando a dimensão da
coerção o centro de sua atenção.
23. O agrupamento das categorias geral e secional aqui proposto não significa uma simplifi
cação para agilizar a leitura do gráfico, mas deriva da experiência empírica dos autores que
adotam os dois indicadores de conteúdo tratados até o momento. Propostas alternativas
são, evidentemente, viáveis; tudo depende do objetivo de cada pesquisador. Para uma dis
cussão sobre a melhor forma de operacionalizar os critérios, ver Di Palma (1977) e Cantelli, Mortara e Moavia (1974).
24. A expressão “voto pessoal” envolve qualquer atividade que o parlamentar desenvolve no
âmbito de seu distrito (visitas e participações em reuniões; serviço de assistência aos elei
tores etc.). Contudo, considerando que o objetivo desse artigo é limitado ao exame das leis,
a discussão sobre o “voto pessoal” está estritamente relacionada à atividade legislativa.
25. A análise sobre as atitudes distributivas dos parlamentares ficou restrita aqui à dimensão
da magnitude. E importante salientar que a capacidade do partido de controlar seus can.didatos e as regras procedimentais internas devem ser levadas em conta para se explorar
com maior alcance a lógica da ação distributiva. Sem essas dimensões não se explica por
que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, mesmo adotando um sistema distrital similar,
possuam efeitos distributivos concentrados tão diferentes.
26. No plano do teste empírico, é preciso ter um certo cuidado quando se associa a categoria
das leis individuais com a das políticas distributivas. O nível de desagregação é tão eleva
do que, mesmo distribuindo um benefício concentrado, nem sempre é possível aferir que
isso ocorre para fins eleitorais (basta pensar na prática da concessão de aposentadorias a
ilustres personagens ou viúvas de políticos). Cabe ao pesquisador agrupar ao menos al
guns tipos de políticas individuais na categoria das políticas paroquiais.
27. Lowi inclui na categoria das políticas distributivas as decisões sobre portos e rios, conces
sões públicas a empresas privadas, intervenções clientelistas a favor de operários, empre
sários e agricultores e a tradicional política tarifária (Lowi, 1964). Outros autores prefe
rem falar de pork barrei ou de políticas paroquiais ao tratar da legislação sobre portos e
rios (Ferejohn, 1974) ou qualquer outra estritamente ligada ao distrito beneficiado
(Evans, 2000; Fiorina, 1989).
28. De certa forma, essa lógica pode ser estendida à categoria das políticas regulatórias, o que
necessitaria de uma outra justificativa teórica. Contudo, assim como já salientado, tratase de tipos de políticas cujo grau de desagregação é inferior às distributivas. Nesse senti
do, é possível afirmar que as normas regulatórias interessam, no máximo, à categoria das
leis microsecionais, mas não a das leis individuais.
29. O argumento decisivo do autor é que, medindo a qualidade dos projetos em tramitação,
torna-se possível compreender a dinâmica dos atores envolvidos, mostrando a falta de
“boas leis” e uma inflação de projetos assistências e clientelistas.
30. Vale lembrar também que Di Palma formou-se na Itália, na faculdade de Padova, e depois
emigrou para os Estados Unidos. De certa forma, sua formação acadêmica consentiu-lhe
abordar o aspecto do conteúdo a partir de perspectivas aparentemente tão diferentes.
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31 . Para Di Palma, há um elevado grau de correlação entre generalidade e impacto territorial,

o que torna possível agrupar os dois critérios. Assim, o autor conclui que a legislação secional é toda aquela que “se dirige a regiões específicas”, enquanto a microsecional é “a le
gislação que afeta áreas territoriais inferiores às regiões” (Di Palma, 1978. p. 389).
32. Ver também outro estudo inspirado no trabalho de Di Palma e que investigou a produção
legislativa de Portugal (Opello, 1986). Nesse caso, contudo, o autor limita-se a tratar da
generalidade como critério para aprofundar a qualidade das leis produzidas e, portanto,
não constitui um exercício analítico completo, como a análise de Diaz e Taylor-Robinson.
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IResumo

A M edida das Leis: Do Uso de Noções Genéricas à Mensuração do Imponderável
Q ual é o conteúdo das leis? É possível mensurar a qualidade da produção legislativa? Vários estudos na
ciência política voltados para o estudo do conteúdo das leis causaram um grande impacto no desenvol
vimento das teorias relativas às políticas púbiicas. Eles, contudo, apesar de serem plausíveis na teoria,
têm falhado em apresentar um instrumento classificatório válido para investigar em piricam ente a natu
reza da lei. Este artigo procura um a resposta teórica a este problema. Nesse sentido, ao analisar um a co
nexão, que nos parece vantajosa, entre a tipologia de Lowi, a abordagem de W ilson e os estudos italia
nos, chegamos a três critérios para classificar as leis: generalidade; custos/benefícios e impacto territorial.
A adoção desses critérios justifica-se no exame de um tipo específico de norma: a categoria das políticas
distributivas.

Palavras-chave: Classificação das leis; Políticas distributivas; Pork barrei.
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Résumé

La M esure des Lois: d e l ’Usage de Notions Génériques à la Mensuration d e l ’i mpondérable.
Quel est le contenu des lois? Est-il possible de mesurer la qualité de la production législative?
Plusieurs études dans le domaine de la science politique tournés vers l’étude du contenu des
lois ont causé un grand impact sur le développement des théories relatives aux politiques pu
bliques. Ces études, néanmoins, bien que plausibles en théorie, ne réussissent pas à présenter
un instrument classificatoire valable pour rechercher de façon empirique la nature de la loi.
Cet article propose une réponse théorique à ce problème. Ainsi, en analysant une connexion,
qui nous semble avantageuse, entre la typologie de Lowi, l’abordage de Wilson et les études
italiennes, nous arrivons à trois critères pour classifier les lois: caractère général; coût/bénéfi
ce et impact territorial. L’adoption de ces critères se justifie dans l’examen d’un genre spécifi
que de norme: la catégorie des politiques distributives.
Mots-clés: Classification des lois; Politiques distributives; Pork barrel.
Abstract

The Dimension o f Laws: From the Use o f G eneric Notions to the M easurement o f the Impondera
ble
What is the content of laws? Is it possible to measure the quality of legislative production? Va
rious political science studies that have analyzed the content of laws have caused major im
pact on the development of theories related to public policies. Nevertheless, in spite of being
plausible in theory, those studies have failed to introduce a valid classificatory instrument to
empirically investigate the nature of law. This article attempts to offer a theoretic answer to
the problem. In doing so, while analyzing a seemingly worthwhile connection among the
Lowi’s typology, the Wilson’s approach, and Italian studies, we get to three criteria for classif
ying laws: generality; costs/benefits, and territorial impact. The use of these criteria proves
right through the study of a specific kind of norm: the category of distributive policies.
Keywords: Classification of laws; Lowi; Wilson; Distributive policies; “Pork barrel”.
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