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APRESENTAÇÃO

O número 95 da revista Lua Nova inicia com o dossiê 
Questão Agrária na Atualidade, organizado por Mariana Mig-
giolaro Chaguri e Elide Rugai Bastos. Em artigo introdutório, 
as autoras nos trazem uma reflexão sobre o papel do agrário 
e do rural na construção da democracia no Brasil, e, em par-
ticular, sua relação com o reconhecimento de direitos. Em 
seguida, Nashieli Rangel Loera debate as relações estabele-
cidas entre movimento social e Estado, tendo como foco os 
acampamentos liderados pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) na região do Pontal do Paranapane-
ma, no Estado de São Paulo, e a centralidade dessas relações 
para compreender como se dá a distribuição dos lotes de 
terra. Camila Penna e Marcelo C. Rosa retomam o tema das 
relações entre movimento social e Estado, dessa vez em Per-
nambuco e no Pará, para tratar da permeabilidade do Esta-
do e seu impacto nas políticas envolvidas na reforma agrária. 
Iram Jácome Rodrigues e Mário Henrique Guedes Ladosky 
tratam do sindicalismo rural nos últimos trinta anos e do 
impacto desse tipo de associativismo sobre a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), que tem abrigado um número 
expressivo de associados do campo. No último artigo do dos-
siê, Abel Cassol e Sergio Schneider nos trazem um debate 
em torno do papel dos consumidores nas novas formas de 
produção, comercialização e consumo de alimentos através 
de redes alternativas, estudando dois casos específicos: gru-
pos coletivos de aquisição de alimentos da Itália e as feiras de 
venda direta no Rio Grande do Sul, Brasil.

Este número da revista se compõe também de quatro 
artigos. No primeiro deles, Luciano Joel Fedozzi e André Luís 
Borges Martins investigam a qualidade das instituições parti-
cipativas surgidas no Brasil na última década, retomando o 
caso gaúcho do Orçamento Participativo de Porto Alegre. No 



segundo, Francisco Mata Machado Tavares trata dos limites 
da teoria habermasiana do agir comunicativo e sua relação 
com as diversas teorias deliberativas de democracia, e conclui 
que “o Estado pode ser tanto um espaço de simples influ-
ência informal dos fluxos comunicativos egressos da esfera 
pública, como o seu oposto, na condição de um aparato pro-
motor de fóruns decisórios participativos”. Na sequência – o 
terceiro artigo –, Vera Karam de Chueiri e Heloísa Fernan-
des Câmara abordam o impacto das práticas constitucionais 
autoritárias do regime militar no constitucionalismo demo-
crático do país pós-1964, que as autoras denominam “(des)
ordem constitucional brasileira”. Para finalizar, no quarto 
artigo, Laurindo Dias Minhoto especula como tem se dado a 
apropriação do pensamento de Foucault na chamada guina-
da punitiva do pensamento sociológico contemporâneo, em 
especial no que concerne à analítica de governo, com base 
em quatro teses mais conhecidas.

Todos os artigos foram enviados espontaneamente por 
seus autores e avaliados por nossos pareceristas, a quem mui-
to agradecemos.

O EDITOR
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A ATUALIDADE DO RURAL

Mariana Miggiolaro Chaguri 
e Elide Rugai Bastos

Será possível enfrentar uma análise sobre o Brasil contem-
porâneo a partir e por meio dos estudos sobre o mundo 
rural? Neste artigo e nos demais que compõem o dossiê 
Questão Agrária na Atualidade, arriscamos uma resposta 
positiva a essa indagação. Partindo de lugares explicativos 
e sentidos políticos distintos, a reflexão sobre o rural e o 
agrário acabou por produzir diferentes definições sobre a 
democracia e os direitos, as quais, no limite, deram suporte 
a diversificadas compreensões sobre o moderno e a moder-
nização da sociedade brasileira, tematizando seus alcances 
e limites. 

Os estudos sobre essa temática, ao problematizarem 
a dinâmica das forças sociais em jogo e refletirem sobre 
a legitimidade do conflito, colocando sob ótica especial a 
questão da terra, avançaram em direção a possibilidades 
teóricas e empíricas que permitem afirmar a existência de 
conexões entre o mundo rural e a concepção/institucio-
nalização dos direitos no Brasil. Sem dúvida, essas relações 
se ampliaram muito com a inserção da luta pela justiça 
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agrária no seio da discussão pelos direitos humanos em 
âmbito internacional1.

Na análise de tais questões, importa compreender os 
jogos de força expressos na dinâmica de embates entre a 
ação coletiva dos movimentos sociais e sindicais e as res-
postas institucionais do Estado brasileiro, observando que 
diversos conflitos ou conciliações resultaram em diferentes 
interpretações e usos políticos ou sociais de temas como o 
direito à propriedade e à posse da terra, o trabalho no cam-
po e os direitos do trabalhador rural. Em termos teóricos, é 
preciso construir analiticamente a terra como categoria que 
instaura a diferença, permitindo, então, respostas variadas 
aos impasses da democracia brasileira2.

Diversidade de questões e de diagnósticos que indicam 
um acúmulo teórico sobre o tema nos estudos do pensa-
mento social. Nesse sentido, importa recuperar argumen-
tos clássicos sobre a formação da sociedade e do Estado no 
Brasil, notadamente a formulação de que a onipresença do 
grande domínio rural teria simplificado a estrutura social, 
concorrendo para o enfraquecimento ou mesmo para a fra-
gilidade dos laços sociais. Tese de repercussões teóricas e 
políticas importantes e que marcou fortemente as interpre-
tações sobre o país. Ilustrando,

[...] na amplíssima área de latifúndios agrícolas, só 
os grandes senhores rurais existem. Fora deles, tudo 

1  Essa abordagem não é questão desenvolvida neste artigo, embora seja de suma 
importância para a discussão sobre seus reflexos nos avanços teóricos e empíri-
cos alcançados. Sobre o tema, consultar Canuto e Gorsdorf (2007) e Reis (2012)
2  Em artigo recente, João Marcelo Maia (2013) argumenta que o espaço opera 
como categoria que instaura a diferença periférica no Brasil em relação às socieda-
des centrais. O autor desenvolve, então, a ideia da terra como invenção no pensa-
mento social brasileiro, aprofundando uma perspectiva inaugurada em A terra como 
invenção: o espaço no pensamento social brasileiro (Maia, 2008). O argumento aqui apre-
sentado está em diálogo com tais perspectivas, embora adote a terra como categoria 
que permite problematizar a formação da sociedade e do Estado, ponto chave para 
o debate sobre direitos e sobre a acumulação teórica a partir da perifeira.
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é rudimentar, informe, fragmentário. São os grandes 
domínios como que focos solares: vilas, indústrias, 
comércios, tudo se ofusca diante de sua claridade poderosa 
(Vianna, 1952 [1918], v. I, p. 181).

Formulação categórica de Oliveira Vianna que, como 
dissemos, destaca e confere centralidade à função simpli-
ficadora da estrutura social exercida pelo grande domínio 
rural. O rural emerge como um conjunto de práticas cul-
turais que conformaria padrões específicos de estratifica-
ção social e de dominação política que, vistas em conjunto, 
representariam entraves para a modernização da sociedade 
e do Estado, restringindo as possibilidades da ação coletiva 
e sustentando um padrão de dominação política pessoali-
zado, posto que os mesmos processos que tornavam as rela-
ções de solidariedade entre a “aristocracia” e a “plebe rural” 
frágeis, frouxas, instáveis, desnecessárias no plano econômi-
co (e secundariamente no militar e no religioso) concorre-
riam para fortalecê-las para efeitos políticos. 

O argumento do autor de Populações meridionais do Brasil 
é importante para pensar a construção do Estado brasileiro, 
e se refere a um período desse processo. Em seu argumen-
to, a simplificação da estrutura da sociedade traz

[...] uma das falhas mais graves da nossa organização 
coletiva: a inexistência de uma classe média [...].  
É principalmente na pequena propriedade rural [...] que 
essa classe tem a sua melhor base (Vianna, 1952, v. I, p. 191).

A argumentação de Vianna está baseada em sua tese da 
necessidade da organização da nação pelo Estado, mas não 
especifica claramente como formular políticas em relação 
à consolidação da pequena propriedade. Em que pese a 
assertiva do autor de que esta teria o potencial para atração 
de imigrantes europeus, o que simultaneamente operaria 
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em direção da transformação da estrutura social simplifica-
da e pesaria para o branqueamento da sociedade brasileira. 
Em outros termos, a pertinência da relação entre economia 
de base agrária e política não é discutida, somente estaria 
complexada pela introdução de novos atores. Dessa mesma 
ótica, partiram vários estudos de intérpretes do Brasil.

Numa direção que traz maior rendimento à análise, a 
pesquisa de Elisa Pereira Reis (1977, 1979, 2008) parte do 
princípio da não autonomia do Estado, ou seja, mostra-o 
“como parte integrante de uma configuração social” 
(Pereira Reis, 2008, p. 170). Assim, define os principais 
padrões de sua interação com as outras partes constitutivas 
da sociedade, tendo como fronteiras o período compreen-
dido entre 1890-1930:

[...] um primeiro deles diz respeito à relação Estado-
interesses sociais na qual ganha relevância a função de 
dominação de classe exercida por aquele. Outro padrão 
de interação é aquele que confere ao Estado o caráter de 
mantenedor da ordem social. Finalmente, faz-se mister 
atentar também para o tipo de interação que coloca o 
Estado como competidor de interesses sociais particulares 
e, portanto, como um ator político de soi même (Pereira Reis, 
2008, p. 170).

Embora seja arriscado refletir sobre os padrões de for-
ma separada, pois sua articulação tem sentido importante, 
vamos nos ater ao primeiro, o qual ganha centralidade no 
argumento que alinha os diferentes artigos deste dossiê. 
Lembramos que, na República Velha, como a autora deno-
mina o período, são os interesses dos cafeicultores que 
pesam na definição dos padrões econômico-político-sociais 
vigentes. Assinalamos, a título de exemplo, o peso da imi-
gração, a modernização da infraestrutura – ferrovias, por-
to –, o deslocamento espacial do controle da exportação, 
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a importância do setor bancário, entre outros fatores. For-
ma-se um novo complexo econômico-político-social, muito 
diverso, por exemplo, daquele que fora constituído pelo 
setor agroindustrial do açúcar. Entre as várias transforma-
ções, indicamos a relação entre o rural e o urbano com-
preendida na base do argumento. Assim, ao referir-se ao 
alinhamento do financiamento, da produção, da circulação 
comercial do café, a autora mostra que, mesmo que o obje-
tivo da análise seja a construção do Estado, os dois espaços 
não podem ser vistos de modo independente. 

Embora o tema não seja desenvolvido especificamente, 
sua importância como princípio analítico coloca um ponto 
fundamental para a reflexão: estando a relação Estado-socie-
dade inserida num processo simultâneo de construção, faz-
-se necessário analisar o sentido que a articulação rural-urba-
no ganha em cada fase desse desenrolar. Em outros termos, 
o perfil e a importância que as relações mútuas entre rural 
e urbano ganham no quadro da definição da questão nacio-
nal são dinâmicos e seu sentido sociopolítico deve ser pen-
sado a cada passo do contexto histórico.

Para investigar tais dinamismos, bem como compre-
ender seus sentidos sociopolíticos, um importante recurso 
analítico está na recuperação do acúmulo teórico em tor-
no de argumentos mais ou menos disjuntivos entre o rural 
e o urbano que, em articulação com o contexto histórico, 
acabaram por promover associações entre rural, arcaico e 
atraso, em oposição a urbano, moderno, progresso. 

Nessa perspectiva, os anos de 1950 e 1960 podem ser 
tomados como um dos mais expressivos momentos de 
articulação entre processos de mudança social e sua rein-
terpretação reflexiva pelas ideias. Teses sobre o dualismo 
estrutural que marcaria não apenas a sociedade brasileira, 
mas o conjunto das formações sociais latino-americanas 
nesses anos, ganharam destaque e concorreram para pro-
mover associações explicativas entre o rural e o arcaísmo 
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que lhe seria inerente. No entanto, também surgiram, no 
período, guinadas substantivas nas reflexões sobre o rural, 
fosse a partir das pesquisas sobre a sociedade camponesa 
ou “mundo rústico”, para utilizar nomenclatura formulada 
por Antonio Candido (1964), fosse a partir de uma inversão 
metodológica chave que, pouco a pouco, permitiu estudar 
o rural numa perspectiva menos comportamental e mais 
política.

Deslocamento importante, na medida em que permite 
reposicionar não apenas a causalidade associada ao nexo 
rural/arcaico, urbano/moderno, como também possibi-
litou a reinterpretação dos processos de mudança social 
então em curso, dando vazão à variabilidade dos diferen-
tes processos de transformação social e concorrendo para a 
reavaliação crítica do contexto à luz do debate, por exem-
plo, sobre as bases sociais da dominação política. Nessa 
direção, destacamos a proposição de Maria Isaura Pereira 
de Queiroz, para quem o estudo dos processos de mudança 
social depende tanto da análise das variações mais amplas 
de estrutura social quanto do conhecimento específico do 
lugar ocupado pelos diferentes atores. Assim, a precisão da 
análise obriga a

[...] conhecer a posição das camadas e dos grupos sociais 
numa estratificação socioeconômica e política, a fim de 
compreender, em profundidade, a ação deles – e quem diz 
ação, refere-se também aos produtos das mesmas. (Pereira 
de Queiroz, 1978, p. X). 

Reconstruindo analiticamente as transformações 
sociais, seja da política, da economia ou da própria socieda-
de, a partir da ação social, a autora abre espaço para que o 
rural ganhe validade explicativa não apenas como antago-
nista do urbano, mas que emerja como categoria de análise 
que permite investigar diferentes fenômenos sociopolíticos. 

18

Lua Nova, São Paulo, 95: 13-26, 2015

A atualidade do rural



Afastando-se da essencialização arcaizante, o rural se con-
verte em espaço social que concorre para a produção de 
laços de solidariedade que ampararam tanto mobilizações 
sociais como respostas institucionais que convergiram para 
o alargamento da democracia brasileira, uma vez que dispu-
taram diferentes sentidos, cognitivos e normativos, para as 
transformações sociais e políticas experimentadas ao longo 
de diferentes contextos históricos.

Sem abandonar a reflexão sobre os constrangimen-
tos e os limites impostos pelo latifúndio à organização da 
dinâmica do Estado e da sociedade no Brasil, trata-se, no 
entanto, de mostrar que o processo de democratização de 
uma sociedade como a brasileira parece encontrar, vez por 
outra, caminhos inesperados quando os confrontamos com 
aqueles trilhados pelas formações sociais clássicas.

É fato conhecido que a questão agrária, principalmente 
no que diz respeito ao acesso à terra, tem um longo passado, 
remontando ao processo de colonização do território; tam-
bém se sabe que a discussão sobre a legislação do trabalho no 
campo e o direito à organização sindical se levantou nos anos 
de 1930, e movimentos sociais com perfis variados, colocan-
do como eixo as condições de existência social dos trabalha-
dores rurais, marcaram a história nacional. Esse processo não 
ocorre com linearidade e os vaivens das mudanças, os efei-
tos das mesmas, as modificações resultantes do processo de 
modernização, as formas de ocupação do território, o autori-
tarismo que reprimiu movimentos sociais em vários momen-
tos da história, projetos que desalojaram vastos setores da 
população – as barragens, a transamazônica, como exemplos 
– colocam em outro patamar a questão da terra e as relações 
sociais no espaço rural. Novos atores como movimentos qui-
lombolas, movimentos de populações atingidas por remo-
ções forçadas, intersecções entre movimentos camponeses e 
lutas indígenas, ao lado dos antigos – sindicatos, movimen-
tos camponeses históricos etc. – retomaram e reabriram o 
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debate, apoiados por intelectuais, pela Igreja Católica, por 
organizações da sociedade civil, nacionais e estrangeiras, por 
organismos multilaterais etc. Esses elementos impõem, como 
dissemos, a constante retomada da ótica do lugar que assume 
a agenda política sobre a terra, o lugar social e político dos 
diferentes atores, as estratégias assumidas pelos movimentos 
sociais, a aceitação ou não pelo conjunto da sociedade dos 
conflitos denunciados.

Como apontamos anteriormente, os vários estudos 
sobre essas transformações avançaram em direção a possi-
bilidades teóricas e empíricas, mostrando como a própria 
definição do conflito pelos atores permitiu a incorporação 
de denominações que passaram a constituir-se como catego-
rias analíticas novas. Nem sempre os termos são novos, mas 
sua aplicação abrange sentidos e/ou significados diferen-
tes. Ilustramos com a utilização que McAdam, Tarrow e Tilly 
(2009 [1996])3 fazem da expressão “confronto político”. Os 
autores apontam a existência de uma conotação conferida à 
mesma – sua forma coletiva, a oposição de interesses entre 
os atores que apresentam as reivindicações, a diversidade 
pela qual estas se apresentam. Mais, indicam que o con-
fronto “depende da mobilização, da criação de meios e de 
capacidades para a interação coletiva” (McAdam, Tarrow e 
Tilly, 2009, pp. 11-12). Assim, a expressão passa a abranger 
mobilizações que se apresentam sob várias denominações: 
movimentos sociais, revoluções, ciclos de protestos, ações 
coletivas, mobilizações sociopolíticas4. 

Vale assinalar, aqui, embora seja uma suposição nossa 
sobre o texto dos autores, a ampliação que conferem ao 

3  O texto faz parte dos delineamentos teóricos para um projeto administrado 
pelo Center for Advanced Studies in the Behavior Sciences, que agregou vários 
outros autores.
4  Embora os autores nomeassem apenas o que indicam como “conhecida tríade, 
movimentos sociais, revoluções e ações coletivas”, tomamos a liberdade de indicar 
outras denominações, mesmo porque algumas delas são recentemente exploradas 
pela imprensa brasileira. 
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termo político. Embora esse sentido faça parte do debate 
contemporâneo das ciências sociais, muitas vezes os con-
ceitos utilizados para a definição das mobilizações coletivas 
sofrem de um vício institucionalista. Isto é, a importância 
das mesmas no embate político, a possibilidade de consi-
derarem-se os atores das mesmas como capazes de atuar 
na definição da agenda de encaminhamento das soluções 
aos problemas só é reconhecida se definido seu lugar ins-
titucional formal ou partidário. Em outras palavras, aqui-
lo que pode parecer apenas uma mudança semântica no 
campo da sociologia ou das ciências sociais ultrapassa 
esses limites e permite uma nova visão sobre o lugar e o 
papel dos atores sociais anteriormente considerados sem 
importância na definição não só das políticas sociais, mas 
da “grande política”. 

A aceitação da ampliação da noção de política diz res-
peito diretamente à formulação de Tilly (1978) sobre como 
o confronto coletivo assume a forma de repertórios. Estes, 
que são o modo pelo qual se estabelece a interação entre os 
atores de uma mobilização, indicam também como aqueles 
que apresentam as reivindicações percebem a perda de ope-
racionalidade das formas consagradas de reiteração da vida 
social e buscam alternativas à crise. É a busca para superá-
-la que leva aqueles que denunciam o conflito e percebem 
as dificuldades para superá-lo dentro dos velhos quadros 
sociais ao reordenamento das referências. Para os atores 
que tomam consciência dos problemas e não se contentam 
com a reiteração das condições sociais de existência, a bus-
ca de instauração de novas condições de vida social obriga 
à formulação de novas formas de ação. É claro que não se 
trata de procedimento linear, mas sim de um processo evi-
dentemente marcado por tensões que opõem inovações e 
permanências, como o é todo processo de mudança social. 
De forma concreta, os artigos que compõem este dossiê 
abordam as diferentes faces dessa questão.
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Os novos atores da questão agrária
No marco da Constituição federal de 1988, o contexto his-
tórico compartilhado direta ou indiretamente pelos artigos 
aqui reunidos, observam-se atores sociais e demandas políti-
cas chaves para a reflexão sobre os processos constitutivos da 
cidadania no Brasil. Desse modo, é possível observar embates 
políticos e sociais que deram suporte a diferentes mobilizações 
sociais, estratégias de luta e ações políticas, orientando diferen-
tes transformações na normatização dos direitos no país.

Idas e vindas que ganham complexidade à medida que 
se avança, teórica e empiricamente, no reconhecimento da 
pluralidade de atores e de demandas que compõem e arti-
culam as condições sociais, a partir das quais emerge a legi-
timidade do conflito enquanto dimensões constitutivas da 
democracia e da cidadania.

Os argumentos apresentados por Nashieli Loera em 
“Mecanismos sociais da reforma agrária em São Paulo pelo 
viés etnográfico” e por Marcelo Rosa e Camila Penna em 
“Estado, movimentos e a produção da reforma agrária no Bra-
sil: reflexões a partir do Incra” observam que, para além de 
arranjos identitários, os sem-terras emergem como categoria 
que institucionalizou não apenas uma forma de demandar 
terra no Brasil, mas, especialmente, teria institucionalizado 
uma forma de negociação com o Estado. 

Os dois artigos dialogam com pesquisas anteriores de 
seus autores (cf. Loera, 2009; Rosa, 2011; Castro, 2013), 
concorrendo para aprofundar os estudos sobre os alcances 
e os limites das demandas por terra no Brasil a partir e por 
meio daquilo que Lygia Sigaud (2000, p. 91) definiu como 
“forma acampamento”, isto é, uma

[...] forma levada [...] pelo MST e difundida com a 
colaboração dos sindicalistas, uma afirmação simbólica cujos 
significados eram compartilhados pelos diferentes indivíduos 
envolvidos nos acampamentos e por isso mesmo eficaz. 
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Nas idas e vindas entre movimentos e Estado, a com-
preensão do processo de construção de repertórios da ação 
coletiva (cf. Tilly, 2006) passa, como demonstra o artigo de 
Marcelo Rosa e Camila Penna Castro, não apenas pela capa-
cidade dos movimentos sociais de influenciar políticas de 
reforma agrária, mas demanda também atenção ao papel 
da burocracia, notadamente, com a interação entre deman-
dantes de terra e servidores do Incra.

A atuação do movimento acabou por construir categorias, 
como “acampamento”, “sem-terra” e “movimento”, com as 
quais o Estado trabalha [...], que foram internalizadas e são 
atualizadas nas práticas cotidianas dos servidores do Incra 
(p. 64 deste dossiê). 

Se os conflitos sociais e políticos envolvidos nas recla-
mações pela posse e uso da terra conectam as estratégias de 
diferentes movimentos sociais às próprias práticas institucio-
nais do Estado, o recurso empírico ao rural se torna, tam-
bém, um desafio à teoria por permitir indagar as transfor-
mações do próprio Estado brasileiro e de suas instituições.

Caminhos que estão presentes no artigo “Paradoxos do 
sindicalismo brasileiro: a CUT e os trabalhadores rurais”, de 
Iram Jácome Rodrigues e Mario Henrique Guedes Ladosky. 
Indagando as razões, políticas e sociológicas, que fazem 
com que a base sindicalizada da CUT abrigue um contin-
gente bastante expressivo de associados ligados a atividades 
produtivas do setor rural, os autores demonstram não ape-
nas a vitalidade e a atualidade do trabalho no campo, como 
também indicam novos caminhos para o complexo proces-
so de afirmação política dos direitos do trabalhador rural. 

No entanto, se a miríade de temas e problemas envol-
vidos na articulação entre movimentos sociais, sindicatos e 
Estado concorrem para reconstruir teoricamente a empiria 
do rural brasileiro contemporâneo, importa observar que 
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a atualidade do rural como chave interpretativa do Brasil 
implica, também, o acionamento de outras categorias e 
conceitos, orientados para a investigação da dinâmica da 
agricultura e dos agricultores em suas estratégias de repro-
dução social. 

Se as discussões sobre as novas ruralidades organizaram 
aspectos importantes do debate (cf. Carneiro, 1998; Ferreira, 
2002), o artigo de Abel Cassol e Sergio Schneider, “Produ-
ção e consumo de alimentos: novas redes e atores” destaca 
a importância de investigar e, especialmente, incorporar 
os consumidores como atores sociais das análises sobre a 
produção e reprodução da agricultura familiar. Assim, se, 
como propõem os autores, os mercados locais “são formas 
de inclusão social dos pequenos agricultores”, abre-se espa-
ço para investigar a diversidade de formas de organização 
que concorrem para estruturar a pequena agricultura e, 
por esta via, oferecer uma diversidade de respostas locais às 
práticas de produção e de alimentação.

Percorrendo uma extensa gama de problemas, este 
dossiê pretende contribuir não apenas para demonstrar 
a vitalidade empírica do rural brasileiro, mas, especial-
mente, para indicar a atualidade das questões colocadas e 
construídas a partir da reflexão sobre os processos rurais 
contemporâneos.
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MECANISMOS SOCIAIS DA REFORMA AGRÁRIA  

EM SÃO PAULO PELO VIÉS ETNOGRÁFICO*
Nashieli Rangel Loera

No Brasil, as ocupações de terra e a montagem de acam-
pamentos organizados por movimentos são uma maneira de 
reivindicar do Estado demandas sociais, nesse caso, desa-
propriação de terras para fins de reforma agrária. Para os 
participantes das ocupações, o ato de montar uma barraca 
em um acampamento é a forma de dizer que é candidato à 
reforma agrária, mas também é a forma apropriada de dizer 
que é essa a terra ou o espaço físico que se pretende que 
seja desapropriado. 

Em outro trabalho (Loera, 2006), ao analisar os mecanis-
mos sociais que permitem a reprodução dos acampamentos, 

*  Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada na Reunião de Antropolo-
gia do Mercosur em 2011 no GT “Tramas políticas colectivas, espacios de gobierno 
y vida cotidiana” e faz parte dos resultados do projeto de pesquisa As formas de 
acampamento, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) na modalidade Jovem pesquisador (nº de processo 2010/02331-
6). A pesquisa de campo foi realizada em acampamentos de sem terra organizados 
por diferentes movimentos em diversas regiões do Estado de São Paulo, assim 
como em acampamentos indígenas localizados no sul deste estado e no Mato 
Grosso do Sul. Agradeço ao Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), 
que disponibilizou, para o desenvolvimento do projeto, os documentos e atas das 
comissões de seleção referenciadas neste artigo.
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mencionei que um acampamento está sempre vinculado 
a outro em formação ou já formado, e este, por sua vez, se 
encontra vinculado a um assentamento. São os indivíduos, 
os ocupantes desses espaços que, cumprindo com uma 
série de obrigações e compromissos para com o movimento 
que organiza a ocupação, convidam outros para formarem 
novos acampamentos e mais: eles mesmos participam de 
novas ocupações, mostrando para os novos acampados a 
tecnologia de montagem e organização dos acampamentos. 

Por outro lado, hoje em dia, estar acampado ou par-
ticipar de uma ocupação significa também estar na refor-
ma (agrária), expressão usada principalmente por aque-
les que já foram beneficiados com um lote de terra, mas 
que continuam cumprindo com seus compromissos para 
com o movimento ao participarem de novas ocupações e 
acampamentos. 

Estar na reforma traduz também o tempo de acampamento1. 
Esse “tempo” é muito mais do que uma medida cronológi-
ca, pois não é somente uma forma de quantificar o tempo 
que se passa ou se passou em um acampamento, debaixo 
da lona, mas também o número de ocupações, acampamen-
tos e mobilizações das quais o indivíduo participou, quanto 
sofreu nesse processo, a dedicação ao acampamento e ao 
movimento, a lealdade demonstrada, as relações estabelecidas 
com outros movimentos, com autoridades locais e represen-
tantes do Estado, e também é uma expressão que traduz o 
conhecimento ou know how que se tem do modo de funcio-
namento do mundo dos acampamentos sem-terras. O tempo 
de acampamento é assim um princípio organizador e ordena-
dor das relações sociais nesse mundo social. Inspirada em 
Tempo de Brasília, de Antonádia Borges (2003), diria que 
o tempo de acampamento é também uma fórmula social que 
serve para classificar para quem o Estado distribuirá terras. 

1  Daqui em diante termos nativos aparecerão em itálico.
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Para Borges (2003), o “tempo de Brasília” é uma cate-
goria nativa que se tornou um critério que orienta a conces-
são de benefícios dados pelo governo do Distrito Federal a 
determinado tipo de população. Conforme a autora, para 
receber esses diversos benefícios ofertados pelo governo 
local em forma de “dons”, “a população é hierarquizada 
num ranking de merecimento” (Borges, 2004, p. 25). O 
“tempo de Brasília”, como comprovante do tempo de resi-
dência em Brasília, seria uma das fórmulas mágicas através 
das quais se calcula o quantum de merecimento da popula-
ção. Nas palavras da autora: 

O “tempo de Brasília”, embora seja somente uma das 
variáveis que compõem a equação que fornecerá o número 
de pontos de cada indivíduo inscrito para o recebimento 
de benefícios estatais, acaba dando nome e sentido a todo 
o processo social em que é necessário envolver-se para 
alcançar esse pertencimento local (Borges, 2004, p. 26).

Para os movimentos sem-terras, representados pelas 
lideranças dos acampamentos, o tempo de acampamento 
também pode determinar, para cada acampamento, quais 
critérios contaram mais na hora da seleção das famílias que 
irão receber um lote: se são moradores ou não do acam-
pamento, se participam das lutas ou jornadas, se realizam 
tarefas nos acampamentos. 

Como mostrei em outros textos (Loera, 2010, 2011 e 
2013), o tempo de acampamento pode ter diversos significados, 
todos eles referidos ao contexto, à situação, assim como às 
posições que as pessoas ocupam nesse mundo social par-
ticular. Os participantes do mundo das ocupações fazem 
referência a expressões como tempo de barraco, tempo de luta e 
tempo de reforma, como homônimas ao tempo de acampamento; 
no entanto, descrevem, na maioria das vezes, uma diversida-
de de significados, ações e situações.
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Minha hipótese é que o tempo de acampamento, como 
mecanismo de seleção de famílias no mundo das ocupações 
de terra tem sido constituído na relação com os órgãos do 
Estado encarregados da desapropriação de terras, e é na 
dinâmica dessa relação que vai sendo modelado pelos pró-
prios movimentos e vai tomando outros significados.

No caso de alguns acampamentos do Estado de São 
Paulo, esse mecanismo de seleção passa pela relação que se 
tem com o Itesp (Instituto de Terras do Estado de São Pau-
lo), órgão ligado ao governo estadual cuja função principal 
é mediar os conflitos por terra no estado e, dependendo 
do estatuto da área em disputa, direcionar a distribuição 
de lotes. Esse órgão, em caso de a terra em disputa ser de 
domínio estadual, está encarregado de montar uma Comis-
são de Seleção conformada por representantes do governo 
e representantes da sociedade civil. Dependendo da confi-
guração dessa comissão, o tempo de acampamento pode figu-
rar, junto com outros, como o tempo de município, tempo 
de agricultura etc., na lista dos critérios que pontuam e con-
figuram o perfil das famílias que serão beneficiadas com um 
lote de terra. Esse perfil vai sendo “modelado” no processo 
de acampamento como uma maneira de as famílias cum-
prirem com os critérios preestabelecidos pela comissão. As 
famílias acampadas, nesse processo aprendem também qual 
a maneira “adequada” de se relacionar com o Estado. 

A evidência da existência de relações de cooperação 
entre Estado e movimentos no cotidiano dos acampamen-
tos permite questionar afirmações de senso comum, como 
a que diz que existiria um confronto entre eles ou que a 
reforma agrária como política de distribuição de terras seria 
um processo vertical realizado unicamente pelo Estado. 

Existem mecanismos de cooperação entre grupos e insti-
tuições que, como mencionam Grimberg, Fernández e Rosa 
(2009), são vistos como antagônicos, porém, inclusive man-
têm obrigações recíprocas. Essa cooperação entre Estado e 
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movimentos pode se intensificar dependendo também do con-
texto, das relações que se estabelecem entre representantes 
dos movimentos e representantes dos órgãos que mediam a 
distribuição das terras, e depende também de conjunturas 
políticas e sociais específicas.

A meu ver, no mundo dos acampamentos é a perspec-
tiva etnográfica a que nos permite evidenciar melhor esses 
mecanismos de classificação e cooperação e as condições 
sociais que permitem a reprodução de um modelo de 
demanda social, como é a “forma acampamento” (Sigaud, 
2000), assim como suas variações ou o que tenho chamado, 
retomando uma expressão nativa, de formas de acampamento.

Nesse sentido, concordo com Macedo (2003, p. 10), 
quando menciona que, ao estudarmos os acampamentos, 
há que levar em conta as relações com a política local e os 
órgãos do governo, pois “as dinâmicas sociais desenvolvidas 
nos acampamentos só podem ser compreendidas quando 
relacionadas ao quadro institucional que as envolvem”.

Nesta ocasião, analisarei etnograficamente a dinâmica 
de organização e configuração de acampamentos lidera-
dos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) na região do Pontal de Paranapanema, a oeste do 
Estado de São Paulo, região com maior número de acampa-
mentos sem-terras do estado. 

Como irei mostrar, determinadas condições e normas exi-
gidas para manter uma barraca no acampamento, assim como 
a circulação e redistribuição das famílias entre acampamentos 
formam parte do processo de configuração dos mecanismos 
sociais de produção da reforma agrária em São Paulo.

Meu objetivo também será o de mostrar que as relações de 
cooperação estabelecidas entre representantes do Estado, de 
governos locais e dos movimentos são fundamentais no processo 
de distribuição de dons do Estado, no caso aqui analisado, um 
lote de terra, mas também essas relações são condições sociais 
fundamentais para a configuração das formas de acampamento. 
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Formas de acampamento
Apesar de os acampamentos se configurarem como um modelo 
de demanda, uma “forma acampamento”, como demonstrado 
por Sigaud (2000), eles estão constituídos por características 
próprias que conformam variações desse modelo e que depen-
dem do movimento que organiza o acampamento, das trajetórias 
sociais dos militantes e dirigentes envolvidos com a organização 
deles, da origem e das características das famílias que se insta-
lam debaixo da lona, das características da região onde os acam-
pamentos são montados e das características da terra em dispu-
ta e sua relação com políticos locais e órgãos do Estado. Para 
Macedo (2003, p. 5), os acampamentos constituem-se como 
uma linguagem social, que tem seus próprios processos de cons-
tituição e que variam de acordo com as conjunturas específicas: 

[…] possuem as lonas (que cobrem as barracas) e as 
bandeiras (que indicam a instituição que organiza o 
acampamento) como principais símbolos e um modelo 
de organização social próprio, que vem se transformando 
ao longo do tempo e também comporta variações dessa 
representação social de caso para caso.

Nos últimos anos, temos visto mudanças significativas 
na configuração social dos acampamentos no Estado de São 
Paulo. Hoje em dia, por exemplo são poucos os que contam 
com uma população de moradores, a maioria são constituí-
dos por famílias de assalariados que, por terem um emprego 
fixo, não moram nos acampamentos, mas mantêm barraca. 

Sigaud (2000), L’Estoile e Sigaud (2006) e Wolford (2006) 
identificaram também, em acampamentos da Região Nordeste, 
indivíduos acampados envolvidos em múltiplas atividades eco-
nômicas. No caso dos acampamentos do noroeste do Estado 
de São Paulo, nos quais foi realizado o trabalho de campo, 
grosso modo, as principais atividades realizadas pelos acampa-
dos são: cortar ou colher cana, catar tomate, laranja ou outras 
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frutas em fazendas próximas, cuidar do gado, plantar, cuidar 
de sítios ou chácaras, no caso de trabalhos no meio rural. E, 
no caso dos trabalhos realizados nas cidades: como pedreiros 
na construção civil, diaristas, mas também como comercian-
tes em feiras nas cidades, compra e venda de móveis usados, 
jardinagem, ou ainda serviços gerais prestados para empresas, 
comércio ou prefeituras locais, entre outros2. Essa circulação 
em curto prazo sempre fez parte do cotidiano dos acampa-
mentos sem-terras, assim como as entradas e saídas, que é como 
nativamente os acampados se referem, seja a mudança para 
outro acampamento ou a desistência. E é comum que muitas 
dessas pessoas que desistem voltem ao mundo das ocupações 
de terra novamente meses ou anos depois se instalando em 
outro acampamento, e, nessa circulação, a maioria das vezes 
acabam reencontrando antigos vizinhos ou conhecidos de 
outros acampamentos pelos quais passaram3.

A novidade, portanto, não está nessa circulação em curto 
prazo ou nas múltiplas entradas e saídas, mas em uma mudan-
ça de regras para poder se manter como candidato à reforma 
agrária. Enquanto dez anos atrás a regra para se instalar em 
um acampamento era ser morador e “ficar debaixo da lona”, 
hoje em dia é necessário ter uma barraca, mas não necessaria-
mente morar no acampamento, podendo cumprir “regra de 
dois ou três dias”, o que significa ficar no acampamento nos 
finais de semana4. Quer dizer que as regras implementadas 

2  Informações do censo socioeconômico produzido como parte do projeto Jovem 
pesquisador “Formas de acampamento”. As informações colhidas foram sistemati-
zadas pela bolsista de treinamento técnico Aimée Shirozono. 
3  Como mostrei em outro trabalho (Loera, 2015), nessas sucessivas entradas e 
saídas e circulação por acampamentos ao longo de meses ou anos configura tempo 
de acampamento, um know how do mundo das ocupações de terra. Essa experiência 
é muitas vezes categorizada pelos acampados através das designações nativas de 
novato, novo ou velho acampado. É importante mencionar que, no levantamento efe-
tuado em três acampamentos de São Paulo, mais de 90% dos acampados já haviam 
passado por outros acampamentos.
4  A barraca é um elemento de extrema importância quando se está acampando, uma 
vez que é de posse dela que se pertence ao acampamento, ou seja, funciona como uma 
espécie de inscrição. Para ser considerado acampado de determinado acampamento, é 
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pelos movimentos para se fazer parte de um acampamento têm 
sido flexibilizadas e adaptadas a essa circulação das famílias. 
Como nos lembra Malinowski (2003): as regras se adaptam à 
vida. No entanto, como veremos adiante, na dialética da pro-
dução da reforma agrária, o modo de vida dos acampamentos 
também vai sendo adaptado às exigências do Estado.

A população intermitente ou de final de semana é local-
mente conhecida como apoio ou andorinha. Por outro lado, 
os acampamentos vêm sendo instalados próximos a peque-
nas cidades do interior, atraindo uma população local que 
“mora” na cidade, mas passa a manter uma barraca e cir-
cular diariamente pelo acampamento. Essa modalidade de 
acampado é conhecida por alguns acampados como pardal.

Seu Cido, acampado andorinha, me explicava que essa 
designação faz referência ao passarinho marrom que faz 
ninho nos postes de luz das cidades, que gosta de morar 
na cidade e não gosta de voar muito longe para procurar 
comida. E ainda fazia uma distinção em relação aos andori-
nhas que “procuram andar mais longe”. Também, segundo 
Cido, “os pardal são muito barulhentos”, fazendo referência 
ao fato de que os acampados que não moram no acampa-
mento, de alguma ou outra forma compensam o fato de 
não morar participando de todas as passeatas, marchas ou 
mobilizações organizadas pelo movimento.

Em 2009, um militante do MST vinculado à direção 
nacional do movimento, quando interrogado sobre as dife-
renças encontradas na organização e no perfil das famílias 
dos acampamentos mencionava:

Na atualidade, agora, estamos dialogando com essas 
formas de acampamento, de trabalho de base onde 
digamos [tem] o assalariado rural, os cortadores de cana... 
Como é que você vai condicionar algumas famílias a viver 

necessário pedir uma vaga ao coordenador do acampamento e montar uma barraca.
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direto no acampamento? São formas que estão sendo 
repensadas e, se tiver condições de ter um acampamento 
dentro da cidade, qual que é o problema? (Assentamento 
Unidos da Vitória, SP, fevereiro de 2009).

Esse militante resumia como formas de acampamento a 
existência de uma heterogeneidade de acampamentos e das 
diferentes formas de operar e gerenciar os acampamentos 
de acordo com o perfil das famílias. 

Segundo Ondetti (2006, p. 89), a presença de famílias 
de áreas urbanas, por exemplo, tem-se incrementado nos 
acampamentos (do MST) nos últimos anos; de acordo com 
esse autor, para o MST existem “vantagens organizacionais 
ao se realizar o recrutamento em cidades e áreas urbanas, 
onde os trabalhadores estão mais concentrados demografi-
camente e a vigilância dos proprietários de terras é limitada 
ou inexistente”5.

A pesquisa tem revelado que, no caso do MST, o traba-
lho de base realizado em cidades não necessariamente está 
relacionado com uma vantagem organizacional do movi-
mento, mas com uma estratégia de ação para conseguir 
famílias que se ajustem aos critérios determinados pelos 
órgãos de governo encarregados da desapropriação de ter-
ras, critérios que pesam na seleção de assentados e que têm 
efeito já na conformação dos próprios acampamentos. 

Como veremos adiante, esse é o caso de acampamentos 
que reivindicam uma mesma fazenda localizada na região 
oeste do Estado de São Paulo, uma área recentemente 
decretada como terra devoluta na última instância do Judi-
ciário e onde poderão ser assentadas 250 famílias6.

5  Todas as traduções de citações foram feitas por esta autora especialmente para 
este artigo.
6  Segundo informações do Itesp, a média de hectares por família em assentamen-
tos da região é de 18 a 20 hectares. Caso a fazenda seja demarcada em 250 lotes, 
cada família terá direito aproximadamente a 19 hectares.
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Os critérios
Em 1985, no Estado de São Paulo foi decretada, pela Lei 
nº 4.957, a conformação de comissões para selecionar os 
beneficiários de “recursos fundiários”. Segundo essa lei, o 
procedimento de seleção é público e realizado no municí-
pio em que se localiza o imóvel em disputa. A comissão, 
como determinado na lei, deve ser constituída por um 
representante do Instituto de Assuntos Fundiários (IAF) – 
hoje Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), um 
representante da Procuradoria-Geral do Estado, um repre-
sentante da prefeitura municipal, um representante da 
câmara municipal, um engenheiro agrônomo da Secretaria 
de Agricultura, um representante dos trabalhadores rurais 
indicado pela Federação dos Trabalhadores do Estado de 
São Paulo (Fetaesp) e dois representantes da sociedade civil 
indicados também pela Federação. Em 1992 foi feita uma 
emenda a essa lei, pelo Decreto nº 35.852, para regularizar 
a inscrição de trabalhador rural como candidato a um lote 
em um projeto de assentamento, em que este deverá com-
provar a sua residência permanente, por mais de dois anos 
ininterruptos na região do estado onde se localiza o imóvel 
rural que será destinado à reforma agrária7.

O antigo IAF transformou-se em Itesp em 1991 e, desde 
então, tem uma forte atuação na seleção de famílias que 

7  O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) definiu, a partir 
de 1998, uma normatização mais precisa da metodologia de seleção dos candida-
tos potenciais à reforma agrária, em que a identificação dos candidatos é realizada 
“a partir de listas previamente elaboradas nos ‘sindicatos de trabalhadores rurais, 
nos movimentos sociais de trabalhadores, nos órgãos de extensão rural do mu-
nicípio ou em outras entidades’” (Caume, 2002, p. 44). Segundo esse autor (p. 
45), nesse processo é solicitada uma série de informações a respeito dos candi-
datos e são estabelecidos, a partir desses dados, “critérios eliminatórios” e “crité-
rios classificatórios” para se chegar aos “melhores candidatos para assentamento”. 
Essa normatização mudou em 2005. Informações colhidas recentemente no Incra 
mostram que, além de os critérios terem sido mais bem definidos, a seleção das 
famílias é baseada nos dados do cadastro que os próprios candidatos devem fazer 
no Incra através do Sistema de Informação Nacional para Projetos de Reforma 
Agrária (Sinpra).
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irão ser assentadas quando a área em disputa é de domí-
nio estadual. Esse instituto segue a normatização estabele-
cida pelo Incra; no entanto, tem autonomia para chamar 
representantes do Estado e da sociedade civil para formar 
comissões de seleção para o estabelecimento de projetos de 
assentamento. 

Essas comissões têm vigência de dois anos e é monta-
da uma comissão para cada área em disputa. No entanto, 
a comissão é válida para todo o município onde se locali-
za a área. Os membros da comissão estabelecem “critérios 
obrigatórios” e “critérios classificatórios” para selecionar 
as famílias. Estes últimos “são definidos de acordo com a 
realidade em que se encontram os candidatos cadastrados” 
(Itesp, 1999). A comissão se reúne várias vezes antes de ter 
uma lista definitiva com as famílias que serão beneficiadas 
com um lote de terra.

Como informando em documentos oficiais do Itesp 
(1999, 2005 e 2009), os critérios obrigatórios são: possuir 
idade acima de 21 anos, não ser funcionário público da ati-
va ou aposentado, não possuir estabelecimento comercial 
ou industrial, não possuir imóvel rural igual ou maior ao 
módulo do lote do assentamento, não possuir renda estável 
fora da agricultura, não ter sido beneficiado por programas 
de assentamento, possuir perfil de trabalhador rural, pos-
suir a maior parte da vida dedicada à atividade rural, residir 
na região há dois anos no mínimo. Já os critérios classifica-
tórios são: número de membros da família e força de traba-
lho e experiência agrícola. E, finalmente, em alguns casos 
são atribuídos bônus aos candidatos que preencherem dois 
requisitos: estar acampado e morar no município do cadas-
tro. A bonificação por cumprir esses critérios, pode, inclu-
sive, conferir pontuação mais alta para o candidato do que 
o cumprimento dos critérios obrigatórios. No relatório da 
comissão constituída para uma área de um município do 
Pontal foram dados 6 pontos de bonificação ao critério de 
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“2 anos de moradia fixa no município”, o triplo de pontos 
dados à maioria dos critérios obrigatórios e classificató-
rios (Itesp, 1999). Estes dois últimos critérios (moradia no 
município e tempo no acampamento) são chamados pelas 
lideranças dos acampamentos, pelos próprios acampados e 
inclusive por representantes do Estado como: tempo de muni-
cípio e tempo de acampamento8. 

Esses critérios, como constatado em trabalho de campo, 
podem ser negociáveis segundo a conformação da comis-
são. Prefeitos ou representantes de prefeituras das áreas em 
disputa parecem ter um peso considerável nas decisões da 
comissão e podem dar mais pontuação a certos critérios em 
detrimento de outros.

Um ex-ouvidor do Estado e antigo funcionário do Itesp 
explica o que aconteceu na conformação de uma comis-
são que ele acompanhou em um município da região do 
Pontal:

Teve uma disputa muito grande entre a prefeitura 
e o Itesp porque eles não queriam inserir, 
naquele momento, o pessoal do movimento (dos 
acampamentos), que é outro perfil. Tanto que o perfil 
que saiu das pessoas assentadas foi o perfil das pessoas 
da cidade. Porque a pontuação foi dada para as pessoas 
que residiam no município. A pontuação das pessoas 

8  O tempo é um tema caro à antropologia e tem sido tratado por diversos autores 
como uma das dimensões da vida social, através da qual podemos ter acesso não 
somente às maneiras pelas quais os grupos se relacionam entre si, mas ao modo 
como hierarquizam suas experiências expressas em temporalidades distintas. Au-
tores brasileiros, como Palmeira (2002) e seu “tempo da política” e Borges (2003) 
com seu “tempo de Brasília”, têm debruçado suas análises sobre essa temática. 
Neste artigo, não aprofundarei nesse tema, pois precisaria de um empreendimen-
to empírico e analítico maior para analisar como certos critérios e não outros são 
retomados pela população, classificados e temporalizados nesse contexto de dis-
puta por terras. Aqui apenas me limitarei a esboçar algumas hipóteses a respeito 
de como esses critérios, transformados em tempos, de maneira geral, nos ajudam 
a entender a configuração de formas de acampamento e o encaminhamento da 
reforma agrária no Estado de São Paulo. 
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por tempo de acampamento foi dada por tempo de 
residência no município. Porque o movimento (MST) 
não tava na comissão de seleção [...] Nesse caso em 
específico, o diretor do Itesp disse que não queria 
ninguém do movimento, e da sociedade civil ele 
indicou um padre da cidade que não tinha vínculo com 
o movimento [...]. Então o perfil daquele assentamento 
ficou como o da cidade, um perfil de pessoas muito 
idosas, porque o critério era ser do município e mais 
tempo de agricultura. Aí acabou pegando pessoas 
que eram funcionários de fazendeiros, ou que eram 
boia-fria, não importa a atividade, desde que exista 
um registro rural. Por exemplo, nesse acampamento 
(que disputava a fazenda) tinha muitos agregados, 
que são os filhos dos assentados. Eles concorreram, 
eles estavam acampados mas não conseguiram pontos 
de tempo de agricultura porque não tinham registro, 
não tinham como comprovar. O tempo de criança e 
de adolescente deles (na roça) não foi contado, só foi 
contado o tempo de trabalho. Então esse assentamento 
saiu com o perfil de pessoas da cidade. Então tem 
esses critérios e a autonomia da comissão de seleção 
(Município de Presidente Prudente. Entrevista em 
janeiro de 2011).

Outro funcionário do Itesp nos explicou que a compo-
sição da comissão dependia da “lógica da Direção do Itesp”, 
e que geralmente o presidente da comissão é o presidente 
do Itesp e ele decide quem convidar. 

Uma vez configurada a comissão, negociações, trocas 
e acordos entre representantes do Estado e movimentos 
têm início, podendo, inclusive, essas negociações levarem 
a criar ou pontuar a mais alguns critérios classificatórios, 
e mais, dessas negociações podem surgir também novos 
acampamentos.
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O representante do Itesp anteriormente citado explicou:

Na atualidade a influência do prefeito é muito grande, é o 
que acontece: ele quer dar uma pontuação maior primeiro 
para os munícipes, aí quando sai a área, ele com suas relações 
geralmente forma um acampamento também. Geralmente 
sai um acampamento com as relações dele ou indicam algum 
movimento ou o movimento sai com pessoas do município 
[...] Aparece uma bandeira branca às vezes ou fazem acordo 
com algum movimento [...] Ele pode, por exemplo, pegar 
o movimento do Zé Rainha que não tava na área, que não 
tava acampado e o prefeito pode fazer uma articulação. 
Dizer: “vem para cá que se você vier pra cá eu vou brigar por 
uma pontuação maior para seus acampados” (Município de 
Presidente Prudente. Entrevista em janeiro de 2011)9.

No que se refere à participação dos movimentos nessa 
comissão, esse ex-funcionário explicava a dificuldade de 
todos os movimentos do estado de estarem representados nos 
processos de seleção10. Para ele, atualmente, são os movimen-
tos mais organizados e articulados como o MST os que con-
seguem ter uma participação, e é precisamente através da 
pressão desse movimento que o tempo de acampamento figura 
ou não como critério a ser pontuado. 

No mundo dos movimentos por terra no Estado de São 
Paulo circula uma forte crença na posição de destaque do 
MST, o que chamei da “crença do prestígio” (Loera, 2015). 
E é comum que prefeitos e outros representantes de gover-

9  Um levantamento quantitativo que fizemos em diferentes sedes de movimentos, 
instituições e órgãos de governo como parte da pesquisa – base deste artigo – re-
velou a existência de acampamentos independentes ou de bandeira branca em 
várias regiões do Estado de São Paulo, em alguns deles a bandeira branca indica 
que esse acampamento não está vinculado a nenhum movimento social. 
10  Segundo dados de 2009 do Data Luta do Núcleo de Estudos sobre a Reforma 
agrária (NERA), no período de 2000 a 2009, foram registrados 25 movimentos de 
luta pela terra.
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nos locais prefiram manter relações e acordos com o MST 
do que com outros movimentos, por considerá-lo um movi-
mento mais organizado e articulado. Já para os acampa-
dos, muitas vezes, a decisão de aderir a um acampamento 
do MST passa pela crença de que terão mais chances de 
conseguir um lote de terra, precisamente pela posição de 
destaque desse movimento. No entanto, essa crença nesse 
mundo social tem uma base objetiva.

Conforme um funcionário do Itesp explicou: “sempre 
o movimento [MST] tenta fazer as articulações de chamar 
alguém do Ministério Público ou chamar alguns aliados para 
compor [a comissão]”, e mesmo se nem sempre consegue, 
conforme nos disse o funcionário, de alguma maneira encon-
tra uma brecha de ação e participação. Para esse funcionário, 
“Agora eles [do MST] têm quase todas as comissões, é difícil 
ter uma [comissão] que não tenha alguém do movimento”.

O movimento tem certa margem de negociação na imple-
mentação de uma política de distribuição de terras em rela-
ção aos seus acampados, negociação que depende da cadeia 
de interdependências recíprocas, dos aliados e das trocas, 
das alianças e articulações que conseguem movimentar 
nesse processo. Por outro lado, conforme tentarei mostrar 
etnograficamente, o ajuste do perfil dos acampados aos cri-
térios pontuados pela comissão, como o tempo de município 
e tempo de acampamento é central para que a distribuição dos 
dons do Estado se efetive. 

Na luta pela terra... um puxa o outro
A Fazenda Aparecida é propriedade de um ex-prefeito de 
uma das maiores cidades da região do Pontal11. Durante 
mais de dez anos, o dono manteve seguranças armados na 
área para evitar ocupações ou qualquer tipo de invasão na 

11  Como forma de preservar a identidade dos meus interlocutores e seu processo 
de luta, os nomes utilizados são fictícios, assim como o nome da fazenda em dispu-
ta e o nome dos acampamentos nos quais foi realizado o trabalho de campo. 
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propriedade, mas, os movimentos pressionaram com mobili-
zações em áreas próximas, assim como com ocupações no 
Incra e nas sedes do Itesp para que a fazenda fosse vistoria-
da, pois é considerada pelos movimentos como “um símbolo 
de luta”. A área foi finalmente vistoriada e, em 2010, decre-
tada como terra devoluta12.

Nesse mesmo ano, no dia 1 de abril, durante as jornadas 
de mobilização do Abril Vermelho13, mais de 200 famílias, entre 
homens, mulheres e crianças haviam ocupado uma área nas 
proximidades da fazenda. Um acampamento foi montado ao 
lado da sede do município, uma cidade com 3.699 habitan-
tes (segundo dados do Censo Demográfico 2000, IBGE), na 
beira de uma pequena estrada vicinal que atravessa a cidade, 
a 13 quilômetros da entrada da fazenda14.

A ocupação e a montagem do acampamento foram 
organizadas pelo MST, que, em menos de um mês, conse-
guiu mobilizar principalmente acampados de outros acam-
pamentos da região para participarem da jornada15. Esse 

12  O proprietário recorreu da decisão na última instância do Judiciário e o pro-
cesso ainda está correndo. A decisão do decreto dessa fazenda como terra devo-
luta se soma aos mais de 92 mil hectares de terras decretadas devolutas na região 
nos últimos anos. Desde então, o número de ocupações de terras e montagem de 
acampamentos aumentou e surgiram novos movimentos. Só em 2009, foram 50 
ocupações na região de 80 realizadas em todo o estado (NERA, 2009).
13  As mobilizações organizadas pelo MST se intensificam nessa data, pois fazem parte 
da agenda anual a ser cumprida para lembrar algumas datas simbólicas do movimento. 
Neste caso, a morte de dezenove sem-terras ocorrida no Pará, em abril de 1996. 
14  Desde 2001, diferentes movimentos de luta pela terra montam acampamentos à 
beira das estradas com o objetivo de contornar a medida provisória (MP nº 2.183) 
baixada pelo governo federal proibindo que áreas invadidas sejam vistoriadas pelo 
Incra por dois anos. Para as lideranças dos movimentos que promovem as ocupações, 
essa medida teve como objetivo frear a empreitada de ocupações e evitar o pipocar 
de acampamen tos. Os movimentos conseguem “driblar” essa MP ocupando e montan-
do acampamentos à beira das propriedades e não dentro delas. Para uma discussão 
mais apurada sobre as mudanças na legislação brasileira sobre o procedimento de 
distribuição de terras e sua relação com o MST e o Estado, ver Meszaros (2000). 
15  Jornada na região oeste do Estado de São Paulo é o termo usado pelos dirigentes 
dos movimentos e pelos participantes dos acampamentos para designar os protestos e as 
performances coletivas organizadas pelo movimento, como forma de reivindicar benefí-
cios do Estado. Essas jornadas também designadas mobilizações podem ser ocupações de 
terra, marchas, caminhadas, ocupação de prédios públicos etc.
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processo de mobilização começou no dia 8 de março duran-
te uma marcha em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, que foi realizada em uma cidade próxima, localiza-
da a aproximadamente 100 quilômetros do local da ocupa-
ção. Segundo relatos dos acampados, naquele dia um pro-
motor da cidade anunciou para um grupo de militantes que 
participavam da marcha que a fazenda estaria “pronta para 
ser destinada a assentamentos para reforma agrária”. Assim, 
militantes do MST vinculados à coordenação de frente de 
massa16 do movimento aproveitaram o evento e a reunião 
de famílias acampadas de toda a região para começarem o 
processo de mobilização17. 

As famílias mobilizadas para a ocupação vieram de 
outros acampamentos: o Batira, do Município de Rancha-
ria, o Vitória, do Município de Presidente Bernardes, e o 
Eldorado, do Município de Cuiabá Paulista, todos municí-
pios vizinhos18. 

Macedo (2005) e Loera (2009) descrevem ocupações 
organizadas pelo MST acontecidas no Rio de Janeiro e 
Bahia, respectivamente. Ambos os autores mencionam que 
as estratégias de mobilização das famílias estão relacionadas 
com o tempo e os recursos que o movimento tem para organi-
zar a mobilização. Macedo explica que, diante da urgência 

16  Os militantes do setor de “frente de massa” do MST são os que se encarregam de 
organizar o trabalho de base nos bairros, arregimentam as pessoas, fazem os conta-
tos com lideranças locais, fazem as reuniões nas quais se explica para os novos acam-
pados a arte da ocupação, conseguem os recursos materiais (caminhões, ônibus, 
marmitas, lona etc.) para as ocupações e levam as pessoas até o local da ocupação. 
17  Mobilização nesse contexto também pode designar o processo que é vivido pe-
los participantes antes do momento da ocupação, isto é, troca de informações, 
deslocamento e movimentação dos participantes da ocupação, reuniões, visitas 
preliminares ao local da ocupação etc.
18  A região do Pontal compreende 21 municípios, são eles: Alfredo Marcondes, 
Álvares Machado, Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Pau-
lista, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Piquerobi, Pirapo-
zinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Ribeirão 
do Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Tarabaí e Teo-
doro Sampaio.
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em realizar uma ocupação e da ausência de recursos para 
realizar um trabalho de base prolongado que consiga jun-
tar o número desejado de famílias, a estratégia adotada é 
aumentar o número de pessoas que costumam apoiar a 
ocupação.

Nesse caso, ela é realizada com um grupo formado 
essencialmente de militantes, assentados, simpatizantes 
e acampados de outros locais. [...] Quando as condições 
sociais daqueles que residem nas imediações do 
acampamento favorecem a entrada de novas famílias, a 
estratégia obtém o resultado esperado. Aos poucos, as 
famílias que entram substituem o grupo que realizou a 
ocupação, já que aqueles que a apoiaram retornam para 
seus locais de origem (Macedo, 2005, pp. 487-88).

No caso da ocupação e montagem de acampamento 
no sul da Bahia, descrito por Loera (2009), a dinâmica de 
mobilização também foi essa. 

Nos primeiros dias o novo acampamento foi mantido 
principalmente por assentados e velhos acampados da região 
[...]. O objetivo era, segundo os participantes da ocupação, 
renovar o acampamento; isso significava levar pessoas “novas” 
para “substituir” os “velhos” acampados e assentados, para 
que estes pudessem voltar para seus acampamentos e 
assentamentos de origem” (Loera, 2009, p. 86).

O processo de mobilização das famílias que formaram 
o acampamento nas imediações da fazenda Aparecida des-
toa um pouco do modelo descrito pelos autores citados, 
uma vez que, após montado o acampamento, outra estra-
tégia foi seguida. A maioria das famílias dos acampamentos 
que acompanharam a ocupação pouco depois se instalou à 
beira da estrada e ficou nesse acampamento. Foi realizado 
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trabalho de base na cidade vizinha e as famílias novas, origi-
nárias dessa cidade e que se instalaram no acampamento 
formaram mais dois grupos, a eles se juntaram alguns acam-
pados que vieram principalmente de Cuiabá Paulista, Ven-
ceslau e Tarabaí, formando mais um grupo.

Segundo um velho acampado19, a população da cidade 
vizinha foi convidada para se juntar ao acampamento com o 
objetivo de fortalecer a luta e cumprir com os critérios. Nesse con-
texto, esse acampado se referia ao cumprimento dos critérios 
os quais acredita terão mais peso na hora de selecionar famí-
lias que irão para a terra, dentre eles o tempo de município.

Em 2012, após um “racha” entre alguns acampados, 
trinta famílias saíram do acampamento deixando-o esvazia-
do. Nesse contexto, a coordenação do acampamento deter-
minou que devia ser feito um trabalho de base em cidades 
próximas para atrair novos acampados. Em conversa com 
um militante do MST vinculado à direção estadual do movi-
mento, ele explicitava a importância de trazer famílias dos 
distritos próximos, pertencentes ao município, para dentro 
do acampamento, pois esse critério pesaria na seleção das 
famílias. E mencionava não se sentir nem um pouco pre-
ocupado com um acampamento que havia sido montado 
pelo movimento do Zé Rainha nas imediações da fazenda 
durante as mobilizações do Janeiro Quente20, realizadas em 
2012, pois ele sabia que as famílias mobilizadas não eram do 
município, pelo que não representariam uma concorrência 
para suas famílias. 

19  Como foi mencionado anteriormente, esse termo remete àqueles que já têm 
experiência na arte de acampar, seja por serem acampados de outros lugares, por-
que já passaram por vários outros acampamentos antes, ou porque já têm bastante 
tempo no acampamento. 
20  Zé Rainha é considerado dissidência do MST; ele organiza ocupações e acam-
pamentos sob a bandeira do MST, mas o movimento é conhecido como MST da 
base e atua principalmente no Pontal e nos municípios de Andradina e Araçatuba. 
Esse movimento é o principal concorrente do MST em número de ocupações no 
Pontal. Zé Rainha, em janeiro de 2010, propôs uma jornada de mobilizações que 
chamou de Janeiro Quente e que repetiu novamente em 2011 e 2012. 
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Algumas famílias do acampamento não se sentiam tão 
tranquilas a respeito da concorrência por vagas na Fazenda 
Aparecida. Silvana, moradora do acampamento, que acam-
pava junto com seus filhos, marido, duas irmãs e seu pai, se 
mostrava preocupada com as negociações que estavam sen-
do feitas pelos dirigentes do acampamento com o prefeito 
da cidade próxima, pois havia escutado boatos de que o pre-
feito ficaria com 100 vagas na fazenda para colocar famílias 
indicadas por ele, pelo que ficariam somente 150 vagas que 
seriam disputadas entre famílias acampadas no seu acampa-
mento e famílias de mais dois acampamentos próximos, tam-
bém organizados pelo MST. Algumas famílias desses acam-
pamentos já haviam sido convidadas pela militância do MST 
para se juntarem ao acampamento. De fato, em junho 2012, 
no contexto de uma visita de campo, já estavam esperando a 
chegada da nova leva de acampados. Pouco antes do “racha” 
acontecer, havia 120 cadastros de acampados. Cada barra-
ca montada no acampamento corresponde a um cadastro. 
No período de cinco meses, setenta famílias haviam saído 
do acampamento. Quando isso ocorre, os cadastros desses 
acampados não são descartados pois, conforme informações 
dadas por uma das coordenadoras do acampamento, quan-
do saírem os lotes na fazenda, esses ex-acampados com tempo 
de luta ainda poderão ser chamados para preencher vagas 
no assentamento, alguns deles, principalmente os do muni-
cípio, poderão ser contemplados.

Essa situação de “trazer de volta” acampados com tempo de 
luta parece ser uma prática recorrente quando se cria um pro-
jeto de assentamento. Foi o que aconteceu com várias famí-
lias que contavam com anos de luta e que haviam acampado 
em acampamentos do Município de Andradina, tendo depois 
desistido. Aqueles que continuaram residindo na região 
foram localizados e indicados pela militância do MST para 
preencherem vagas remanescentes de um novo assenta-
mento recém-formado no Município de Pereira Barreto.
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Desde 2012, aproximadamente a metade dos cadas-
trados do acampamento da Aparecida são de pessoas que 
mantêm residência fixa na cidade vizinha. Como o acampa-
mento é literalmente do lado, esses acampados costumam 
circular todos os dias pelo acampamento, marcando pre-
sença com o coordenador do seu grupo e voltando depois 
para suas casas. 

Os coordenadores do acampamento estabeleceram 
códigos para pontuar as famílias acampadas. Código 1 para 
os moradores (60 pontos por mês = 2 por dia) e Código 2 
para os não moradores (30 por mês = 1 por dia). Indepen-
dente do grupo dentro do acampamento ao qual perten-
ce os acampados, estes devem se cadastrar na secretaria 
do acampamento sob um desses códigos. Já as atividades 
(marchas, ocupações, passeatas etc.) fora do acampamento 
também são pontuadas. Cada atividade contabilizando uma 
pontuação distinta. No entender dos acampados, quem 
pontuar mais terá a possibilidade de escolher primeiro o 
lote desejado. 

Essa pontuação contabiliza o total do tempo de acampa-
mento (tempo de barraco + tempo de luta) e dependendo 
das negociações, trocas e articulações do movimento, a 
Comissão de Seleção que será montada para a Fazenda Apa-
recida poderá dar bonificação a esse critério. Um militante 
mencionava que, de fato, o movimento vai brigar para que 
esse critério seja pontuado (na comissão). 

Em outro trabalho (Loera, 2015), descrevo, em acam-
pamentos da região de Andradina, um sistema de pontua-
ção parecido ao descrito anteriormente. No acampamento 
Famílias Unidas existia o caderno de pontos, um dispositivo 
local que servia para classificar – tendo como critério o tem-
po de barraco – os concorrentes a um lote de terra. Era 
levado a cabo um controle do tempo, mas não de um tempo 
qualquer, do “tempo” que se passa no barraco e especifica-
mente no acampamento. Do ponto de vista dos acampados, 
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o cumprimento de tempo de barraco contabilizado no caderno 
de pontos, de alguma forma contaria na hora de pleitear uma 
vaga em um assentamento. 

Autores como Borges (2003), Macedo (2003) e Quirós 
(2006) observaram em outros contextos etnográficos a exis-
tência de dispositivos (listas) que servem para indicar quem 
receberá benefícios por parte do Estado. Essas listas, além de 
enumerar ou classificar quem receberá os benefícios, reve-
lam também a existência de uma hierarquia, de um status 
diferenciado no interior dos grupos estudados. As listas iden-
tificadas por Borges entre os moradores de uma cidade-saté-
lite de Brasília são dispositivos que mostram a relação que 
se tem com o Estado, no sentido de quem é mais apto para 
se tornar beneficiário dos bens disponibilizados, entre eles, 
o de maior valor é o lote. No acampamento estudado por 
Macedo (2003, p. 143), no Rio de Janeiro, foi estabelecida 
uma série de critérios “que consistiam num sistema de classi-
ficação das famílias acampadas, que estabelecia uma ordena-
ção para o assentamento, caso não houvesse parcelas de terra 
para todas as famílias em um primeiro momento”. Nas listas 
que ficavam afixadas numa barraca localizada no centro do 
acampamento, era plasmada uma hierarquia das famílias, já 
que eram ordenadas segundo o cumprimento dos critérios. 
Já Quirós, na sua etnografia sobre participantes dos movimen-
tos de desocupados em Buenos Aires, menciona a existência 
de listas nas sedes dos movimentos, que classificam as pessoas 
segundo o número de mobilizações de que participam e os 
benefícios recebidos em forma de cestas básicas disponibili-
zadas pelo Estado, proporcionais à participação. 

Em vários acampamentos da região do Pontal, a pontu-
ação também é colocada numa caderneta cujo controle fica 
nas mãos dos coordenadores do grupo, estes, por sua vez, 
passam as informações para a secretaria do movimento e, 
finalmente, essa informação é guardada junto com outros 
dados socioeconômicos e de origem do acampado. Em um 
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acampamento organizado pelo MST da base (movimento 
liderado por Rainha), na região de Teodoro Sampaio, era a 
coordenadora geral do acampamento que, a cada semana, 
passava a pontuação dos acampados registrada nos cadernos 
dos coordenadores de grupo para um caderno pessoal, que 
guardava com zelo no seu barraco junto com todas as fichas 
de cadastro dos acampados. Algumas vezes, chamava uma 
pessoa de confiança do acampamento para que a ajudasse 
nessa tarefa. Inúmeras vezes, principalmente andorinhas que 
chegavam para participar das assembleias semanais passavam 
no barraco da coordenadora para perguntar sobre sua pon-
tuação. Ela, tirando o caderninho de dentro de uma sacola 
plástica, mostrava a longa lista, e era sempre um momento 
de tensão, pois vendo a pontuação de outros, os andorinhas 
aproveitavam a oportunidade para reclamar que a participa-
ção em determinada mobilização ou que o cumprimento de 
mais dias no acampamento não tinha sido contabilizado.

A partir de 2002, o Incra criou o Sistema de Informa-
ção Nacional de Projetos de Reforma Agrária (Sinpra), 
um banco de dados que contém os cadastros de todos os 
candidatos à reforma agrária em nível nacional. Qualquer 
um que deseje um lote de terra deverá fazer um cadastro e 
mandar seus dados para o órgão federal. No caso do Estado 
de São Paulo, o Itesp também faz a mediação, dando supor-
te aos candidatos à reforma agrária, pois os cadastros on-
-line podem ser feitos nos escritórios do Itesp. Os cadastros 
podem ser atualizados e novos dados podem ser acrescen-
tados depois de dois anos do primeiro cadastro. No caso de 
dois acampamentos na região do Pontal, os acampados esta-
vam cadastrados inicialmente com referência a seus municí-
pios de origem, tendo sido atualizados seus cadastros com a 
referência do município onde se encontravam acampados. 
Essa atualização é fundamental para comprovar os anos de 
residência no município, critério que pode ser indicado 
com bonificação pela comissão de seleção, tal como já acon-
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teceu com outros processos de seleção, na hora de indicar 
os beneficiários a um lote de terra.

Um funcionário do Itesp mencionava que, no caso dos 
acampamentos do Pontal, os cadastros dos acampados são 
levantados primeiro nos próprios acampamentos e depois 
levados até o Itesp para fazer os cadastros on-line. O fun-
cionário, de maneira jocosa, mencionava que, quando via 
chegar um representante de algum acampamento com uma 
pilha de documentos no seu escritório, ele sabia que nesse 
dia sairia tarde do trabalho, pois tinha certeza de que teria 
de cadastrar o acampamento inteiro. 

Em assembleia realizada em um dos acampamentos 
estudados, um dirigente do MST enfatizava que era impres-
cindível renovar o cadastro perante o Itesp, pois, em abril 
desse ano (2013), iriam se cumprir os dois anos de validade 
do cadastro. Sem a renovação, não poderiam ter acesso ao 
lote. Ainda, ele mencionava que o cadastro deveria ser feito 
no Itesp de maneira individual ou em bloco, mas o número 
gerado da renovação deveria ser obrigatoriamente passa-
do em bloco para os coordenadores de grupo. De manei-
ra individual, os acampados não poderiam ter acesso ao 
benefício do lote. O militante ainda reclamava de “alguns 
espertinhos” que haviam querido se adiantar e fazer todo 
o trâmite antes, sem passar pelos coordenadores “só para 
passar na frente dos outros”, mas ele deixou claro que isso 
não seria possível, pois ele mesmo faria parte da comissão 
de seleção e conhecia “todos os acampados”. Esse “conhe-
cimento” lhe permitiria selecionar as famílias “que fizeram 
tudo direitinho”.

Durante alguns meses, um computador foi instalado na 
secretaria do acampamento com o objetivo de ter uma base 
de dados com os cadastros dos acampados e sua pontuação. 
Esse é um dado que não é banal ou que deva passar desper-
cebido na análise se pensarmos que o processo de refor-
ma agrária é exatamente isso, um processo, não algo que 
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está dado, mas vai sendo produzido cotidianamente; assim 
como não existe a priori um perfil de famílias demandantes 
de terra, mas esse perfil vai sendo moldado durante o pró-
prio processo de luta. Sendo esses ajustes fundamentais e 
parte dos mecanismos sociais que permitem a engrenagem 
entre Estado e movimentos para tornar possíveis as políticas 
de distribuição fundiária. Esse argumento dialoga com as 
considerações de Rosa (2009) a respeito da categoria sem-
-terra. Como o autor demonstra, é uma categoria historica-
mente construída e que não existe como categoria autôno-
ma em relação ao Estado. Surge no Rio Grande do Sul, no 
contexto do governo Brizola (1959-1963), com o sentido de 
orientar políticas de governo para pequenos agricultores, 
tendo sido apropriada e seu significado modificado depois 
por movimentos e organizações de trabalhadores rurais. E 
tendo sido o MST o movimento que “consagrou a catego-
ria social ‘sem-terra’ como uma forma social de reconhe-
cimento público” (Rosa, 2009, p. 197). Ainda esse autor 
critica a literatura acadêmica que vê o engajamento com 
os movimentos como uma reconversão de toda a história 
prévia dos sujeitos e como uma única experiência política. 
Como ele diz: “ela é uma, entre muitas outras” (Rosa, 2009, 
p. 219). Para esse autor, “após 30 anos do surgimento da 
categoria ‘sem-terra’, ela se institucionalizou como uma for-
ma de negociação com os governos e não como identidade” 
(Rosa, 2009, p. 223).

Alguns movimentos, como o MST, têm sabido lidar com 
as regras e o perfil de famílias exigidas pelo Estado para a 
concessão de lotes de terra. Nos acampamentos organiza-
dos por esse movimento, o próprio cadastro dos acampados 
já é realizado no formato exigido pelo Estado. O movimento 
levanta os dados, faz os cadastros e os envia em massa para 
o Itesp ou para o Incra, isso com o objetivo, por um lado, 
de não enfraquecer o movimento com a demanda individual, 
conforme me disse um militante, e, por outro, como uma 
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forma de “falar” a linguagem de demanda entendida pelo 
Estado para conseguir um dos dons mais valorizados no 
mundo das ocupações de terra: um pedaço de terra.

Recentemente, com a possibilidade da desapropriação 
de outra fazenda localizada em um município vizinho ao 
da Fazenda Aparecida, quarenta famílias, aquelas com mais 
pontuação do acampamento do MST, foram convidadas 
para montar um novo acampamento, localizado a 30 qui-
lômetros de distância. Seu Oswaldo, que ficou acampado 
nas proximidades da Fazenda Aparecida, me explicava que 
essa estratégia “levaria todo mundo para a terra”, ou seja, 
saindo qualquer uma das duas fazendas, nas palavras dele, 
“um puxará o outro”. Ou seja, a lógica da redistribuição 
daqueles com mais tempo de acampamento para pleitear 
uma fazenda em outro município, e manter no município 
da Aparecida aqueles com menos tempo de acampamento, 
de alguma forma colocava as famílias de ambos os acampa-
mentos na possibilidade de atingirem a pontuação necessá-
ria para as duas fazendas, seja por tempo de acampamen-
to ou tempo de município, e conforme estabelecida pela 
Comissão de Seleção. Afinal um puxará o outro. 

Como vemos, é cumprindo com o tempo de acampamen-
to que os acampados acabam cumprindo também com cri-
térios obrigatórios e classificatórios avaliados e pontuados 
pelas comissões de seleção: perfil de trabalhador rural, resi-
dir na região há dois anos, tempo de agricultura, tempo de 
município e tempo de acampamento. 

Volto então onde comecei: o tempo de acampamento pare-
ce ser uma chave analítica para entender a configuração de 
formas de acampamento, pois a origem, as características das 
famílias acampadas e dos acampamentos, o estatuto da terra 
em disputa e as relações entre movimento e políticos locais 
e representantes do Estado conformam variações de uma 
demanda coletiva que passa pela criação de um acampa-
mento. Por outro lado, os dados etnográficos nos mostram 
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que, na efetivação das políticas de distribuição fundiária, a 
participação dos movimentos é fundamental. O processo de 
reforma agrária se faz cotidianamente, cumprindo com seu 
tempo de acampamento: mantendo barraca, participando 
de mobilizações, de assembleias, circulando diariamente 
pelos acampamentos, marcando presença, preenchendo 
cadastros, negociando com representantes do Estado, em 
suma “um puxando o outro”.

***

A abordagem etnográfica do mundo das ocupações de ter-
ras tem se mostrado bastante frutífera para apreender a 
dinâmica desse mundo social, evitando cristalizar e reificar 
processos sociais.

O trabalho de campo para a pesquisa que originou este 
artigo tem sido realizado simultaneamente em sedes de 
organizações e instituições estatais vinculadas ao mundo das 
ocupações de terra e em vários acampamentos localizados 
em diversas regiões do Estado de São Paulo e organizados 
por distintos movimentos: MST, MST da base, sindicatos e 
CUT. A compreensão das relações nesses diferentes espaços 
e sua análise deu origem à descoberta das diversas formas de 
acampamento. 

A perspectiva de análise das formas de acampamento tem-
-se mostrado eficaz nessa empreitada e, além de apontar 
a riqueza ou limitação de certas categorias analíticas, nos 
desafia a levar a sério categorias nativas como instrumento 
de análise para descrever a dinâmica da vida social e suas 
múltiplas dimensões.

A meu ver, faz-se necessário pensar em modelos meto-
dológicos que abordem de uma perspectiva relacional esses 
processos de mobilização e de demandas sociais, pois nos 
deparamos com situações etnográficas que perpassam os 
modelos preestabelecidos e as abordagens tradicionais. 
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Ainda fica o desafio da continuidade da pesquisa para 
analisar etnograficamente a consolidação de projetos de 
assentamento da reforma agrária, pois os dados recolhidos 
em campo têm revelado que é precisamente nos acampa-
mentos que se determina a configuração da organização, 
o perfil das famílias que comporão os assentamentos e a 
importância dos arranjos, trocas e relações entre movimen-
tos e Estado, configurando “formas de assentamento”. 

A análise dessas relações é fundamental para enten-
der a constituição e continuação de relações duradouras 
nos assentamentos rurais, a organização dos assentados e 
a gênese dos processos de conflito e cooperação entre as 
famílias assentadas que conformam modos de constituição 
de projetos de reforma agrária.

Nashieli Rangel Loera
é professora do Departamento de Antropologia e pesquisa-
dora do Centro de Estudos Rurais (Ceres) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).
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ESTADO, MOVIMENTOS E REFORMA AGRÁRIA  

NO BRASIL: REFLEXÕES A PARTIR DO INCRA*
Camila Penna e Marcelo C. Rosa

A história das mobilizações por terra no Brasil contemporâ-
neo tem sido trabalhada por diversos autores e autoras que 
tendem a enfatizar primordialmente dois polos: (i) as formas 
de organização coletiva das populações rurais em movimen-
tos como: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag), Ligas Camponesas, entre tantos outros 
(Carter, 2010; Deere, 2003; Martins, 2000); e (ii) os processos 
de oportunidades políticas que se abriram em determinados 
governos ou contextos, como a ditadura e a abertura política 
(Wolford, 2010; Sabourin, 2008). Entre uma abordagem e 
outra, surge a pergunta sobre como as demandas por terra, 
os aparatos legais e as políticas públicas que surgiram nesses 
contextos são elaborados, processados e redistribuídos para 
sem-terras, trabalhadores rurais e populações tradicionais na 
forma de programas de assentamento, extensão rural, educa-
ção e comercialização, por exemplo.

* Este artigo é produto de pesquisas realizadas pelo Laboratório de Sociologia Não 
Exemplar (<www.naoexemplar.com>) e foi financiado com recursos da Capes e 
do CNPq.
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Na busca de uma descrição mais acurada desses pro-
cessos, nosso foco aqui se dará na principal agência estatal 
encarregada de lidar com a questão da terra no Brasil, o 
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria). É quase sempre com o Incra (e não por meio do Incra) 
que sem-terras, quilombolas e outros grupos têm acessado 
tanto a terra como seus possíveis benefícios e problemas. 
Longe dos estereótipos clássicos da burocracia de Estado 
consagrados pelas ciências sociais, de um Estado autárqui-
co ou mesmo fraco (Wolford, 2010), o Incra tem sido, ao 
longo dos últimos quarenta anos, um dos órgãos mais sen-
síveis às transformações políticas no Brasil, tanto em ter-
mos de suas ações quanto da composição de seus quadros 
funcionais. 

Neste artigo, defenderemos a ideia de que no Brasil, 
especialmente nas duas últimas décadas, o processo de cons-
tituição do aparato estatal voltado para a reforma agrária 
caminha pari passu com as mobilizações por terra e, por con-
seguinte, com a instituição de políticas públicas. Argumenta-
mos também que as políticas públicas para as áreas rurais são 
constituídas, transformadas e aplicadas em múltiplos níveis, 
desde os gabinetes dos ministérios até os assentamentos de 
reforma agrária. Nesse sentido, não se poderia trabalhar com 
a noção já clássica de que a interação e a transformação das 
políticas se dá apenas no momento de sua implementação, 
quando o Estado encontra seus “clientes” na ponta final do 
processo burocrático (Lipsky, 1980). 

Por ser alvo de disputas e controvérsias constantes, 
defendemos a noção de que nesse processo não há actan-
tes estabilizados e consistentes com funções demarcadas e 
definitivas, ou seja, não existem um Estado, um movimento 
ou um beneficiário isolados (Law, 2004)1. É nossa intenção 

1  Neste artigo, utilizamos a noção de actante em diálogo com Latour (2005), para 
demarcar objetos cujos efeitos podem ser visualizados e traçados em nossas pesquisas.
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assinalar que é pela permeabilidade e constante negocia-
ção desses burocratas ou servidores com vários atores em 
diferentes níveis que o Estado, de forma heterogênea, se faz 
fundamental na vida das populações em áreas rurais brasi-
leiras que reivindicam terra2. 

No decorrer do texto, procuraremos apontar os pro-
blemas centrais levantados pela bibliografia que bus-
ca compreender as relações entre Estado e movimentos 
olhando para os processos de formulação e execução de 
políticas públicas, demonstrando alguns de seus limites a 
partir de dois casos. O primeiro é a incorporação na pau-
ta dos movimentos (especialmente MST e Contag) da rei-
vindicação por concursos públicos e aumento de verbas 
para o Incra (mostrando como a pauta dos movimentos se 
move). O segundo são as negociações para a formulação 
e execução de políticas de assistência técnica para assenta-
mentos de reforma agrária. 

Os dois casos foram pesquisados separadamente e 
em momentos distintos por cada um dos pesquisadores, 
empregando as mesmas técnicas de pesquisa. Realizamos 
observações etnográficas nas superintendências regionais 
de Recife, capital de Pernambuco (entre 2001 e 2004), e 
em Marabá, município do Pará (de 2011 a 2013). Mesmo 
tendo sido realizadas em tempos e com objetivos diferen-
tes, as observações construídas nos chamaram a atenção 
para certos limites da literatura e da pesquisa empírica e, 
ao mesmo tempo, sugerem pistas para uma agenda futura 
de estudos sobre movimentos sociais rurais e Estado no 
Brasil contemporâneo.

2  Mello (2012) buscou analisar a relação entre Incra, movimentos sociais e bene-
ficiários usando casos ocorridos em duas superintendências no Sul e no Nordeste 
do Brasil. Amarrado pela visão teórica normativa dos estudos clássicos de brokerage, 
seu estudo não consegue ir além da denúncia de certas relações específicas de 
privilégio dentro do Instituto sem, no entanto, avançar na compreensão de suas 
implicações teóricas para as ciências sociais.
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O Incra: uma breve apresentação
Criado em 1970, pelo Decreto-lei nº 1.110, o Incra é uma 
autarquia que veio substituir e assumir as atribuições de duas 
instituições então existentes: o Ibra (Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária) e o INDA (Instituto Nacional de Desen-
volvimento Agrário). Um dos objetivos do governo militar 
com a unificação dos dois órgãos – que tinham, respecti-
vamente, as funções de promover a reforma agrária e de 
desenvolver o setor rural – era avançar no projeto de colo-
nização da região amazônica.

No escopo desse projeto do governo, que estava associa-
do também à intenção de neutralizar conflitos por terra nas 
regiões Nordeste e Sul do país, o Estado investiu recursos 
e contratou pessoal para trabalhar no Incra. Com a rede-
mocratização, o projeto ambicioso de colonização foi dei-
xado de lado, e o órgão passou a se dedicar à sua função de 
executor da reforma agrária, agora com recursos escassos e 
reduzida prioridade. Na década de 1990, em grande medi-
da como resposta à mobilização dos movimentos sem-terras, 
o Incra começa a trabalhar mais intensamente na desapro-
priação de áreas e na criação e gestão de projetos de assen-
tamento rural. Desde 2003, o Instituto passou também a ser 
o responsável por políticas de reconhecimento e titulação 
das terras ocupadas por quilombolas. A partir desse mesmo 
ano, são realizados diversos concursos para o órgão, e a for-
ça de trabalho duplicou entre 2003 e 2012. Nessa nova fase, 
alguns estudos como o de Penna (2013) assinalam que mili-
tantes de movimentos têm prestado concurso público para 
trabalhar no órgão, passando a desempenhar suas funções 
burocráticas e de direção.

Atualmente, o Incra é uma autarquia vinculada ao 
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e tem uma 
força de trabalho de aproximadamente 6 mil servidores. É 
um órgão da administração pública federal, descentralizado 
em todos os estados da federação. Além da sede em Brasília, 
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existem trinta Superintendências Regionais (SR) do Incra 
espalhadas pelo território nacional, as quais têm autono-
mia relativa – podendo indicar o nome do superintendente 
e definir a lotação dos servidores locais. Em estados com 
forte conflito agrário, como Pará e Pernambuco, há mais 
de uma SR3. Superintendências localizadas em regiões com 
grande extensão territorial contam ainda com as Unidades 
Avançadas, órgãos de execução descentralizados, de caráter 
transitório, e subordinados às SRs. Existem atualmente 45 
Unidades Avançadas. 

Um breve mapa do debate sobre movimentos sociais, 
burocracia, Estado e políticas públicas
Partindo de diferentes enfoques teóricos, os estudiosos de 
movimentos sociais têm cada vez mais se dedicado à com-
preensão da relação entre movimentos e Estado e seus 
efeitos sobre a produção de políticas públicas (Goldstone, 
2003; Mische, 2008; Abers e Keck, 2006; Abers e Von Bulow, 
2011; Silva e Oliveira, 2011).

Paralelamente, tem havido um esforço por parte dos pes-
quisadores que se dedicam ao tema da burocracia no sentido 
de compreender como ela se relaciona com o campo mais 
amplo da política partidária (Praça, Freitas e Hoepers, 2011; 
Lopez, Bugarin e Bugarin, 2013) e com a sociedade civil orga-
nizada (Souza e Pires, 2013). No campo da implementação 
de políticas públicas, os estudos sobre burocracia de nível de 
rua (street-level bureaucracy) têm buscado compreender como 
burocratas que trabalham na linha de frente influenciam o 
formato final das políticas (Lipsky, 1980; Maynard-Moody e 
Muscheno, 2003; Lotta, 2010). 

O caso do Incra nos coloca diante do desafio de traba-
lhar com uma realidade empírica em que todas as relações 

3  O Estado do Pará tem três SRs: SR 01 (Belém), SR 27 (Marabá) e SR 30 (Santa-
rém). E o Estado de Pernambuco tem duas: SR 03 (Recife) e SR 29 (Petrolina).
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que vêm sendo tratadas separadamente pela literatura cita-
da aparecem sobrepostas. No Incra, os clientes são organiza-
dos em movimentos sociais, que participam do processo de 
formulação e de implementação de políticas públicas. Os 
burocratas do órgão, do nível de rua ao mais alto escalão, 
se relacionam diretamente com lideranças desses movimen-
tos. Além disso, o Incra é uma autarquia pouco insulada, e 
altamente permeável à interferência político-partidária, o 
que está relacionado ao ponto anterior. Vale lembrar que as 
lideranças dos movimentos que organizam os beneficiários 
estão conectadas aos partidos políticos, em laços que per-
passam o Incra e o transbordam. 

A realidade empírica observada no Incra – que se repe-
te em outros órgãos nos quais movimentos e organizações 
que representam beneficiários interagem com partidos e 
servidores de carreira na produção de política públicas – 
nos coloca ante o desafio de desenvolver ferramentas teóri-
cas capazes de produzir explicações que façam jus à riqueza 
dos objetos de pesquisa. No caso específico trabalhado nes-
te artigo, a análise deve dar conta de trazer para a mesma 
explicação atores e relações que têm sido trabalhados sepa-
radamente pela literatura, mas que se encontram sobrepos-
tos no Incra. Para tanto, revisitamos a seguir algumas das 
contribuições que olham para diferentes facetas das rela-
ções entre movimentos sociais, Estado, partidos políticos, 
burocracia e clientes.

Pela diversidade de formatos de interação entre Esta-
do e movimentos sociais – tributária tanto do histórico de 
mobilização da sociedade civil em diferentes esferas, quan-
to das características específicas da burocracia estatal em 
cada setor de políticas públicas –, o caso brasileiro contribui 
para tencionar os modelos teóricos construídos a partir de 
experiências empíricas ocidentais (Silva e Oliveira, 2011).

Diferentemente do contexto que caracterizou o perío-
do de transição democrática, a relação entre movimentos 
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e Estado no Brasil tem sido marcada, na última década, 
por uma relação de colaboração, que, por vezes, envolve 
o “trânsito institucional” de militantes pelos órgãos esta-
tais (Silva e Oliveira, 2011). Estudos empíricos que susten-
tam o argumento da relevância dessa estratégia de atuação 
institucional para os movimentos sociais a partir de 2003 
indicam a necessidade de superar as tradições teóricas que 
privilegiam a dimensão do conflito ou que enfatizam a 
divisão entre Estado e sociedade civil (Abers e Von Bulow, 
2011).

Buscando sistematizar diferentes experiências de parti-
cipação na era Lula, Abers, Serafim e Tatagiba (2014) se ins-
piram no conceito de repertórios de Tilly (2006) para criar 
uma tipologia das rotinas de interação Estado-movimentos. 
As autoras identificam quatro repertórios de interação: pro-
testos e ação direta (que podem ser concomitantes a proces-
sos de negociação); participação institucionalizada (em con-
selhos, conferências e outras arenas de participação); política 
de proximidade (fundamentada em contatos pessoais entre 
atores do Estado e da sociedade civil); e ocupação de cargos 
na burocracia. Os repertórios variam conforme a esfera de 
políticas públicas e os movimentos geralmente adotam uma 
combinação deles.

No caso das políticas de reforma agrária, o repertório de 
protesto é utilizado como forma de iniciar e conduzir nego-
ciações (Abers, Serafim e Tatagiba, 2014), rotina de interação 
que já foi internalizada por gestores e servidores de carreira 
do órgão (Penna, 2013). A partir de 2003, com a chegada do 
Partido dos Trabalhadores (PT) à direção do Incra, a ocupa-
ção de cargos na burocracia também passou a ser um reper-
tório importante para os movimentos de luta pela reforma 
agrária. Vale lembrar que, ao contrário dos outros três, reper-
tórios de participação institucionalizada nunca foram uma 
estratégia privilegiada pelos movimentos, nessa esfera, para 
influenciar políticas de reforma agrária. 
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A relação entre Incra e MST na definição de políti-
cas de reforma agrária é interpretada por Wolford (2010) 
como um lugar de democracia participativa, um espaço que 
não foi planejado, mas que se construiu na prática devido 
à falta de prioridade dada à autarquia pelo governo brasi-
leiro e ao concomitante papel ativo do movimento social. 
Essa situação teria resultado em um processo de participa-
ção significativa do movimento na definição de políticas de 
reforma agrária.

A capacidade que os movimentos sociais têm de influen-
ciar políticas de reforma agrária passa pela compreensão 
do papel da burocracia e das formas de interação que se 
estabeleceram ao longo do tempo entre os servidores do 
Incra e as lideranças de movimentos, atualmente referidas 
por ambos como “relação de parceria”. A atuação do movi-
mento acabou por construir categorias, como “acampamen-
to”, “sem-terra” e “movimento”, com as quais o Estado tra-
balha (Rosa, 2011; Sigaud, 2005), que foram internalizadas 
e são atualizadas nas práticas cotidianas dos servidores do 
Incra (Penna, 2013). Portanto, para compreender de for-
ma adequada a influência dos movimentos sobre políticas 
públicas, é necessário levar em conta o papel da buro-
cracia e das relações que burocratas estabelecem com os 
movimentos.

A partir da observação do comportamento de funcio-
nários que atuam na linha de frente da implementação das 
políticas, Lipsky (1980) concluiu que a burocracia nesse 
nível tem características específicas que a distinguem de 
outros setores do Estado. A principal delas é a discriciona-
riedade. Devido às especificidades de suas funções, como, 
por exemplo, a necessidade de traduzir e aplicar políticas 
nacionais à realidade local dos clientes, esses burocratas 
precisam definir rotinas e inventar recursos para lidar com 
incertezas e imprevistos de seu trabalho, e, ao fazê-lo, “pro-
cessam clientes” com certo grau de discricionariedade. 
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Essa discricionariedade dos burocratas que atuam 
na linha de frente influencia o formato final da política 
pública, e, por isso, ela não pode ser entendida olhando-
-se apenas para os altos gabinetes de gestores. Essas arenas 
de tomada de decisão são importantes, mas elas não repre-
sentam o quadro completo. Ao conjunto de lugares onde 
a política é feita, devem-se adicionar os escritórios dos tra-
balhadores que estão na ponta e em contato direto com os 
clientes (Lipsky, 1980). 

O argumento de Lipsky (1980) sobre a discricionarieda-
de como característica fundamental do trabalho desses buro-
cratas da linha de frente é sustentado por pesquisas empíricas 
com trabalhadores em diferentes áreas: agentes do Programa 
Saúde da Família (Lotta, 2010); policiais (Oliveira, 2012); 
professores (Maynard-Moody e Musheno, 2003). A dispari-
dade entre as políticas formuladas e o formato final que elas 
adquirem no momento da implementação – considerando-se 
o grau de discricionariedade inerente ao trabalho dos buro-
cratas da linha de frente –, e a necessidade de controle desse 
processo, têm sido alvo de discussão no campo acadêmico e 
normativo (Pires, 2009).

A interação com os clientes é uma característica funda-
mental da burocracia de nível de rua, contudo, de acordo 
com Lipsky (1980), esses clientes não têm poder de barga-
nha na relação com os burocratas, uma vez que geralmente 
não podem abrir mão dos serviços oferecidos pelo Estado. 
Dessa forma, não seriam agentes determinantes do compor-
tamento dessa burocracia de linha de frente. O caso da rela-
ção entre o Incra e seus clientes não sustenta esse argumen-
to. Os clientes são representados por movimentos sociais, 
que também se organizam em múltiplos níveis, e que têm 
um histórico de ações de protesto mescladas com negocia-
ções com o Estado. Os servidores do Incra que trabalham 
na linha de frente da implementação de políticas de refor-
ma agrária interagem com clientes ativos, que negociam 
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frequentemente suas demandas por meio de seus represen-
tantes imediatos: as associações de assentados que fazem a 
interface com o Estado.

Movendo-se da noção de que burocratas “processam 
clientes” passivos em direção a uma interpretação que dá 
maior agência aos clientes no processo de implementação de 
políticas, estão os achados de Dubois (2010 [1999]). A pes-
quisa etnográfica feita pelo autor em uma agência de welfare 
francesa mostra como são complexos estes “encontros buro-
cráticos”. À medida que implementam políticas, os burocratas 
reforçam identidades e regras institucionais. Mas, além disso, 
eles têm diferentes perfis e histórias de vida e, frequentemen-
te, se envolvem pessoalmente com seu trabalho e com os clien-
tes. Estes, por sua vez, podem tanto se adaptar às instituições 
como fazer as instituições se adaptarem a eles, apontando suas 
fraquezas e criando dificuldades para o seu funcionamento.

Seguindo na construção do mosaico teórico que pode 
ajudar na compreensão do caso do Incra, é necessário con-
siderar a atuação dos partidos políticos. Embora existam 
pesquisas interessantes sobre a relação entre burocracia e 
partidos (Praça, Freitas e Hoepers, 2011; Lopez, Bugarin e 
Bugarin, 2013) e sobre a relação entre movimentos e par-
tidos (Silva e Oliveira, 2011; Mische, 2008), ainda não há 
pouco esforço no sentido de compreender a relação entre 
movimentos, burocracia e partidos como actantes heterogê-
neos nesse caso.

Ao analisar os militantes do movimento estudantil bra-
sileiro nos anos de 1990, Mische (2008) observou que eles 
tinham envolvimentos múltiplos e sobrepostos, que incluíam 
filiações religiosas, profissionais, estudantis e partidárias. 
As relações partidárias perpassavam e influenciavam as 
dinâmicas de quase todos os setores, informando os diálo-
gos e ações políticas entre os diferentes grupos. Naquele 
contexto, as lideranças tinham importante papel de media-
ção entre partidos, notadamente o PT, e outras esferas. 
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É importante lembrar que no contexto da pesquisa de Mis-
che, o PT tinha como parte importante de sua estratégia a 
mobilização social, e ainda não tinha conquistado espaços 
institucionais significativos.

Em um contexto político mais atual, ao estudar a traje-
tória dos militantes do movimento de economia solidária 
no Rio Grande do Sul, Silva e Oliveira (2011) concluíram 
que o PT tinha importante papel de mediador entre Estado 
e movimento social. O trânsito institucional desses militan-
tes entre a sociedade civil e o Estado, com a ocupação de 
cargos comissionados, foi mediado por seu pertencimento 
partidário. Os militantes que ocuparam cargos na burocra-
cia estadual tinham experiência de militância no PT (além 
da militância no movimento de economia solidária) ou se 
filiaram ao partido posteriormente. Nos diferentes casos, o 
partido foi um ator relevante para explicar a atuação dos 
militantes do Estado.

Os estudos sobre indicações políticas para cargos do 
Executivo trazem aportes relevantes para a análise do caso 
do Incra na medida em que contribuem para pensar a rela-
ção entre burocracia e política partidária (Borges, 2005). 
Praça, Freitas e Hoepers (2011) e Lopez, Bugarin e Buga-
rin (2013) apresentam dados sobre as indicações políticas 
para cargos do Executivo e argumentam que, em um presi-
dencialismo de coalizão, essas indicações têm o importan-
te papel de garantir a coesão dos aliados na aprovação de 
matérias no Congresso, além do controle sobre o processo 
de produção de políticas públicas. Como demonstram Pra-
ça, Freitas e Hoepers (2011), o MDA e o Incra são órgãos 
gerenciados pelo PT e têm um número significativo de car-
gos de confiança, em comparação com outros órgãos da 
administração pública federal. Cabe mencionar que, no 
caso do Incra, muitos dos cargos de livre nomeação são 
ocupados por militantes do partido que também são servi-
dores de carreira.
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Os impactos dessas indicações sobre a organização dos 
servidores de carreira e sobre as políticas públicas não são 
alvo de análise desses autores. Todavia, estes são temas fun-
damentais para a compreensão das políticas públicas formu-
ladas e implementadas pelo Incra, uma vez que a nomea ção 
de gestores a partir de critérios políticos não é ponto pacífi-
co entre os servidores de carreira e, em alguns casos, causa 
resistências e controvérsias que têm efeitos sobre seu traba-
lho cotidiano (Penna, 2013).

Como sugerem Abers e Von Bulow (2011), a aborda-
gem de redes pode ser uma ferramenta interessante para 
investigar como movimentos sociais influenciam políticas 
públicas por dentro e por fora do Estado. Essa abordagem 
é útil porque oferece um panorama geral de como atores se 
relacionam e de como a configuração dessas relações tem 
efeitos diferentes nas políticas públicas. O mapeamento das 
redes permite também contemplar o papel dos burocratas, 
dos partidos políticos, das lideranças e dos clientes, confor-
me cada um desses atores aparece como empiricamente 
relevante no processo de criação das políticas públicas.

Contudo, a fragilidade desse tipo de abordagem é que 
ela não trabalha profundamente o conteúdo das relações, 
o que, no caso da pesquisa do Incra, é importante. Como 
alguns atores são ao mesmo tempo servidores, militantes de 
partido e ligados a movimentos sociais, mapear suas relações 
em determinado momento não explica por que eles atuam 
de diferentes formas, conforme a situação. É importante 
lembrar que as relações, assim como as filiações, são instáveis 
e variam de acordo com o contexto. É nesse sentido que a 
abordagem etnográfica que usamos nas duas pesquisas pode 
oferecer uma contribuição relevante. O acompanhamento 
de atores ao longo do tempo e em situações variadas permi-
te identificar como eles acionam conexões e filiações dife-
rentes, de acordo com o contexto, o que pode ter impactos 
imprevisíveis para as políticas negociadas e adotadas. 
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Conexões em múltiplos níveis de mediação: a parceria
Como afirmamos anteriormente, os servidores do Incra 

interagem com movimentos sociais em diferentes níveis, 
desde as Unidades Avançadas até a sede, em Brasília. A com-
plexidade dessas interações tem, nesse caso, uma caracterís-
tica singular em relação à bibliografia que apresentamos: 
segundo Moyo e Yeros (2005), o caso brasileiro parece ser 
um dos únicos do mundo em que são os movimentos que 
criam e, ao mesmo tempo, organizam a demanda e as lis-
tas de beneficiários para o Programa Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA). Associar essa definição simplesmente aos 
modelos clássicos de reforma agrária popular, como bem 
lembram os autores, seria, no entanto, desprezar a força 
mediadora (Latour, 2005) do Estado nessas situações4. 

Em certo sentido, como já afirmamos em outro lugar 
(Rosa, 2011), a constituição do Estado no sentido de desa-
propriar terras e prover alguns serviços básicos nas áreas 
rurais não dominadas pelo latifúndio a partir dos anos de 
1980 é resultado direto da ação de diversos movimentos 
sociais. Do mesmo modo, a constituição dos movimentos 
como legítimos representantes de demandantes por terra 
foi construída com base nas respostas positivas de setores 
estatais ao longo das últimas décadas, especialmente a par-
tir do anos 1980 (Sigaud, Macedo e Rosa, 2010).

Como o público-alvo das políticas públicas implementa-
das pelo Incra é feito e representado pelos movimentos, os 
servidores que trabalham no Instituto, tanto na sede como 
nas Superintendências e Unidades Avançadas, interagem 
(de formas nem sempre amistosas, como veremos adiante) 
com suas lideranças e pessoas assentadas cotidianamente. 
É essa interação que possibilita a execução das políticas de 

4  Resumindo argumentos de outros autores, Moyo e Yeros (2005, p. 65) classifi-
cam os modelos de reforma agrária do século XX como sendo “de Estado”, “de 
mercado” e “popular”.
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reforma agrária, desde a obtenção de terras, passando pelo 
assentamento de famílias, assistência técnica e a transferên-
cia de recursos para fomento à produção. 

Baseada nas pesquisas de campo mais recentes realiza-
das em Brasília e na Superintendência de Marabá (SR 27), 
a Figura 1 permite visualizar o mapa complexo das relações 
observadas no cotidiano da SR 27, envolvendo servidores 
do Incra, movimentos, partidos, grupos privados e outros 
órgãos do Estado.

Apesar de as conexões que produzem as políticas de 
reforma agrária serem mais amplas, dentro dos limites do 
debate bibliográfico deste artigo, consideramos na análise 
apenas as questões relativas aos servidores, movimentos e 
beneficiários5. É importante notar que a representação da 
Figura 1 não reproduz nenhum esquema formal de relações 
que se encontra em manuais ou cartilhas. Seguindo nossa 
proposta analítica, o que temos aqui é o resultado sistema-
tizado da observação de eventos oficiais e informais, entre-
vistas e consultas a documentos e processos, que nos permi-
tem construir um coletivo de actantes que pode ser observado 
em Penna (2013). Essa construção se funda justamente nas 
controvérsias e justificativas elaboradas em momentos espe-
cíficos, aos quais tivemos acesso nos dois períodos e locais. 
Especificamente, trabalharemos a seguir dois eventos cen-
trais para formulação de nossas hipóteses.

Definindo um quadro de servidores:  
acampando por concursos
É necessário voltar alguns anos para compreender melhor 
o entramado que envolve hoje o Incra, seus servidores, 
lideranças de movimentos e beneficiários de programas de 
reforma agrária, e que forneceu as primeiras pistas do pro-
blema da pesquisa.

5  Uma análise mais completa é feita em Penna (2013).
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Entre 2001 e 2004, um dos pesquisadores realizou um 
trabalho de campo no Estado de Pernambuco, na área sob 
responsabilidade da SR 03, de Recife. Naquele momento, 
Pernambuco era a região do país com o maior número de 
acampamentos e ocupações de terra em todo Brasil. Tam-
bém chamava a atenção o número de movimentos envolvi-
dos tanto na organização das ocupações como nas negocia-
ções com o Incra, que passavam de quinze.

Era o período que chamamos de pós-massacre de Eldo-
rado do Carajás6, no rastro do qual se criaram e se aprofun-
daram políticas e medidas do governo Fernando Henrique 
Cardoso para conter os protestos e ações majoritariamente 
encabeçadas pelo MST e pelas federações filiadas à Contag. 
Entre as ações, podemos contabilizar o aprofundamento 
das políticas de crédito e também de desapropriação de ter-
ras e formação de assentamentos rurais7. 

O crescimento no número de beneficiários e demandas 
para o Incra nos anos de 1980 e 1990 não foi acompanhado 
nem por infraestrutura, nem por um quadro de funcioná-
rios condizente com o volume de trabalho. Como destaca-
mos em Rosa (2011), especialmente nos anos de 1990, as 
ocupações e acampamentos na sede da SR 03 se tornaram 
constantes e complementares às ocupações de fazendas 
improdutivas. Se a ocupação de terras designava o local no 

6  Evento ocorrido no dia 17 de abril de 1996, no qual a polícia do Pará assassinou 
dezenove membros do MST que organizavam o bloqueio da rodovia PA-150, em 
área sob jurisdição da SR 27.
7  Até 1996, existiam 163.372 famílias assentadas pelo Incra. Entre 1997 e 2004, 
foram assentadas mais 554.303 famílias. Ou seja, entre 1996 e 2004, o número de 
famílias em assentamentos sob responsabilidade do Incra subiu de 163.372 para 
718.275. O número de decretos desapropriatórios também aumentou após o mas-
sacre de Eldorado dos Carajás. Até 1996, já haviam sido desapropriadas 2.062 pro-
priedades rurais no Brasil (o processo de desapropriação é um processo adminis-
trativo conduzido pelo Incra e formalizado por decreto presidencial). Entre 1997 
e 2004, foram desapropriadas mais 3.344 propriedades para fins de reforma agrá-
ria. O número de Projetos de Assentamento subiu de 1.788, em 1996, para 5.986, 
em 2004. Fonte: Incra. Disponível em <http://www.incra.gov.br/reforma-agraria/
questao-agraria/reforma-agraria>. Acesso em: 1 dez. 2014.
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qual o Estado deveria agir (Sigaud, 2005), as ocupações do 
Incra indicavam as lacunas existentes na própria estrutura 
do Estado, as quais dificultavam a implementação de assen-
tamentos e outras políticas ligadas à reforma agrária. 

Nos primeiros acampamentos realizados no governo Fer-
nando Henrique Cardoso, observavam-se pautas e ações sem-
pre ligadas às necessidades dos sem-terras e dos movimentos 
(desapropriação, créditos e, em geral, substituição do superin-
tendente). No ano de 2003, logo após a nomeação do primeiro 
Superintende Regional pelo governo Lula (um militante do PT 
com afinidades com os movimentos de luta pela terra), além 
das demandas por assentamento e políticas voltadas para os 
assentamentos rurais, sugiram na pauta das ocupações reivin-
dicações para o fortalecimento institucional do próprio Incra. 
Nessas mobilizações, além de serem solicitados mais recursos 
que beneficiassem diretamente os assentados e acampados, 
solicitavam-se também maiores investimentos do governo fede-
ral na administração do órgão. Ademais, nesse mesmo período, 
sugiram nas pautas das ocupações de Pernambuco e de outros 
estados do país as reivindicações por concursos públicos8.

A entrada nas pautas de reivindicação da questão dos 
concursos unia mobilizações de alguns movimentos (MST e 
Contag, principalmente) com as reivindicações dos órgãos 
de classe de funcionários do Incra, especialmente CNASI, 
Assera e Assincra9, criando conexões estratégicas10. As rei-

8  Em 2004, um superintende regional do Incra, ao pedir demissão, declarou 
publicamente: “De 325 funcionários que atuavam na década de 90 no estado, 
restaram atualmente 68. Número dramaticamente insuficiente ante a demanda 
crescente nos assentamentos e que dificulta a execução das tarefas atribuídas ao 
Incra”. Fonte: Folha de S.Paulo on-line, 30 abr. 2004. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u60507.shtml>. Acesso em: 17 nov. 2014. 
9  Respectivamente: Confederação Nacional das Associações dos Servidores do In-
cra (CNASI); Associação dos Servidores da Reforma Agrária (Assera); Associação 
dos Servidores do Incra (Assincra).
10  Além disso, o governo havia prometido contratar 137 servidores para o Incra e 
abrir concurso para 1.300 vagas no órgão. A reivindicação do MST era, no entanto, 
de 4 mil novos funcionários para poder reestruturar e fortalecer o Incra: “Ambicio-
návamos mais, mas foi o possível construir e saímos satisfeitos do entendimento com 
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vindicações permitiam que, por meio do engrandecimento 
da legitimidade e da urgência de uma reforma agrária, fos-
sem atendidas tanto as demandas dos funcionários de car-
reira do Instituto como as dos próprios movimentos11. 

Os primeiros concursos para o Incra foram realizados 
no ano de 200412 como resultado direto dessas pressões, 
mas, na avaliação tanto de sindicalistas como dos movimen-
tos, elas são ainda insuficientes. Isso fica demonstrado pela 
pauta do “Grito da Terra Brasil de 2014”, que trazia, entre 
diversas reivindicações: 

Estruturar e fortalecer o Incra, realizando concurso público 
para a contratação imediata de servidores em número 
suficiente para atendimento das demandas e assegurar a 
equiparação salarial dos servidores do MDA e do Incra com 
os de outras áreas afins no governo federal13.

Como veremos adiante, tais alianças estratégicas não 
podem ser tomadas como uma regra de relação entre movi-
mentos e servidores, seja em âmbito nacional, seja no âmbi-
to local. O que é importante, porém, é que elas ajudam a 
entender as condições de permeabilidade do Estado numa 
situação histórica específica.

o governo”, afirmou Jaime Amorim, da Direção Nacional do Movimento. Fonte: 
MST. Disponível em: <http://www.mst.org.br/node/578>. Acesso em: 17 nov. 2014.
11  “Em 2012, 255 pessoas se aposentaram no órgão, e a previsão é que esse nú-
mero possa chegar a 2 mil até o final do governo Dilma. “A quantidade de mesas 
vazias em todos os setores é notória. Os que virão ajudarão a mitigar a situação, 
mas deve-se ter clareza que o que irá acontecer não terá condições de alterar em 
muito a situação de carência de força de trabalho na autarquia”. Essa declaração 
foi divulgada na página do MST, disponível em: <http://www.mst.org.br/Novas-
-vagas-no-Incra-sao-insuficientes-para-preencher-o-deficit-de-funcionarios-afirma-
-sindicalista>. Acesso em: 15 nov. 2014.
12  Foram realizados cinco concursos para o Incra após 2003: dois em 2004, dois 
em 2005 e um em 2010. O total de vagas abertas nesses concursos foi de 2.216.
13  “Grito da Terra Brasil de 2014”. Fonte: Contag. Disponível em: <http://www.
contag.org.br/arquivos/portal/PAUTA%20GTB%202014sem%20sangria.pdf>. 
Acesso em: 17 nov. 2014.
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Definindo a assistência técnica
Na reunião que tivemos com a direção nacional do Incra, 
no início de 2011, o diretor da área de assistência técnica 
e extensão rural estava nos explicando a nova orientação 
do programa, de acordo com a recém-sancionada Polí-
tica Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(PNATER). De acordo com o servidor de carreira, que 
também era filiado ao PT, o Incra estava buscando colocar 
em prática uma forma de substituir o sistema de convênios 
feitos anteriormente com entidades prestadoras de serviços 
de assistência técnica – muitas delas ligadas a movimentos 
sociais. O novo modelo de política de ATES14 deveria ser 
executado por meio de contratos com essas entidades, e a 
direção nacional da autarquia estava empenhada em infor-
mar e treinar os servidores das Superintendências Regionais 
para executar a política de acordo com as novas diretrizes. 
Vale dizer que a PNATER foi pensada em conjunto com os 
movimentos sociais e demais setores envolvidos com o tema 
da assistência técnica (Peixoto, 2008; Lusa, 2013).

Um ano depois da aprovação da lei, foi realizada a Con-
ferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(CNATER), com o objetivo de orientar as diretrizes nacionais 
da política a partir da participação de todos os setores envol-
vidos. Além das etapas preparatórias, municipais e estaduais, 
a CNATER foi precedida por uma conferência setorial orga-
nizada pelo Incra para articular nacionalmente as diretrizes 
da política de assistência técnica para o público da reforma 
agrária. Dessa conferência setorial, que ocorreu no ano de 
2012, participaram servidores das trinta Superintendências e 
lideranças dos principais movimentos sociais. Os servidores de 
Marabá que participaram da conferência setorial voltaram de 

14  A sigla ATES (Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária) é uti-
lizada pelo Incra e é dirigida aos assentados da reforma agrária. E a sigla ATER 
(Assistência Técnica e Extensão Rural) é a sigla utilizada pelo MDA e é dirigida, 
de modo geral, para o público da agricultura familiar. 
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Brasília se queixando de que teria havido, durante as reuniões, 
“uma dominação da pauta por parte dos movimentos sociais”. 

Outros acontecimentos influenciaram o processo de 
reestruturação da política de ATES na Superintendência de 
Marabá após 2011. Entre maio e junho desse ano, os três movi-
mentos que atuam na região (Contag, Fetraf15 e MST) orga-
nizaram um grande acampamento na sede regional do Incra. 
Nessa ocasião, estiveram acampadas aproximadamente 5 mil 
famílias, dentro e em volta do prédio da SR 27. Ao longo dos 
46 dias de duração do acampamento, várias reuniões foram 
realizadas entre superintendente, chefes de divisão e lideran-
ças regionais dos três movimentos (CPT, 2012). Ainda sem um 
acordo, as lideranças exigiram a vinda do presidente do Incra 
a Marabá – reivindicação sustentada pela demonstração da 
capacidade de organização massiva e de longo prazo. 

Com a presença do presidente nacional do Incra em 
Marabá, uma série de acordos foram feitos16. Estabeleceram-
-se metas para a desapropriação de áreas, assentamento de 
famílias, distribuição de créditos, construção de casas e assis-
tência técnica. O cumprimento desses acordos exigia aumen-
to no orçamento destinado à região e, por isso, a presidência 
do Incra articulou uma reunião das lideranças locais com o 
ministro do Desenvolvimento Agrário. Nessa reunião, as lide-
ranças conseguiram garantir um compromisso, por parte do 
ministro, o que resultou no aumento significativo dos recursos 
a serem destinados para a Superintendência naquele ano: o 
orçamento inicial de 8 milhões fora ampliado para 40 milhões.

Boa parte desses recursos deveriam ser destinados à 
execução da política de assistência técnica mediante esta-
belecimento de contratos com entidades prestadoras do 
serviço. Em uma segunda reunião na sede do Incra em 

15  Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar.
16  Para maiores informações sobre as demandas dos movimentos, ver a “Carta à 
População de Marabá”, redigida pelos três movimentos sociais após quarenta dias 
de ocupação e reproduzida no relatório da CPT de 2011 (CPT, 2012).
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Brasília, em setembro de 2011, o servidor responsável pela 
coordenação nacional da política de ATES, filiado ao PT 
e ex-superintendente da SR 11 (Rio Grande do Sul), nos 
explicou que seu setor estava atualmente trabalhando com 
um plano prioritário para a SR 27. De acordo com ele, “os 
movimentos tinham conseguido”, após a grande mobiliza-
ção de junho, um acordo com o ministro, que garantia a 
universalização da política de ATES na região. Universaliza-
ção da política significava a garantia de que todas as famílias 
assentadas na área da SR 27 teriam acesso à assistência téc-
nica. O servidor explicou que o cumprimento dessa ação, 
negociada com os movimentos, exigia um esforço conjunto 
por parte de Brasília e da Superintendência Regional17. 

Como o compromisso com os movimentos tinha sido 
ainda para o ano de 2011, eles estavam correndo para garan-
tir a contratação das entidades o mais rápido possível. Com 
esse objetivo, sua equipe estava trabalhando com a equipe 
local há alguns meses e ele iria pessoalmente a Marabá, em 
outubro, para participar de uma reunião de esclarecimento 
sobre a nova política de ATES. 

O responsável pela organização dessa reunião, da qual 
participaram todos os servidores da SR 27 e das Unidades 
Avançadas – evento praticamente inédito no Incra de Mara-
bá –, era um militante do PT de longa data e um dos funda-
dores do partido no sudeste do Pará. Em outubro de 2011, 
ele ocupava o cargo de chefe de gabinete da Superinten-
dência e tinha importante função de articulador político e 
assessor do superintendente – um ex-militante do MST e 
também filiado ao PT. A articulação e organização do even-
to com a participação do chefe do setor de ATES vindo de 
Brasília implicava mais do que a conexão hierárquica e 

17  A contratação das entidades prestadoras de ATES é feita por chamada pública, 
que deve conter os critérios e metas definidos pelo Incra para a prestação do ser-
viço. Cada região tem uma chamada pública diferente, de acordo com as especifi-
cidades e necessidades locais.
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burocrática do Incra. Os dois servidores também estavam 
conectados pelo partido em que militavam, embora perten-
centes a diferentes tendências internas do PT. Vale lembrar 
que o partido também conecta as lideranças dos movimen-
tos que criam e organizam a demanda de beneficiários do 
Incra (Vergara-Camus, 2009; Penna, 2013). 

Essa reunião, na qual um dos pesquisadores esteve 
presente, foi marcada por uma série de questionamentos 
por parte dos servidores a respeito da capacidade operacio-
nal da Superintendência para a execução de uma política 
com essa escala. Existiam aproximadamente 60 mil famílias 
assentadas na área sob responsabilidade da regional, que 
contava então com cerca de 200 servidores apenas. Muitos 
desses assentamentos são longe da sede e de difícil acesso, 
e a reticência por parte dos servidores em relação às condi-
ções operacionais para a implementação e fiscalização dos 
contratos se fez presente na forma de questionamentos ao 
longo de toda a reunião.

As respostas do gestor de Brasília, do superintendente 
regional, do chefe de gabinete, e da equipe local responsá-
vel pela execução da política foram uníssonas ao utilizarem 
o mesmo argumento: “os acordos já tinham sido estabele-
cidos em um nível mais alto e agora só cabia à Superinten-
dência executar as metas definidas em Brasília”. Eles faziam 
referência às negociações entre movimentos, presidência 
do Incra e ministro, que culminaram na liberação de orça-
mento e no compromisso, por parte do Estado, do cumpri-
mento das metas definidas com os movimentos. Neste caso 
específico, a interação entre burocratas de alto e médio 
escalão e representantes do público beneficiário da refor-
ma agrária (lideranças também de alto e médio escalão na 
estrutura organizacional dos movimentos) teve impacto 
sobre o trabalho dos servidores de baixo escalão que tra-
balhavam na Superintendência e nas Unidades Avançadas. 
Não podemos esquecer, no entanto, que os acordos firma-
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dos em Brasília surgiram das pressões feitas pelo movimento 
sobre os funcionários daquela Superintendência no acam-
pamento de 2011 e nas visitas de campo aos assentamentos 
e acampamentos.

Em que pese a interação cotidiana dos servidores do 
Incra com lideranças de movimentos sociais, do baixo ao 
alto escalão, eles nem sempre têm percepções homogêneas 
e inequívocas quanto a esses representantes do público 
beneficiário, ou quanto ao papel dos próprios movimen-
tos. Meses após o acampamento de junho de 2011, um dos 
pesquisadores conversou com alguns servidores sobre como 
eles avaliavam aquela mobilização. Alguns a viam como 
positiva, uma vez que tinha contribuído para aumentar o 
orçamento do órgão; e outros viam-na como negativa, pois 
emperrava e atrasava o trabalho do Incra, haja vista que, 
durante toda a ocupação, a SR ficara fechada e tudo estava 
parado. Outros servidores não se conformavam com o fato 
de os movimentos atropelarem a agenda e a programação 
da Superintendência, fazendo os servidores trabalharem 
sob pressão para o cumprimento de metas que haviam sido 
negociadas de cima para baixo – muitas das quais impossí-
veis de serem cumpridas. Todavia, o importante papel dos 
movimentos de pressionar o Estado por políticas públicas 
de reforma agrária e de fazer a representação dos benefi-
ciários também é reconhecido pelos servidores. A maioria 
das pessoas leva em consideração vários desses pontos em 
suas análises, que, portanto, não podem ser enquadradas 
simplesmente como favoráveis ou contrárias à atuação dos 
movimentos. 

A interação que ocorre em múltiplos níveis entre Incra 
e movimentos sociais é denominada “relação de parceria” 
por ambos, como afirmamos antes. Essa relação de parceria 
se dá tanto no momento da negociação de metas e priorida-
des, o que geralmente ocorre por intermédio da interação 
entre a burocracia de alto e médio escalão e as lideranças 
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também de alto e médio escalão. Vale dizer que essa intera-
ção é normalmente precedida por mobilizações massivas, 
diretamente proporcionais ao poder de barganha que os 
movimentos podem levar à negociação. No nível de rua, a 
relação de parceria envolve a cooperação dos movimentos 
no momento de execução das políticas. Eles têm o papel, 
prático, de organizar e apresentar ao Incra famílias benefi-
ciárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
e de indicar áreas a serem obtidas para fins da reforma 
agrária. Esse processo se dá com a interação cotidiana entre 
servidores e lideranças de baixo escalão. A “parceria” nesse 
nível nem sempre ocorre de forma consensual e pacífica. 
Os papéis de cada ator estão constantemente em disputa, 
uma vez que tanto lideranças como servidores almejam 
obter maior controle sobre o processo. Seria mais adequa-
do dizer que ela se concretiza na acomodação e negociação 
de uma série de temas controversos que sobrepõem Estado 
e movimentos sociais em diferentes níveis. 

***

O que as pesquisas que realizamos nas últimas décadas 
demonstram é que essa malha complexa, que conhecemos 
por reforma agrária, não se estrutura apenas em Brasília, 
na sede nacional do Incra, e nem que a sede seja o único 
local onde ocorrem as chamadas parcerias com movimen-
tos. Ao longo do artigo, procuramos demonstrar que, no 
caso do Incra, a interação entre Estado e movimentos que 
produzem o público do PNRA se dá em múltiplos níveis, 
que vão desde o nível de rua (Lipsky, 1980), ao mais alto 
escalão, em Brasília. Nossos dados apontam que, tanto na 
literatura que olha para a interação entre Estado e movi-
mentos, quanto na literatura que olha para a relação entre 
burocratas e clientes, haveria uma desatenção para fato de 
que não estamos tratando de um Estado pronto, definido 
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e homogêneo. Nossa premissa metodológica é que ele não 
deve ser visto dessa forma em nenhum lugar, uma vez que 
as políticas que produzem são, em diversos contextos, agen-
ciadas com mediadores internos e externos ao seu hetero-
gêneo corpo de funcionários (Penna, 2013).

Para usar metáfora de Lipsky (1980), poderíamos argu-
mentar que há várias ruas que cruzam o Incra ou ainda que 
as portas do Estado não estão abertas apenas no momento 
da implementação de uma política. Pela natureza do órgão 
e de suas políticas, o trabalho cotidiano de burocratas de 
alto, médio e baixo escalão é realizado em contato frequen-
te com as lideranças desses movimentos – que também se 
organizam em diferentes níveis e com diversos objetivos. 
Tais contatos ou mediações, como preferimos usar ao longo 
do texto, criam efeitos horizontais e verticais e nem sem-
pre de cima para baixo. Se, como vimos, no caso da política 
de assistência técnica, os acordos para sua implementação 
haviam sido tomados em um “nível mais alto” (nível no qual 
os movimentos também influenciam), não podemos esque-
cer que essa decisão partiu de pressões sobre a própria 
Superintendência realizadas por movimentos locais durante 
sua longa ocupação. O mesmo pode ser dito das ocupações 
da sede do Incra que cobraram aumento de orçamento e 
concursos públicos nacionais para o órgão e que resultaram 
de pressões sofridas pelos próprios servidores em suas visi-
tas de campo a assentamentos e acampamentos. 

Assim, as conexões aqui descritas alteram o próprio 
tamanho e a forma do Estado que não apresenta contornos 
definitivos, contribuindo para uma constante fluidez no tra-
balho de seus servidores.

Também é preciso destacar que a absorção, por meio de 
concursos públicos e não por indicações políticas, de mili-
tantes do PT e de pessoas ligadas aos movimentos sociais 
rurais, aumentam a permeabilidade do órgão a demandas 
externas. 
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Retomando as hipóteses apresentadas no começo deste 
artigo, gostaríamos de concluir afirmando que os casos em 
questão demonstram que a relação entre movimentos, Estado, 
partidos, servidores e beneficiários individuais pode ser obser-
vada tanto na formulação como na distribuição e circulação 
das políticas de reforma agrária. Sem que precisemos olhar 
apenas para o Estado ou para os movimentos como polos ana-
líticos homogêneos, sugerimos que seja útil analisar a reforma 
agrária como um ator-rede, ou seja, como um produto de efei-
tos gerados por diversos actantes com capacidade de agência e 
mesmo com magnitudes diferentes (Latour, 2005). 

Evitar os esquemas teóricos dualistas e suas tendências 
à homogeneidade, nos deixaria como alternativa de análise 
não a fonte da ação, mas seu principal efeito, que são as 
próprias políticas de reforma agrária. 

Para concluir, lembramos ainda que tanto para servido-
res, quanto para movimentos e beneficiários, o Incra ainda 
se encontra longe de cumprir suas expectativas. Analisar 
isso, no entanto, foge ao escopo deste de artigo, pois exi-
giria incorporar novos actantes e suas agências, que produ-
zem, circunstancialmente, também efeitos sobre as políticas 
que circulam por esse local.

Camila Penna
é doutora em Sociologia e pesquisadora da Universidade de 
Brasília (UnB).
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é professor da UnB e pesquisador do CNPq.
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PARADOXOS DO SINDICALISMO BRASILEIRO:  

A CUT E OS TRABALHADORES RURAIS*
Iram Jácome Rodrigues e  

Mario Henrique Guedes Ladosky

Este artigo tem como objetivo analisar a trajetória do sindica-
lismo rural no Brasil nas últimas três décadas, a partir de sua 
relação com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da 
posição dessa central sindical no que tange aos trabalhadores 
rurais. Nesse sentido, aponta para o crescimento significati-
vo do associativismo rural no interior da Central e procura 
explicar quais as razões que estariam levando à maior central 
sindical brasileira abrigar um contingente tão expressivo de 
associados do campo no conjunto de sua base sindicalizada. 
Para a consecução desses resultados, foram realizadas análises 
das resoluções de todos os congressos da CUT (Concuts) des-
de a sua fundação em 1983 até o último, realizado em 2012, 
num total de doze congressos nacionais. Além disso, foram 
utilizados dados quantitativos da PNAD/IBGE, do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE) e da própria CUT sobre 
sindicalização. O texto analisa três questões que nos ajudam 

* Resultados parciais de projeto de pesquisa apoiado pelo CNPq. Agradecemos a 
Jonas Tomazi Bicev pelo tratamento estatístico dos dados quantitativos da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que utilizamos na pesquisa.
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na compreensão desse processo: (1) Quais as razões do cres-
cimento da sindicalização rural no âmbito do associativismo 
sindical brasileiro?; (2) Em que medida as políticas públicas 
nas últimas décadas contribuíram para esse processo? e (3) 
Quais as consequências para a ação sindical da CUT de uma 
expressiva presença de trabalhadores rurais em seu interior? 

O texto se detém, ainda, na análise da relação entre 
base e direção no interior da CUT, a partir da reflexão sobre 
as implicações do significativo peso numérico dos trabalha-
dores do campo nessa instituição e a pequena representa-
ção destes nos organismos de representação da Central. 

Os rurais no período anterior ao surgimento da CUT
Em março de 1963 foi sancionado pelo Presidente João 
Goulart o Estatuto do Trabalhador Rural, que reuniu a 
legislação para regular as relações trabalhistas no campo e 
o sindicalismo rural, seguido pela promulgação do Estatuto 
da Terra, em março de 1964, que estabeleceu providências 
para políticas de “reforma agrária” e de “desenvolvimento 
rural”, regulamentando as condições de acesso à terra e os 
contratos de parceria e arrendamento. Esse documento pas-
sou a desenhar o perfil e os limites das demandas por refor-
ma agrária conforme nos mostra Medeiros (2002, p. 12) e 
Picolotto (2009, p. 8; grifos no original), segundo o qual,

[...] o sindicalismo rural contribuiu de modo decisivo 
para enfraquecer os padrões tradicionais de dominação. 
Esta legislação reconheceu o trabalhador rural como 
uma “categoria profissional” (como parte do mundo do 
trabalho) e a existência de uma questão agrária, de interesses 
conflitantes dentro do que, até então, era tratado com um 
todo indivisível: a agricultura ou a classe rural. 

De outra parte, a Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag) foi fundada em dezembro 
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de 1963, no contexto do sindicalismo oficial, e teve em sua 
primeira diretoria eleita uma composição entre membros 
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Ação Popular 
(AP), de origem católica ligada à Teologia da Libertação, 
contra os setores conservadores da Igreja Católica. Sua 
constituição se fez sob a uniformização da identidade do 
trabalhador rural, sobrepondo-se à heterogeneidade das 
diversas situações de trabalho existentes, antes expressa sob 
a designação de camponês, trabalhador da lavoura, arren-
datário, meeiro, parceiro, pequeno produtor, entre outros 
(Picolotto, 2009, p. 8).

No entanto, a ditadura civil-militar instaurada em mar-
ço de 1964, utilizando as prerrogativas da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), interveio nas entidades sindi-
cais oficiais, urbanas e rurais, depondo diretorias legitima-
mente eleitas e cassando dirigentes sindicais1. No lugar de 
Lyndolpho Silva, que havia sido eleito presidente em 1963, 
foi alçado à direção da Contag José Rotta, originário dos 
círculos católicos paulistas (Medeiros, 2014, p. 251). Nesse 
sentido, a estruturação da Contag se efetivou no período 
ditatorial em um contexto pouco favorável à mobilização 
contestatória e organização autônoma dos trabalhadores. 
Por força da conjuntura adversa, seu padrão de ação sindi-
cal teve de manter-se no limite da prudência e do respeito à 
legislação, adotando um tom de “reivindicação”, no sentido 
de “pedido ao governo”, e não no sentido de “direitos” 
(Picolotto, 2009, p. 7). Para Medeiros (2002, p. 14), diante 
da dura repressão do regime, o simples fato de invocar 
direitos caracterizava enfrentamento.

1  O Diário do Congresso Nacional, de 23 de abril de 1965, um ano, portanto, do 
golpe militar de 1964, traz exposição do então Ministro do Trabalho Arnaldo Sus-
sekind indicando que “quarenta e quatro dirigentes sindicais tiveram seus direitos 
políticos suspensos e 761 entidades sindicais sofreram intervenção do Ministério 
do Trabalho [...] a maior porcentagem de intervenções ocorreu na região Nordes-
te (42,32%), seguida logo de perto pela região Sudeste (39,55%)” (Souza Martins, 
1979, pp. 99-100).
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Dessa forma, por meio da prática assistencialista previs-
ta na estrutura sindical corporativa, o regime ditatorial civil-
-militar se utilizou dos sindicatos de trabalhadores rurais 
para implantar uma série de programas sociais que tinham 
por objetivo esvaziar o papel político e reivindicatório 
daquelas entidades e, ao mesmo tempo, desenvolver uma 
ação que diminuísse as tensões sociais no campo. Desse 
modo, foram criados o Fundo de Assistência e Previdência 
do Trabalhador Rural (FAPTR), posteriormente, em 1969, 
denominado Funrural; e o Decreto-lei nº 276, de 1967, pre-
conizado no Estatuto do Trabalhador Rural, relacionado à 
prestação de assistência médico-hospitalar aos trabalhado-
res rurais. 

Em 1971, foi lançado o Programa de Assistência Rural 
(Prorural), ligado ao Funrural, que previa benefícios de 
aposentadoria e o aumento dos serviços de saúde até então 
concedidos aos trabalhadores rurais. Entre outras medidas, 
o Prorural previa a aposentadoria por velhice e por invalidez 
para trabalhadores rurais com mais de 70 anos de idade2, [à 
época] no valor de ½ salário mínimo; pensão, equivalente a 
70% da aposentadoria, e auxílio funeral, para dependentes 
do beneficiário; serviços de saúde, incluindo assistência 
médico-cirúrgico-hospitalar e tratamento odontológico; 
serviço social em geral (Brumer, 2002, p. 56).

A implantação de tais serviços assistenciais por meio 
dos sindicatos esteve, contudo, longe de representar melho-
ria nas condições de vida e cidadania plena na área rural. 
Para Brumer (2002, p. 55), 

[...] na prática, a cobertura previdenciária aos trabalhadores 
rurais [contida no Funrural] não se concretizou, pois os 

2  Atualmente, é a partir de 60 anos.
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recursos (financeiros e administrativos) necessários à sua 
efetivação não foram previstos na legislação. 

Assim, a despeito de os trabalhadores rurais terem 
conquistado o reconhecimento profissional, os sindica-
tos de trabalhadores rurais não tiveram como fazer valer 
seus direitos. Em um contexto altamente repressivo, nem 
os direitos formalizados em lei, nem as concepções de jus-
tiça que permitiram seu reconhecimento tiveram eficácia 
(Medeiros, 2002, p. 12).

Para Santos (1979, p. 116), no entanto,

[...] é, sobretudo, conectado à promoção da cidadania que 
o Funrural é, potencialmente, mais importante. Rompendo 
com o conceito de cidadania regulada e com a noção 
contratual de direitos sociais, o Funrural finca na existência 
do trabalho, contribuição social básica, a origem da pauta 
de direitos sociais igualmente básicos.

De modo geral, ao longo dos anos de 1970, a situação 
do trabalho no campo se transformou profundamente, pro-
piciando o surgimento de novas questões e de novos atores 
políticos em relação ao período pré-1964.

A consolidação do capitalismo no campo, sob os auspí-
cios do Estado, propiciou que grandes empresas nacionais 
e multinacionais do setor financeiro, comercial e industrial 
se constituíssem na área rural. A concentração de finan-
ciamento e de terras fez parte da nova política agrícola e 
agrária no país, tendo como consequência a ampliação do 
êxodo rural não apenas para as grandes metrópoles, mas 
também para as pequenas e médias cidades. Ao contrário 
do padrão anterior, os trabalhadores não mais morariam 
nas fazendas, mas no meio urbano circunvizinho. A meca-
nização da produção e o uso intensivo de produtos quími-
cos em larga escala na plantação – denominada “Revolução 
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Verde” – alteraram o processo de produção agrícola e a 
agroindústria, em muitas regiões substituiu os antigos lati-
fúndios, assim como estendeu a fronteira agrícola em dire-
ção ao Centro-Oeste e à Amazônia, acompanhando grandes 
projetos de ocupação do território como a rodovia Transa-
mazônica e a Belém-Brasília, da mesma forma que a busca 
de migrantes a longa distância para trabalhar temporaria-
mente nos períodos mais intensivos da produção passou a 
fazer parte das estratégias de gestão da produção e do traba-
lho (Contag, 2003, p. 12).

Segundo Castro, Resende e Pires (2014, p. 35), a 
modernização da agropecuária nacional, proveniente do uso 
das inovações tecnológicas da chamada Revolução Verde, 
permitiu a ampliação do produto do setor agropecuário 
nacional e, assim, pôde colaborar para o desenvolvimento 
do setor industrial e urbano do país, não só lhe oferecendo 
alimentos, matérias-primas e mão de obra, mas também ser-
vindo de mercado para os seus produtos. Entretanto, essa 
estratégia de modernização da agropecuária nacional acen-
tuou a heterogeneidade estrutural nesse setor econômico, 
pois reforçou a convivência, no mesmo espaço e tempo, de 
estruturas “modernas” e “atrasadas”. Essa heterogeneidade 
estrutural, para os autores, foi fruto do ritmo e da forma 
diferenciada com que o progresso técnico penetrou nas 
estruturas tradicionais existentes na economia nacional.

A nova conjuntura que se abriu no meio rural nos anos 
de 1970 provocou a eclosão de novos tipos de conflito e, 
em decorrência desse processo, aos poucos foram se con-
figurando novos interesses e novas formas de organização 
e luta, e, ao mesmo tempo, foram se constituindo novas 
identidades coletivas. Por essa razão, a Contag, que nos 
anos anteriores ao golpe civil-militar de 1964 aglutinou o 
conjunto das questões relativas à identidade de “trabalha-
dor rural”, vê a categoria política unificadora “implodida” 
e parte de sua representatividade solapada pela nova rea-

92

Lua Nova, São Paulo, 95: 87-142, 2015

Paradoxos do sindicalismo brasileiro: a CUT e os trabalhadores rurais



lidade que emergiu das lutas agrárias a partir dos anos de 
1980. Expressão mais evidente desses novos atores foi o 
surgimento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST) em 1984, que se tornou a principal expressão públi-
ca da luta pela reforma agrária nos anos seguintes. Outros 
exemplos de novas demandas sociais e organização foram 
a luta dos seringueiros da Amazônia e a formação do Con-
selho Nacional dos Seringueiros (CNS), bem como a do 
Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), o Conse-
lho da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Capoib), 
e o Movimento Nacional dos Pescadores (Monape) (cf. 
Picolotto, 2009, p. 10; Medeiros, 2014, p. 263).

Paralelamente ao crescente peso das ocupações e 
acampamentos e, consequentemente, da presença política do 
MST e do revigoramento do debate sobre reforma agrária, já 
na década de 80 evidenciou-se um reordenamento do lugar 
político dos pequenos agricultores na sociedade, indicado não só 
pelo seu aparecimento na cena pública através de uma série 
de mobilizações, como pelo crescente peso que passaram a 
ganhar lideranças desse segmento no interior do sindicalismo 
rural [...]. Nesse contexto, surgiram diversas experiências de 
oposições sindicais em diferentes regiões do país. Elas passaram a 
conduzir mobilizações marcadas pela prática de trancamentos 
de estradas, portas de bancos e de órgãos públicos, como 
forma de dar visibilidade às suas demandas e pressionar o 
Estado a atendê-las. [...] Nas disputas políticas que recortavam 
o sindicalismo, os pequenos produtores progressivamente 
passaram a ocupar lugares de mais destaque, com as demandas 
de há muito existentes ganhando novo perfil através do seu 
reenquadramento dentro de um diagnóstico da situação 
agrária e agrícola do país, o que os levou a falar cada vez mais 
na necessidade de um “novo modelo de desenvolvimento”, 
e não apenas na inversão de sinais das políticas públicas 
(Medeiros, 2002, pp. 20-21; grifos no original). 
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A CUT e a questão rural
O sindicalismo rural tem forte presença na trajetória da CUT, 
e sua dinâmica acompanha as diferentes etapas que demarca a 
periodização da Central (cf. Rodrigues, 2011; Ladosky, 2009).

Em seu congresso de fundação, em agosto de 1983, do 
total dos 5.059 delegados que se fizeram presentes, 1.658 
eram rurais (44,7%) e representavam, naquele momento, 
310 sindicatos (38,9%)3 das 912 entidades que lá compa-
receram. A participação dos rurais nos três primeiros con-
gressos da CUT (1º, 2º e 3º Concut), respectivamente em 
1984, 1986 e 1988, manteve-se no mesmo patamar elevado, 
em torno de um terço do total dos delegados, conferindo 
importante peso político ao setor dentro da Central. As 
resoluções desses três congressos continham uma pauta de 
demandas sociais com forte ênfase em uma reforma agrária 
“radical, ampla, massiva e imediata, sob o controle do con-
junto dos trabalhadores”. 

Tais medidas deveriam ser acompanhadas por uma 
política agrícola que desse outra prioridade ao desenvolvi-
mento agrário: financiamento a juros baixos e subsidiados; 
garantia do preço mínimo de produção fixado pelos traba-
lhadores rurais; garantia de armazenamento e estradas para 
escoar os produtos, meios de transporte e distribuição dos 
produtos agrícolas; assistência técnica gratuita que atendes-
se aos interesses dos trabalhadores rurais; comercialização 
direta entre produtores e consumidores, através de coope-
rativas de produção e consumo; e valorização da pequena 
produção; com garantia de preço justo ao pequeno produtor 
(cf. CUT, 1984, 1986, 1988). 

Nos primeiros anos, a CUT ocupava um espaço político 
nos movimentos sociais que promoviam a luta pela terra, o 

3  É relevante destacar que os dados da CUT, em 2013, no que tange ao número de 
entidades rurais filiadas à Central, apontam um percentual muito próximo daquele 
do congresso de 1983, ou seja, 38%, conforme Tabela 5 adiante neste artigo. 
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qual, depois, na década de 1990, passou a ter o MST como o 
principal protagonista. “Ocupações de terras ociosas e mal 
aproveitadas, sejam elas públicas ou particulares, de empre-
sas nacionais ou multinacionais” e “realização de ocupações 
simultâneas, em vários locais num mesmo estado no País” 
foram temas aprovados no 2º Concut, por exemplo.

Uma das explicações para a grande presença dos tra-
balhadores rurais nos quatro congressos iniciais da CUT, 
em 1983, 1984, 1986 e 1988, se deve, possivelmente, à forte 
influência da Igreja Católica no seio desses movimentos. Isso 
porque, no Brasil, no início dos anos de 1960, surgiu uma 
novidade, do ponto de vista organizativo, originada na Igreja 
Católica: as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). De acor-
do com Frei Betto (1981, pp. 16-17; grifos no original),

[...] as comunidades eclesiais de base (CEBs) são pequenos 
grupos organizados em torno da paróquia (urbana) ou da 
capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos. 
As primeiras surgiram por volta de 1960, em Nísia Floresta, 
arquidiocese de Natal, segundo alguns pesquisadores, ou 
em Volta Redonda, segundo outros. De natureza religiosa e 
caráter pastoral, as CEBs podem ter dez, vinte ou cinquenta 
membros. Nas paróquias de periferia, as comunidades 
podem estar distribuídas em pequenos grupos ou formar 
um único grupão a que se dá o nome de comunidade 
eclesial de base. É o caso da zona rural, onde cem ou 
duzentas pessoas se reúnem numa capela aos domingos 
para celebrar o culto. São comunidades, porque reúnem 
pessoas que têm a mesma fé, pertencem à mesma Igreja e 
[habitam a] mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas 
vivem uma comum-união em torno de seus problemas de 
sobrevivência, de moradia, de lutas por melhores condições 
de vida e de anseios e esperanças libertadoras. São eclesiais, 
porque congregadas na Igreja, como núcleos básicos de 
comunidade de fé. São de base, porque integradas por 
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pessoas que trabalham com as próprias mãos (classes 
populares): donas-de-casa, operários, subempregados, 
aposentados, jovens e empregados dos setores de serviços, 
na periferia urbana; na zona rural, assalariados agrícolas, 
posseiros, pequenos proprietários, arrendatários, peões e 
seus familiares. Há também comunidades indígenas.

Ainda, conforme o autor, existiriam no Brasil aproxima-
damente 80 mil CEBs, onde participariam cerca de 2 milhões 
de pessoas “crentes e oprimidas” (Frei Betto apud Rodrigues, 
2011, pp. 65-66). 

Assim, do ponto de vista organizativo, a CUT procurou 
ser a principal referência na construção da unidade dos diver-
sos movimentos, seja através de uma ação radicalizada e con-
flitiva, seja pela amplitude de suas propostas que incluíam, 
entre outros, os atingidos por barragens, os seringueiros e 
outros povos da floresta, como a população indígena, seg-
mentos quilombolas, meeiros, garimpeiros etc. E a influência 
do trabalho da Igreja Católica junto às comunidades rurais, 
bem como nas áreas urbanas, foi fundamental para essa reor-
ganização do movimento sindical e diz muito da participação 
dos rurais no processo de associativismo sindical no Brasil4.

Ao mesmo tempo, a CUT colocava-se em disputa com o 
sindicalismo representado pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Contag), que, com a divisão 
do movimento sindical em 1983, seguiu a opção de fazer 
parte da Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora 
(Conclat), organizada como a Central Geral dos Trabalha-
dores (CGT) após 1985. Assim, o setor rural da CUT teve 
aprovado no congresso de fundação, em 1983, a criação 
de uma secretaria específica para tratar da questão agrária, 
sendo substituída no 2º Concut pela proposição de criar o 

4  Sobre o surgimento da CUT em 1983 e sua relação com os rurais na década de 
1980, bem como a atuação da Igreja Católica no sindicalismo rural, ver Favareto 
(2006, pp. 31-36). 
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Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR) 
e suas instâncias estaduais (DETRs).

Em relação aos assalariados rurais, a principal reivin-
dicação nos anos de 1980 era a extensão dos direitos tra-
balhistas da CLT, sobretudo em relação à previdência, cujo 
teto dos rurais era meio salário mínimo; outra reivindica-
ção referia-se ao combate à prática do trabalho análogo ao 
escravo no campo e maior fiscalização do Ministério do Tra-
balho para coibir tais práticas.

Desse modo, o segmento rural foi se firmando no inte-
rior do sindicalismo CUT. Em todas as direções executivas 
eleitas nos congressos houve uma representação do setor 
rural, embora sempre em proporção menor que sua repre-
sentatividade no total dos delegados dos congressos.

A importante participação do sindicalismo rural na 
consolidação da CUT não foi obstáculo ao debate acerca da 
pertinência da representação sindical de pequenos proprie-
tários, uma vez que, sob determinada interpretação do con-
ceito de classe social, eles não seriam trabalhadores, mas 
empregadores. Para Novaes (1989), no entanto, a penetra-
ção do capitalismo no campo configurou uma heterogenei-
dade nas formas de exploração sobre o trabalho e, nesse 
sentido, afirma que

[...] construir a unidade política a partir da diversidade de 
situações de classe é o grande desafio para a organização 
dos trabalhadores no campo. Porém, para muitos, existem 
dúvidas, e até certo mal-estar, para incluir na “classe 
trabalhadora brasileira” pequenos produtores que lutam por 
preços dos produtos, por crédito agrícola, e que são donos 
de um “meio de produção” [...] Uma central sindical que 
se quer “classista” não poderia excluir pequenos produtores 
que, em sua luta, questionam a via ou o modelo que tem 
permitido a acumulação e o desenvolvimento do modo de 
produção capitalista no País (Novaes, 1989, p. 2).
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O final dos anos de 1980 assiste a uma mudança sig-
nificativa da ação sindical da CUT, que se desenha com 
mais nitidez por ocasião do 3º Concut, em 1988, e que teve 
implicações importantes na participação dos rurais. Em pri-
meiro lugar, a modificação estatutária, que passaria a ado-
tar o critério de número de sindicalizados para a eleição de 
delegados aos congressos da CUT e não mais o número de 
trabalhadores na base, como ocorria até então. Com isso, 
a representação da delegação de rurais teve forte retração 
nos congressos pós-1988. O 6º Concut, em 1997, por exem-
plo, contou com apenas 9,5% de delegados rurais do total 
de participantes. Em segundo lugar, a aprovação das novas 
funções dos departamentos profissionais criados no 2º Con-
cut; estes deveriam se transformar em confederações dos 
respectivos ramos de atividade ou, quando possível, dispu-
tar as confederações da estrutura sindical oficial com as pro-
postas da CUT. Por essa razão, no 4º Concut, em 1991, pela 
primeira vez a Central faz um balanço de sua organização 
entre os rurais, identificando grande crescimento no núme-
ro de entidades filiadas e, com base no resultado positivo 
desse balanço, os delegados aprovaram, nesse congresso, a 
participação dos sindicatos rurais cutistas no Congresso da 
Contag que se realizaria em novembro daquele mesmo ano, 
defendendo a filiação da Contag à CUT. 

A estratégia de participação dos trabalhadores rurais da 
CUT no 5º congresso da Contag deverá ser no sentido 
de polarizar a nossa concepção sindical com as posições 
políticas que representam a velha estrutura. 

O 4º Concut reafirma a necessidade da unidade de ação, tanto 
nas lutas quanto na formação da chapa cutista, garantindo a 
unificação da CUT e do campo progressista [...] Portanto, esta 
não é uma tarefa somente dos trabalhadores rurais, mas de 
todas as instâncias da Central (CUT, 1991, p. 23).
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Assim, os mais de 1.500 delegados de todo o Brasil 
presentes no 4º Concut, em São Paulo, definem as 
seguintes bandeiras de luta para serem levadas ao 
Congresso da Contag: 
•  Democratizar a Contag e todas as suas instâncias de 

deliberação, lutando pela aprovação de um novo estatuto 
que coloque o congresso como instância máxima de 
deliberação. 

•  Reafirmar o plano de luta dos trabalhadores rurais 
cutistas aprovado no 1º Congresso do DNTR/CUT. 
a) O 4º Concut aprova que todos os sindicatos de 
trabalhadores rurais encaminhem a proposta de filiação 
da Contag à CUT. 

•  Garantir a constituição de uma chapa cutista, afirmando 
a proposta de estruturação sindical da CUT no campo 
(CUT, 1991, p. 23).

A aproximação entre CUT e Contag culminou com 
a filiação da Confederação à Central sindical em abril de 
1995. Esse processo envolveu muito debate interno e polê-
micas quanto à construção do ramo dos rurais na CUT. 
Uma parte das lideranças rurais entendia que se deveria 
persistir na consolidação do DNTR e não se dissolver na 
Contag, onde havia setores não cutistas. Venceu a proposta 
de extinguir o DNTR e suas instâncias estaduais, que ocor-
reu em novembro de 1995.

O 6º Concut, em 1997, debateu a transformação da 
Contag em estrutura orgânica da CUT e não mais como 
confederação filiada. O debate se estendeu até o 7º Concut, 
em 2000, mas não houve consenso sobre essa questão. Do 
mesmo modo, este congresso também discutiu a proposta 
de transformação dos sindicatos rurais de base municipal 
para base territorial, procurando articular nessa nova forma 
de organização um projeto de desenvolvimento ancorado 
na questão do território.
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Enquanto a CUT atuava no sentido de fortalecer seu 
vínculo com a Contag, através da organicidade à sua estru-
tura, esta, por outro lado, enfrentava questionamentos 
internos e o surgimento de novas entidades sindicais que 
buscavam representar frações específicas do setor rural. 
Assim, no final dos anos de 1980, em São Paulo, foi criada 
a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Esta-
do de São Paulo (Feraesp), e, em 1997, a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina 
(Fetrafesc). Essas estruturas eram paralelas às federações 
oficiais existentes, filiadas à CUT, mas que tiveram recu-
sadas as solicitações de filiação à Contag, no congresso de 
1998, sob o argumento de que feriam o princípio da unici-
dade sindical. Anos mais tarde, em março de 2001, foi cria-
da a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
(Fetraf Sul/CUT), aglutinando 178 sindicatos dos três esta-
dos da região, ampliando sua representação em nível nacio-
nal a partir de julho de 2004, com a criação da Federação 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 
do Brasil (Fetraf-Brasil/CUT). Desde então, a CUT passou 
a ter duas entidades nacionais de representação dos traba-
lhadores rurais: a Contag, buscando representar o conjunto 
dos trabalhadores rurais; e a Fetraf-Brasil, especificamen-
te voltada aos trabalhadores da agricultura familiar – fato 
inaceitável para a Contag, que emitiu recado pela grande 
imprensa.

A Contag exige que a CUT defina a Confederação como 
a única que “representa os trabalhadores rurais e os 
agricultores familiares no interior da CUT”. E afirma:  
“É inaceitável que dirigentes da CUT, em vez de procurar 
unificar e fortalecer a organização dos trabalhadores filiados 
à CUT, procurem nos dividir para atender a interesses 
pessoais ou de grupos” (Folha de S.Paulo, 30 nov. 2005 apud 
Medeiros, 2014, p. 269). 
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O resultado foi a desfiliação da Contag da CUT em 2009. 
Um dos fatores que concorreu para isso foi a disputa entre 
a CUT e a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
do Brasil (CTB), uma central sindical formada em dezem-
bro de 2007 a partir de uma cisão interna da CUT, quando 
ocorreu a saída em bloco dos membros da Corrente Sindical 
Classista (CSC). A razão para a formação da CTB, segundo 
Fernanda Forte (2013, p. 59) foi a busca de um espaço pró-
prio dentro da estrutura sindical que se configurava após a 
promulgação da Lei no 11.648/2008, de reconhecimento 
das centrais sindicais. Contudo, salienta a autora, a CTB não 
se constituiu em oposição à CUT. Seu estatuto rege princí-
pio semelhante ao da CUT, e, segundo Wagner Gomes, da 
coordenação da CTB, “teremos uma relação de parceria 
prioritária com a CUT” (Forte, 2013, p. 59).

Embora a CUT seja a maior central sindical no con-
junto dos setores econômicos conforme os critérios de 
aferição do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 
2011 e 20125, o peso da representação do sindicalismo 
rural na CTB é, proporcionalmente, maior que na CUT6. 
Em alguma medida, a desfiliação da Contag da CUT foi 
resultado de uma aliança entre membros ligados à CSC, 
lideranças da corrente Sindicalismo Socialista Brasileiro 
(SSB), ligada ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), e sin-
dicalistas independentes (Medeiros, 2014, p. 272). Foram 
1.441 votos favoráveis à desfiliação e 1.109 votos contrários 
(cf. Fiori, 2009).

5  De acordo com os dados do MTE apresentados por Forte (2013, p. 51), a CUT 
foi, nesses anos, a maior central sindical, com cerca de 37% de representatividade, 
enquanto a CTB era a quarta maior central sindical, com 7,77% e 9,15% de repre-
sentatividade, respectivamente, em 2011 e 2012.
6  De acordo com os dados do MTE em 2012, o peso dos rurais na CUT correspon-
dia a 34% do total de entidades filiadas e 17,8% da sindicalização total. Na CTB, 
os sindicatos rurais filiados representavam 48,2%, e os sindicalizados rurais corres-
pondiam a 23,7% do total. Embora a CTB fosse, naquele ano, a quarta maior cen-
tral sindical do país, ela era, no setor rural, em termos proporcionais, a segunda 
maior central, atrás apenas da CUT. 
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Assim, a Contag, desde então, não é filiada a qualquer 
central sindical. Mesmo após a desfiliação da CUT, inúmeros 
sindicatos e federações filiados à CUT permaneceram no qua-
dro de entidades associadas à Confederação, e muitos dirigen-
tes cutistas fazem parte do quadro de dirigentes da Contag 
atualmente, mantendo um quadro de equilíbrio político entre 
CUT e CTB na direção executiva nacional da Contag.

No interior do sindicalismo rural da CUT, a desfiliação 
da Contag propiciou a retomada da discussão sobre uma 
estratégia política cutista para os rurais, debate interrompi-
do quando a CUT decidiu participar da Contag, que resul-
tou na filiação à Central e na extinção do DNTR. Por isso, 
o acirramento das disputas entre “contagueanos” e “fetrafe-
anos” em anos recentes, que também reflete o protagonis-
mo do segmento da agricultura familiar em meio à diver-
sidade de setores que conformam o universo do trabalho 
rural, como já assinalado. E o destaque conquistado pelo 
segmento da agricultura familiar está relacionado ao incre-
mento de políticas públicas voltadas a esse segmento desde 
o governo FHC e, com a enorme ampliação dessas políticas 
desde a posse do Presidente Lula em 2003 (Medeiros, 2014, 
pp. 275-76).

O debate sobre a questão rural na CUT mantém, nos 
anos de 1990, a mesma temática, mas não a mesma abor-
dagem. Reforma agrária, reforma agrícola, combate à vio-
lência contra lideranças rurais, entre outras, permanecem 
na pauta reivindicatória. No entanto, para além do deba-
te mais ideológico, no que diz respeito à reforma agrária, 
reforma agrícola etc., outra questão é introduzida na agen-
da: a dimensão técnica para que possam ser viabilizadas 
essas demandas. No 5º Concut, em 1994, por exemplo, pela 
primeira vez a CUT reconhece que há uma “revolução tec-
nológica” no campo, com a adoção de engenharia genética 
e altos investimentos capitalistas do agronegócio que contri-
bui para o balanço de pagamentos do país. Em termos com-
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parativos, o 5º Concut expressa uma visão mais sofisticada 
do que os textos deixavam implícitos nas resoluções ante-
riores, em que se considerava o rural simplesmente como 
o “atraso” do latifúndio tradicional a ser combatido com 
a reforma agrária. Não se abre mão daquele diagnóstico, 
mas a Central começa a reconhecer que o quadro é bem 
mais complexo do que o anteriormente apresentado (CUT, 
1994, pp. 17-20).

No mesmo diapasão, desenvolve-se o projeto CUT/
Contag entre 1998 e 1999, realizando uma extensa pesqui-
sa, que terminou por identificar 26 dinâmicas diferencia-
das de desenvolvimento no meio rural brasileiro, cada uma 
demandando formas específicas de organização sindical e a 
necessidade de uma flexibilização da estrutura sindical no 
campo, de modo a permitir que os trabalhadores pudessem 
se organizar mais adequadamente para o encaminhamento 
de suas lutas.

A partir desse diagnóstico e de um acúmulo político no 
interior do sindicalismo rural cutista, relacionado às pro-
postas aprovadas desde o congresso de fundação da Cen-
tral, em 1983, o 7º Concut, em 2000, consolidou essa traje-
tória do sindicalismo CUT no que tange ao meio rural, com 
a aprovação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PADRS).

É importante ressaltar que, de acordo com dados da 
CUT, a delegação de sindicalistas rurais ficou com uma 
média de 17,1% dentre os presentes no 9º, 10º e 11º Con-
cut, realizados, respectivamente, em 2006, 2009 e 2012.

Observando os documentos com as resoluções congres-
suais, é significativa a perda de espaço da temática rural no 
conjunto das análises e proposições da CUT: no 8º Concut, 
em 2003, foram dedicadas aproximadamente nove páginas, 
enquanto nos congressos seguintes essas páginas reduzi-
ram-se para pouco menos de duas, em média. Não se tra-
ta de uma questão meramente quantitativa. Esse congresso 
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ocorreu no primeiro ano do governo Lula e as resoluções 
refletem o contexto daquele momento. A CUT reafirma 
a necessidade da reforma agrária, mas esta deixa de ser 
“apenas uma bandeira reivindicatória” (tal como aparecia 
nos congressos anteriores) e ganha um estatuto de maior 
complexidade na análise e proposição ao incorporar para 
além das “questões político-ideológicas” temas estritamente 
“técnicos”, trazendo à agenda sindical aspectos relaciona-
dos ao papel do Judiciário e do Legislativo na efetivação das 
referidas medidas, bem como a questão tributária, como 
o Imposto Territorial Rural (ITR), entre outros; no que 
se refere ao orçamento público: Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) e políticas públicas para a sua implanta-
ção. No documento da CUT, a reforma agrária deixa de ser 
mera demanda ao Executivo e passa a ser uma questão para 
o Estado, em uma “visão” compatível com uma interpreta-
ção corrente no interior da CUT, à época, de que o governo 
Lula seria “um governo em disputa” e que o movimento sin-
dical “deveria pressionar outros atores do aparelho do Esta-
do” com o objetivo de viabilizar as demandas dos movimen-
tos sociais etc. A citação de leis e resoluções de conselhos e 
outros órgãos seria sintomática dessa “visão ampliada” sobre 
a reforma agrária.

Da mesma forma, a agricultura familiar também rece-
beu no 8º Concut uma análise apropriada para quem tem a 
preocupação de ser propositivo e encontrava-se em um con-
texto de viabilidade política real para a implantação de suas 
demandas. Ao mesmo tempo que se colocava com uma res-
ponsabilidade política em fazer proposição factível, a CUT 
manifestava também a expectativa de que o novo governo 
atenderia à sua demanda.

A vitória das forças populares com a eleição de Lula deve 
agora iniciar um processo de luta pelo rompimento com 
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essa história vergonhosa de injustiça social. Não podemos 
perder essa oportunidade histórica (CUT, 2003, p. 44).

No entanto, se o financiamento da agricultura familiar 
tomou um grande impulso a partir do governo Lula e foi 
fator de relevante sucesso em sua política social voltada aos 
trabalhadores rurais, o mesmo não se pode dizer da refor-
ma agrária, uma bandeira histórica defendida pela CUT. 

A aprovação do II Plano Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), em 2003, estabeleceu como meta o assentamento 
de 400 mil famílias, financiamento da aquisição de terras 
para 130 mil famílias e a regularização das terras de 500 mil 
famílias no período 2003-2006. Segundo Fernandes (2013, 
p. 195), foram cumpridos 37% das metas do II PNRA para 
o primeiro mandato do Presidente Lula, e, no segundo 
mandato, “a reforma agrária perdeu força e os números caí-
ram pela metade”. Para Ariovaldo Umbelino, em entrevis-
ta a Ramos (2011), “o governo [Lula] nunca fez uma ação 
realmente profunda de Reforma Agrária”. A frustração pela 
ausência de uma reforma agrária no país durante o governo 
Lula talvez seja um fator explicativo de por que a questão 
rural teve seu espaço diminuído a partir do 9º Concut, em 
2006, e nos dois congressos seguintes, em 2009 e 2012.

As resoluções do 9º Concut deram mais ênfase à estra-
tégia política de consolidar a sua organização no campo 
do que, mais propriamente, às demandas do setor rural. O 
mesmo se passa no 10º Concut, em 2009, quando a Contag 
estava em vias de se desfiliar da CUT e já se vislumbrava um 
possível acirramento da disputa sindical no meio rural. Ape-
nas o 11º Concut, em 2012, volta a dedicar uma reflexão 
(mais “politizada” e menos “técnica”) sobre a situação dos 
trabalhadores rurais e resgata reivindicações que haviam 
sido relegadas nos congressos anteriores, como a reforma 
agrária, o apoio à agricultura familiar, e uma política para 
os assalariados rurais.
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Políticas públicas voltadas à agricultura familiar
Desde o surgimento da CUT, a partir das resoluções de seus 
congressos, plenárias e/ou encontros, conforme analisado 
neste artigo, há o reconhecimento da heterogeneidade de 
situações de trabalho do setor rural, que se reflete em uma 
diversidade de interesses e demandas específicas. Tal situa-
ção é reiteradamente debatida a cada congresso em que a 
CUT aprova um plano de lutas bastante amplo – em muitos 
aspectos funcionam como meras declarações7, mas que, no 
plano mais geral, têm o sentido de orientar a ação de suas 
entidades de base, normalmente, apoiado pelo slogan “cons-
truir a unidade na diversidade”. 

Nesse sentido, as proposições da CUT, desde a sua fun-
dação, em defesa de uma política agrícola que garantisse 
maior facilidade de acesso a crédito subsidiado ou a juros 
baixos, e outras demandas voltadas à assistência técnica, 
armazenamento, transporte e garantia de preços para a 
comercialização de produtos, começou a se tornar reali-
dade quando foi criado, em 1994, durante o governo Ita-
mar Franco, o Programa de Valorização da Pequena Pro-
dução Rural (Provap), sucedido pelo Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), cria-
do em 19958, no governo FHC, destinado especificamente 
ao financiamento desse segmento de trabalhadores rurais, 
baseado em critérios historicamente defendidos pelo movi-
mento sindical (Medeiros, 2014, p. 265).

A formatação do Pronaf incluiu a criação de conse-
lhos nacional, estaduais e municipais de desenvolvimento, 
onde se previa a participação dos agricultores na gestão das 

7  Para Rodrigues (1990, p. 91), as palavras de ordem, as declarações nos congres-
sos etc. “se destinam a ‘conscientizar’, ‘politizar’ a massa de trabalhadores e, de 
modo mais difuso, fazer pressão sobre o conjunto do sistema político”. Elas fariam 
parte, pois, de um “vasto campo das ações expressivas que servem para a constru-
ção da identidade grupal, para reforçar a coesão interna. Não têm, na realidade, 
um sentido instrumental, mas uma intenção pedagógica”.
8  Resolução do Banco Central do Brasil, em agosto de 1995.
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seguintes linhas que constam do Programa: elaboração e 
negociação de políticas para a agricultura familiar, infraes-
trutura e serviços para os municípios, capacitação e forma-
ção profissional, e financiamento rural. No 6º Concut, em 
1997, a resolução exalta a criação do Pronaf como “uma das 
grandes conquistas do sindicalismo rural no último período” 
(grifos nossos). As críticas, então formuladas pelos delega-
dos ao congresso, se relacionam aos limites do alcance do 
programa, em face da grande demanda.

O montante de recursos é extremamente insuficiente 
para cobrir a demanda da agricultura familiar brasileira. 
Os parcos recursos, hoje disponíveis, são destinados aos 
setores da agricultura familiar [já] mais estruturados. 
Por fim, mesmo estes agricultores situados nas categorias 
“consolidados” e “em transição”, têm tido grandes 
dificuldades em ter acesso ao crédito, sobretudo em função 
das exigências colocadas, das altas taxas de juros e da 
burocracia do sistema financeiro na liberação dos recursos. 
As propostas de política agrícola a serem defendidas pela 
CUT devem se orientar [pelo] aprofundamento da 
implantação do Pronaf, com ampliação do montante  
de recursos e de municípios atingidos e a instituição de 
mecanismos específicos para os segmentos mais 
marginalizados hoje não atingidos pelo programa  
(CUT, 1997, p. 28).

No 7º Concut, em 2000, a resolução reitera que:

[...] as ações desenvolvidas pelo sindicalismo devem-se voltar 
principalmente para a consolidação, expansão e aperfeiçoamento 
de ações como, por exemplo, o Pronaf e a política de assentamentos, 
formando com várias outras políticas sociais (educação, saúde, 
lazer e cultura etc.) uma rede voltada ao fortalecimento da família 
rural. (CUT, 2000, p. 25; grifos nossos).
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Em alguma medida, a consecução, ainda que parcial 
desses objetivos, só foi alcançada com a ascensão de Lula 
à presidência da República. Segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), os valores disponibi-
lizados pelo Pronaf se elevaram de R$ 4,5 bilhões na safra 
2002/2003 para R$ 21 bilhões na safra 2013/2014, com a 
expectativa de atingir R$ 24,1 bilhões na safra 2014/2015 
(ver Gráfico 1). O dado mais importante nesse gráfico se 
refere ao crescimento contínuo dos recursos aportados à 
agricultura familiar pelo Pronaf desde 2002. 

Gráfico 1

Evolução do Pronaf no Plano Safra da Agricultura Familiar  
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Fonte: MDA 2014. Elaboração própria.

Castro, Resende e Pires (2014, p. 16) utilizam a mesma 
base de dados divulgada pelo MDA, para o período 2000-
2010, indicando a distribuição do volume de recursos con-
tratados pelas regiões do país. Nesse sentido, a partir dos 
dados apresentados pelos autores, obtém-se o crescimento 
do volume de recursos contratados em cada região no mes-
mo período. Chama a atenção o volume disponibilizado para 
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a Região Sul, quase 50% do total. Esse fato se deve, certamen-
te, à tradição da agricultura familiar nos três estados que a 
compõem (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e, 
ao mesmo tempo, à tradição de organização e mobilização 
desse setor nas demandas por seus interesses. As outras duas 
regiões com uma participação signifi cativa no cômputo des-
ses recursos são Sudeste e Nordeste com, respectivamente, 
20,2% e 18,8%. Nesse aspecto, muito abaixo daqueles valores 
alocados à Região Sul, conforme o Gráfi co 2.

Gráfi co 2

Distribuição no volume de recursos do Pronaf por região (2000-2010) 
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Fonte: MDA (Castro et al., 2014, p. 16). Elaboração própria.

Embora a criação do Pronaf seja de agosto de 1995, 
somente onze anos depois, em julho de 2006, seria promul-
gada uma legislação para normatizar e estabelecer diretri-
zes para a formulação de uma política nacional para a agri-
cultura familiar. A Lei no 11.326/2006, artigo 3, conceitua a 
agricultura familiar do seguinte modo:

Para os efeitos desta lei, considera-se agricultor familiar 
e empreendedor familiar rural aquele que pratica 
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atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, 
aos seguintes requisitos: I – não detenha, a qualquer 
título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II – utilize predominantemente mão de obra da própria 
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento; III – tenha percentual mínimo da 
renda familiar originada de atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo; IV – dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família (Brasil, 2006).

De outra parte, a obtenção dos recursos do Pronaf 
requer que os produtores familiares apresentem a Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf (DAP), emitida pelas instituições 
e órgãos oficiais autorizados, entre eles os sindicatos de tra-
balhadores rurais.

A política agrícola nos governos Lula e Dilma não se limi-
tou à expansão do crédito pelo Pronaf9 em suas diversas moda-
lidades: Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf Semiárido, 
Pronaf Agroindústria Familiar, Pronaf Florestal, entre outros. 
Há trinta outros programas que são de responsabilidade da 
Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário. Alguns deles, como o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) fazem parte do escopo de geração de renda 
e agregação de valor aos produtos. Há programas de assistên-
cia técnica e extensão rural; e de financiamento e proteção da 
produção, onde está alocado tanto o Pronaf como o Programa 
de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), o 
Programa Garantia-Safra e o programa Mais Alimentos, entre 
outros (MDA, 2014a, 2014b, várias datas).

9  Há dezesseis linhas de financiamento do Pronaf, voltadas para diversos grupos, 
para tipos de produção específicos, e para regiões. Disponível em: <http://www.
contag.org.br/indexdet2.php?modulo=portal&acao=interna2&codpag=301&ap=1
&nw=1&ap=1>. Acesso em: 24 jun. 2015.
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Além disso, outra política social que aproxima as enti-
dades sindicais rurais dos trabalhadores é a aposentado-
ria, cujo direito só foi reconhecido após a promulgação da 
Constituição de 1988. A regulamentação desse direito pela 
Lei nº 8.213/1991 deixou vago o entendimento acerca da 
comprovação material do exercício daquela atividade eco-
nômica para ter o benefício. Segundo o Ministério da Previ-
dência Social (MPS), a solicitação da aposentadoria requer 
a apresentação de uma série de documentos de comprova-
ção da atividade rural, entre eles uma declaração do sin-
dicato dos trabalhadores rurais ou sindicato de pescadores 
ou colônia de pescadores, desde que acompanhada por 
documentos nos quais conste a atividade a ser comprovada, 
podendo ser, entre outros, a contribuição social ao sindicato 
de trabalhadores rurais, a Declaração Anual de Produtor 
(DAP), ou o recibo de pagamento de contribuição confede-
rativa, por exemplo (MPS, 2014).

Estes dois instrumentos de política pública, no âmbito 
rural, o Pronaf e a questão da aposentadoria, no limite têm 
os sindicatos e/ou associações de trabalhadores como inter-
locutores e/ou partícipes, por desempenharem o papel de 
indicar, referendar, apoiar o agricultor familiar que deman-
da por crédito para sua lavoura com juros subsidiados ou 
que reivindica sua aposentadoria. Para esse setor, os aspec-
tos anteriormente assinalados são vistos como “conquistas” 
de seus movimentos e de organização e, nesse sentido, têm 
uma capacidade crescente de agregação de um número 
cada vez maior de pequenos agricultores familiares às filei-
ras do associativismo rural. 

Assim, observa-se que o Pronaf e a aposentadoria do tra-
balhador rural têm sua origem antes do governo Lula. No 
entanto, especificamente com relação ao Pronaf, foi a partir 
de 2003 que ocorreu um incremento significativo para esse 
programa, seja com relação ao volume de recursos, seja no 
que tange aos percentuais de execução (cf. Castro, Resende 
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e Pires, 2014). De outra parte, ocorreu nesse período uma 
expressiva melhoria de renda dos aposentados mais pobres 
em decorrência da política de valorização do salário míni-
mo (o fator previdenciário recai sobre as aposentadorias de 
valor mais alto, de trabalhadores celetistas).

Tais políticas foram levadas adiante, em alguma medi-
da, pela ação reivindicatória do movimento sindical e por 
políticas governamentais que, nos últimos anos, têm privile-
giado, com mais ênfase, a inclusão social. E esse movimento 
mais geral favoreceu uma dinâmica de ampliação das ativi-
dades sindicais e a aproximação com os trabalhadores em 
busca dos referidos benefícios. Com isso, os sindicatos rurais 
se tornaram, em parte, uma expressão da capilaridade desse 
processo, ao mediar o acesso dos trabalhadores às políticas 
públicas. Isso não significa, necessariamente, uma acomo-
dação na ação sindical, uma vez que tais benefícios (política 
de financiamento agrícola e direito à aposentadoria) foram 
considerados conquistas pelos trabalhadores. E, talvez, por 
essa razão, a sua regulamentação trouxe importantes impli-
cações para o nível de sindicalização no campo, como se 
verá na seção seguinte.

Tendências atuais da sindicalização no Brasil  
e a temática rural
Esta parte do artigo trata da questão do associativismo 
sindical no Brasil de 1992 até 2013, em anos selecionados 
(dados da Pnad/IBGE), e, no que se refere ao período 
mais recente (anos de 2012 e 2013), também são utilizados 
dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da 
CUT. É importante ressaltar que essas informações não têm 
a precisão que, muitas vezes, esperamos delas. Nesse senti-
do, devem ser lidas como tendências do fenômeno que esta-
mos analisando: a importância cada vez maior do rural no 
âmbito do sindicalismo brasileiro e, em especial, no interior 
da maior central sindical brasileira. Além disso, entre os 
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setores não urbanos, ganha destaque a participação organi-
zada daquele contingente não assalariado entre os trabalha-
dores rurais, formado, em grande medida, pelos produtores 
e/ou agricultores familiares10. 

Os dados da Pnad/IBGE 2013 dão conta que a Popula-
ção Ocupada Adulta (POA) (maiores de 18 anos) represen-
tava um total de 93.532.075 pessoas. Deste conjunto, 16% 
eram sindicalizados, o que perfazia, em números absolutos, 
15.421.153. O que os indicadores mostram é um processo 
de queda no índice de sindicalização. Apenas para exem-
plificar: na série histórica dos anos selecionados no período 
1992-2013, observamos, no início do período (1992), um 
índice de sindicalização da ordem de 19%; já, ao final do 
período (2013), este patamar cai para 16%11.

No que tange à sindicalização por região, no perío-
do, conforme se vê no Gráfico 3, na comparação dos anos 
selecionados de 1992 a 2013, verificamos que a Região 
Sul, que era, de longe, a região mais sindicalizada, caiu de 
26% para 19%. A Região Sudeste também diminuiu o seu 
percentual de sindicalizados: de 18% para 14%. Os dados 
referentes às regiões Norte e Centro-Oeste se mantiveram 
relativamente constantes no período, apesar da oscilação 
negativa da taxa de sindicalização, em 2002, na Região 
Norte. O fato mais surpreendente, no entanto, é o cres-
cimento da sindicalização no Nordeste: única região do 
país onde ocorreu crescimento do associativismo sindical. 
Neste caso, a taxa foi de 16% para 20%. Uma das hipóte-
ses para a compreensão desse fenômeno, possivelmente, 
se deve, de um lado, ao crescimento das atividades pro-

10  Para uma análise mais ampla sobre os dados da Pnad/IBGE e as novas confi-
gurações do sindicalismo brasileiro, ver Rodrigues e Ramalho (2014). Para uma 
discussão mais específica do sindicalismo dos agricultores familiares, em especial 
na Região Sul do Brasil, ver, entre outros, Picolotto (2009, 2011, 2013 e 2014) e 
Favareto (2006). 
11  Sobre as taxas de sindicalização no Brasil, ver, entre outros, Cardoso (1999, pp. 
81-106; 2013, pp. 187-236; e 2014, pp. 122-25) e Pichler (2011, pp. 37-46). 
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dutivas na região, principalmente, nos últimos dez anos, 
e, de outro, ao papel desempenhado pelo setor rural na 
composição desses percentuais. 

É, nesse sentido, que a Tabela 1 ilustra muito bem esse 
fenômeno. Quando se separa o Brasil sindicalizado entre 
as áreas rurais e urbanas, entre 1992 e 2013 observa-se, na 
População Ocupada Adulta, diminuição do associativismo 
no setor urbano: de 23% de sindicalizados em 1992 para 
15% em 2013, ou seja, oito pontos a menos. De outra par-
te, inversamente, há um crescimento, no mesmo período, 
nas áreas rurais de sete pontos. Foi de 17% em 1992 para 
24% em 2013. Poderíamos dizer que é, no mínimo, para-
doxal o crescimento da sindicalização rural nesse patamar. 
Além disso, é importante ressaltar, ainda, como mostra a 
Tabela 1, que a sindicalização rural chegou a 25% em 2004 
e 26% em 2008, caindo para 24% em 2012 e mantendo este 
índice em 2013.

Gráfi co 3

Taxa de sindicalização de POA por região (Brasil) 
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Tabela 1

Sindicalização nas áreas urbanas e rurais de POA Adulta (Brasil)

 1992 1996 1999 2002 2004 2008 2012 2013

 Áreas 
urbanas

8.449.366
(23%)

8.847.573
(23%)

8.714.068
(20%)

10.258.080
(21%)

11.455.842
(22%)

12.861.234
(21%)

12.329.622
(19%)

11.991.421
(15%)

 Áreas 
rurais

2.335.750
(17%)

2.315.983
(17%)

2.713.175
(19%)

3.000.942
(23%)

3.651.656
(25%)

3.865.445
(26%)

3.339.717
(24%)

3.429.732
(24%)

Total
10.785.116

(19%)

11.163.556

(18%)

11.427.243

(17%)

13.259.022

(18,0%)

15.107.498

(19%)

16.726.679

(19%)

15.669.339

(17%)

15.421.153

(16%)

Fonte: Pnad/IBGE. Anos selecionados. Elaboração própria.

Já a Tabela 2 mostra a sindicalização da População 
Ocupada Adulta rural, segundo a condição de assalaria-
mento. E aqui, mais uma vez, um dado aparentemente 
paradoxal: quando cotejamos o percentual de assalariados 
rurais sindicalizados com aqueles não assalariados rurais, 
em 2013, de acordo com os dados da Pnad/IBGE, encon-
tramos 15% da mão de obra assalariada rural sindicalizada 
e, entre os trabalhadores rurais não assalariados, o per-
centual alcança 30%. É interessante notar, que, em 2012, 
o percentual dos não assalariados era ainda maior: 31%. 
Conforme Rodrigues e Ramalho (2014, pp. 394-95; grifos 
no original), no período 1992-2012,

[...] a taxa de sindicalização dos assalariados agrícolas se 
mantém estável, praticamente, por todo o período [...] em 
torno de 15%. Ao mesmo tempo, a densidade sindical dos 
não assalariados agrícolas, que em 1992 já era maior que a 
dos assalariados (18%), atinge em 2012 31%. 

O que a Tabela 2, assim como os outros dados, chama 
a atenção é para o fenômeno da sindicalização rural não 
assalariada, fundamentalmente entre os agricultores fami-
liares, conforme estudos de Picolotto (2009) já citados, para 
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o caso da Região Sul. Analisando esse tema, Cardoso (2014, 
p. 125) observa o que corroboraria as principais hipóteses 
para a compreensão das questões tratadas neste texto:

[...] que, em 1988, 69% dos filiados no campo eram 
trabalhadores por conta própria e não renumerados, contra 
80% em 2012. O crescimento se deu, sobretudo, entre os 
pequenos produtores rurais, provavelmente em razão das 
regras para acesso ao financiamento da agricultura familiar, 
e não por uma diferencial propensão desses trabalhadores à 
sindicalização.

De outra parte, quando cruzamos os dados da Pnad/
IBGE de não assalariados com as regiões do país, percebe-
-se que esse processo está presente em todas as regiões – 
conforme veremos mais adiante – e hoje, em particular, na 
Região Nordeste (ver Tabela 3).

Tabela 2

Sindicalização rural segundo condição de assalariamento (2013)

 Sindicalizados
Não 

sindicalizados
Total

Assalariados*
880.976
(15%)

4.906.105
(85%)

5.787.081
(100%)

Não assalariados**
2.548.756

(30%)
5.816.495

(70%)
8.365.251

(100%)

Total
3.429.732

(24%)

10.722.600

(76%)

14.152.332

(100%)

Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração própria.

* Assalariados: empregados formais e informais; funcionários públicos estatutá-
rios; militares; trabalhadores domésticos formais e informais.
** Não assalariados: conta própria; empregador; trabalhador não remunerado; 
trabalhador na produção e na construção para consumo próprio. 
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Tabela 3

Sindicalização rural por região e condição de assalariamento (em %)

Região Condição 1992 1996 1999 2002 2004 2008 2012 2013

Sudeste
Assalariados 13 11 11 13 14 16 14 12 

Não assalariados 11 11 13 22 23 25 27 28 

Sul
Assalariados 25 22 20 19 20 17 18 16 

Não assalariados 29 33 30 36 38 41 38 32 

Nordeste
Assalariados 16 15 14 15 17 19 17 19 

Não assalariados 16 18 23 29 32 34 33 35 

Centro- 

-Oeste

Assalariados 7 8 7 8 12 11 7 10 

Não assalariados 10 9 9 18 20 21 20 21 

Norte
Assalariados 3 7 4 3 13 14 13 11 

Não assalariados 3 7 8 9 23 24 24 21 

Fonte: Pnad/IBGE. Anos selecionados. Elaboração própria.

A Tabela 3, que trata da sindicalização rural por região 
segundo a condição de assalariamento, traz dados ainda 
mais significativos para a compreensão do fenômeno da 
sindicalização rural não assalariada. Partindo da série his-
tórica que contempla os anos de 1992, 1996, 1999, 2002, 
2004, 2008, 2012 e 2013, ou seja, em oito anos seleciona-
dos nestes 22 anos, apenas nas regiões Norte e Nordeste 
o percentual de sindicalizados assalariados e não assalaria-
dos eram iguais, no início do período em questão (1992), 
respectivamente, 3% e 16% para essas duas regiões. As 
outras três regiões já possuíam, nesse ano, mais sindicali-
zados não assalariados que assalariados. De toda maneira, 
essa dinâmica só tendeu a aumentar, no período que com-
preende esses anos, transformando a sindicalização rural 
em todas as regiões do Brasil em um associativismo de não 
assalariados.

Nesse sentido, se utilizamos o último ano disponível 
com os números da Pnad/IBGE 2013, temos, para sindi-
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calizados assalariados e não assalariados por região, res-
pectivamente: Sudeste, 12% e 28%; Sul, 16% e 32%; Nor-
deste, 19% e 35%; Centro-Oeste, 10% e 21% e Norte, 11% 
e 21%. Cumpre ressaltar, ainda, no que tange à taxa de 
sindicalização dos trabalhadores assalariados rurais, que a 
Região Sul, em 1992, detinha o maior percentual de rurais 
assalariados sindicalizados, 25%. Em 2013, essa taxa caiu 
para 16%. Inversamente, o Nordeste, que inicia o período 
em questão com 16% (1992), chega em 2013 com 19%. 
Em outras palavras, além de possuir a maior taxa de sin-
dicalização rural assalariada, é também a região do país 
onde se concentra o maior percentual de não assalariados 
rurais: 35%.

Quais as explicações plausíveis para o entendimento 
desse processo? De forma resumida, poderíamos dizer que, 
em primeiro lugar, como já mencionado aqui, destacam-se 
as políticas voltadas para os trabalhadores rurais, no tocan-
te à previdência social, salário, aposentadorias etc., que 
vêm sendo levadas adiante desde os anos de 1960 com o 
Estatuto do Trabalhador Rural e o Estatuto da Terra, por 
exemplo, passando pelo Funrural a partir de 1971, com 
suas respectivas mudanças em 1975. Em segundo lugar, em 
1988, a promulgação da Constituição trouxe novos direi-
tos aos trabalhadores rurais. Já, em meados da década de 
1990, a instituição do Pronaf criou as condições de incor-
porar de forma mais sistemática, ainda que no seu início 
em bases bastante tímidas, os agricultores familiares, além 
de outros setores. Essa dinâmica se acentuou a partir de 
2003, com os governos Lula e Dilma, no que diz respeito 
às políticas públicas de inclusão social e ao aumento signi-
ficativo do volume de recursos voltados à agricultura fami-
liar. Certamente, o conjunto dessas questões que foram 
amadurecendo nas últimas décadas trouxe importantes 
mudanças na ação sindical rural e, em alguma medida, 
transformou a dialética das relações do trabalhador assa-
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lariado e não assalariado no campo e criou as condições 
para as transformações captadas, nesse âmbito, por este 
estudo e outras pesquisas que tratam dessa temática, pelo 
menos, nas últimas duas décadas no país. Some-se a isso a 
ação organizada dos trabalhadores rurais desde o final dos 
anos de 1970 e a atuação da chamada Igreja progressis-
ta, ligada à Teologia da Libertação, junto às comunidades 
rurais, assim como as políticas públicas no período, fatores 
que, com pesos distintos, foram decisivos para explicar o 
quadro atual. Desse modo, todo esse processo criou um 
caldo de cultura que nos ajuda a entender essa questão, 
ilustrada na Tabela 312. 

De outra parte, a Tabela 4 ilustra a sindicalização rural 
por gênero nos anos de 1992 e 2013. Há, entre os sindica-
lizados rurais, um crescimento significativo da participação 
feminina no total dos sindicalizados do setor: em 1992, ape-
nas 20% dos sindicalizados do campo eram mulheres, con-
tra 80% dos homens. Já, em 2013, há uma diminuição da 
sindicalização masculina, que cai para 59%, e o forte cresci-
mento, nesses vinte dois anos, do associativismo feminino, 
que sobe de 20%, no início da década de 1990, para 41%, 
em 2013. Vale dizer que a taxa de sindicalização feminina 
mais que dobrou no período.

Discutindo a questão da previdência social para os tra-
balhadores rurais, Brumer (2002, pp. 52-53) chama a aten-
ção para o fato de que

[...] se a inclusão dos trabalhadores rurais foi tardia em 
relação a outras categorias profissionais, a inclusão das 

12  Em estudo recente, o Dieese, analisando o trabalhador assalariado rural no Bra-
sil, afirma que o número aproximado dos trabalhadores rurais ligados à agricultu-
ra familiar no país, no conjunto da população ocupada, seria de, aproximadamen-
te, 9,6 milhões de pessoas em 2013. Neste caso, população ocupada com 10 anos 
ou mais de idade. O referido estudo trata, especificamente, dos trabalhadores as-
salariados rurais (cf. Dieese, 2014, p. 9).
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mulheres rurais trabalhadoras ocorreu ainda mais tarde, 
principalmente porque, para poder receber os benefícios 
da previdência social deviam, antes de mais nada, ser 
reconhecidas como trabalhadoras rurais [...] Assim, no 
início consideradas como “dependentes” seja dos pais ou 
dos maridos, passam paulatinamente a serem vistas como 
“autônomas”, portadoras de direitos individuais, o que 
lhes permite serem incorporadas como beneficiárias da 
previdência social.

Beatriz Heredia e Rosângela Cintrão (2006, p. 6) tam-
bém atentaram para a participação das mulheres nos movi-
mentos sociais rurais. De acordo com as autoras, esses movi-
mentos no campo têm “favorecido o acesso das mulheres a 
direitos e a políticas públicas”. 

Em resumo, essas são, certamente, questões pontuais 
para a compreensão do processo de associativismo das tra-
balhadoras rurais nas últimas décadas.

Tabela 4

Sindicalização rural por gênero (1992 e 2013)

1992 2013

Masculino
1.875.427

(80%)
2.026.101 

(59%)

Feminino
460.323
(20%)

1.403.631 
(41%)

Total
2.335.750

(100%)

3.429.732 

(100%)

Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração própria.

O Gráfico 4 apresenta dados recentes do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), relacionados ao peso dos tra-
balhadores rurais e urbanos associados às principais centrais 
sindicais no Brasil, reconhecidas pelo MTE, quando da afe-
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rição sindical para efeito de repasse dos recursos destinados 
às centrais sindicais de acordo com a Lei nº 11.648/2008. 

Observa-se, no Gráfi co 4, que o maior peso dos traba-
lhadores rurais está em entidades sem fi liação a qualquer 
central sindical (54%), indicando que há um campo expres-
sivo para a disputa entre as centrais sindicais na ampliação 
de sua representação no meio rural. A CTB é a central que 
tem maior peso de associação de trabalhadores rurais em 
sua base social (25%), seguida pela CUT (18%). Há que 
ponderar que tais percentuais podem estar superestimados 
ou subestimados, uma vez que o critério do MTE baseia-se 
em aferição a partir do registro atualizado das entidades, 
o que frequentemente destoa dos dados das centrais, para 
quem vale a fi liação política, independentemente da situa-
ção regularizada ou não delas junto ao MTE.

Gráfi co 4

Trabalhadores urbanos e rurais fi liados às Centrais (Brasil, 2013) (em %)
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A participação rural na CUT: base e direção
Dados da Central Única dos Trabalhadores sobre a sua 
base de sindicatos e trabalhadores associados guardam uma 
relação muito próxima com as questões tratadas nas seções 
anteriores deste artigo: representavam, em 2013, quase 4 
mil sindicatos filiados e o número de trabalhadores na base 
desses sindicatos chegava a, aproximadamente, 24 milhões, 
e destes, mais de 7,8 milhões seriam sindicalizados (CUT, 
2013). De outra parte, quase 40% dessas instituições eram 
entidades rurais (1.458), e um pouco mais de um terço era 
proveniente do setor público13 e/ou relacionado a ele.

Os dados acerca do número de sindicatos filiados e de 
trabalhadores associados aos sindicatos diferem significativa-
mente entre o informado pela própria CUT e o disponibili-
zado pela aferição do MTE. A razão para tal discrepância se 
deve, principalmente, ao fato de o Ministério só contabilizar 
as entidades devidamente registradas e atualizadas em seu sis-
tema, o que deve ocorrer a cada eleição sindical, como uma 
reafirmação de que a chapa eleita manterá seu vínculo com 
a respectiva central. Desse modo, um sindicato cutista que, 
por qualquer motivo, não esteja com a documentação em dia 
no MTE não será computado para os critérios de represen-
tatividade da Lei nº 11.648. No entanto, a mesma entidade 
constará no cadastro da CUT e terá todos os seus direitos de 
associada para indicação de delegados(as) aos congressos e 
plenárias se estiver cumprindo com suas atribuições estatu-
tárias. A atualização cadastral das entidades filiadas junto ao 
MTE é uma das principais preocupações da CUT na atualida-
de, bem como das demais centrais, tendo em vista os recursos 
que são repassados a essas instituições.

O Gráfico 5 e a Tabela 5 ilustram, mais detalhadamente, as 
tendências anteriormente referidas. A distribuição, por região, 
dos sindicatos cutistas mostra que a maior concentração está 

13  Neste artigo, nos ateremos apenas à questão dos trabalhadores rurais.
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no Nordeste, com 44%; seguida do Sudeste, com 21%, e do 
Sul, com 14%. Já no que tange à base de trabalhadores14, os 
principais contingentes se encontram, por ordem decres-
cente: Nordeste (41%), Sudeste (27%) e Norte (14%). 
Entre os trabalhadores associados, temos também em ordem 
decrescente: Nordeste (42%), Sudeste (27%), Norte (12%) e 

14  No caso de assalariados, a base de trabalhadores signifi ca a soma de todos os 
trabalhadores com vínculo empregatício em empresas da base de representação 
do sindicato, cobertos pelo instrumento da Convenção Coletiva de Trabalho, in-
dependentemente de ser ou não associado(a) ao sindicato. Excetua-se desse total 
os empregados que pertencem às chamadas categorias diferenciadas dentro da 
empresa (p. ex.: engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, secretárias etc.), bem 
como, evidentemente, empregados de empresas terceirizadas e/ou prestadoras de 
serviço que, mesmo trabalhando no mesmo local, pertençam a outra categoria eco-
nômica e tenham um sindicato próprio (p. ex.: vigilantes, pessoal de limpeza etc.). 
Trabalhadores temporários compõem parte da categoria, mas difi cilmente tornam-
-se associados, devido à precariedade de seu vínculo empregatício. No caso dos não 
assalariados, dada a informalidade que caracteriza a situação laboral, considera-se a 
base de trabalhadores todos os moradores de uma comunidade rural, por exemplo. 
Observa-se que a base de trabalhadores não assalariados rurais é imprecisa. Traba-
lhadores associados, sejam assalariados ou não assalariados, são todos aqueles que 
estão fi liados, voluntariamente, ao quadro de sócios do sindicato.

Gráfi co 5

Taxa de sindicalização por região (Brasil, 2013)
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Sul (11%). Em outras palavras, o que os dados mostram é que 
a Região Nordeste é aquela em que a CUT tem o maior núme-
ro de sindicatos e, por extensão, a maior base de trabalha-
dores, bem como o maior contingente de sindicalizados. De 
outra parte, quando se redimensiona a base da central entre 
aqueles trabalhadores com atividades urbanas e aqueles com 
atividades rurais, observa-se que quase a metade é oriunda do 
campo. Ou seja, quando se reordena essa mesma categoriza-
ção, número de sindicatos, base de trabalhadores e trabalha-
dores associados pela relação rural/urbano, observa-se que 
a quantidade de sindicatos rurais representa, no universo da 
CUT, aproximadamente 40%; a base de trabalhadores rurais 
é 44% e os trabalhadores associados aos sindicatos rurais e/
ou associações rurais ligados à CUT se aproximam da metade, 
perfazendo 46% do total dos sindicalizados dessa Central. Em 
termos absolutos, em 2013, os trabalhadores urbanos repre-
sentavam cerca de 4 milhões e 200 mil associados à Central 
contra, aproximadamente, 3 milhões e 600 mil sindicalizados 
ligados às atividades no campo. Esse processo, no entanto, 
não é novo no sindicalismo brasileiro. Segundo Maria Hermí-
nia Tavares de Almeida (1983, p. 196; grifos nossos),

[...] em 1960, os sindicatos ainda não haviam chegado ao 
campo e, no meio urbano, organizavam pouco menos de 
um milhão e meio de pessoas. Dezoito anos depois [1978], 
formavam uma massa de quase 10 milhões, dos quais mais da 
metade na zona rural. 

Ou seja, esse padrão de sindicalização rural, com todos 
os ingredientes que representa para a ação sindical no Brasil, 
tem se mostrado consistente desde a segunda metade da 
década de 1970. Apesar de dados estatísticos ainda precários, 
todos os indicadores apontam na mesma direção: crescimen-
to em números absolutos e relativos do associativismo rural, 
assim como da importância da atuação desse setor para o 
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conjunto do sindicalismo brasileiro15 e uma queda persisten-
te da sindicalização nas áreas urbanas, particularmente entre 
aqueles setores que foram fundamentais para a eclosão do 
movimento grevista no Brasil em 1978: o setor industrial e, 
em seu interior, os metalúrgicos. 

Tabela 5

CUT: sindicalização urbana e rural (2013)

Nº de sindicatos
Base de 

trabalhadores

Trabalhadores 

associados

Atividades urbanas
2.339
(62%)

13.325.061
(56%)

4.207.594
(54%)

Atividades rurais
1.458
(38%)

10.454.889
(44%)

3.639.210
(46%)

Total
3.797

(100%)

23.779.950

(100%)

7.846.804

(100%)

Fonte: CUT (2013). Elaboração própria.

De outra parte, Maria Hermínia chama a atenção para 
a utilização dos dados de sindicalização, à época, ainda bem 
mais precários que nos dias de hoje. No entanto, como dis-
semos antes, mesmo atualmente as estatísticas sobre associa-
tivismo sindical não são tão precisas e, como são utilizadas, 
por vezes, metodologias diferentes, é importante que olhe-
mos muito mais para as tendências indicadas que para o 
dado em si. Nesse sentido,

[...] estes devem ser tomados pelo que são: uma medida 
imprecisa da adesão formal aos sindicatos, que nada 
informa sobre o grau de participação efetiva dos associados 
na vida de suas entidades representativas [...] e que, tratados 
com a devida cautela, podem ser considerados um indicador 

15  Sobre a expansão do sindicalismo rural no Brasil pós-64, ver também Erickson 
(1979, p. 211).
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eloquente do fato de que, à diferença do passado, hoje, 
[início dos anos 1980] o movimento sindical brasileiro 
tem, virtualmente, uma base de massas. Em graus e formas 
variáveis, cerca de 10 milhões de trabalhadores fazem parte 
do mundo dos sindicatos e constituem um potencial de 
mobilização de porte significativo (Almeida, 1983, p. 196). 

Corroborando essas questões relacionadas ao cresci-
mento do associativismo no campo, Maria Helena Moreira 
Alves (1984, pp. 243-44) afirma que

[...] os sindicatos rurais foram os que mais cresceram sob o 
Estado de Segurança Nacional tendo sido, em grande parte, 
organizados pela oposição. Esta organização foi levada 
a efeito em estreita colaboração com as organizações da 
Igreja Católica para a defesa de camponeses sem terra e dos 
direitos dos posseiros, e com as comunidades de base rurais. 
Os organizadores dos sindicatos rurais têm obtido mais êxito 
que seus colegas urbanos na implantação de um sistema 
democrático de funcionamento no quadro da estrutura 
sindical oficial.

Ainda, de acordo com a autora, “diferentemente das 
federações urbanas, muitas das federações rurais têm lutado 
vigorosamente na defesa dos direitos dos trabalhadores do 
campo e do direito à terra”. No que concerne às estatísticas 
na década de 1970, utilizando como fonte o IBGE, a Contag 
e o setor de informática da Câmara dos Deputados, Alves 
(1984) enumera para os anos de 1974, 1976, 1977, 1978 
e 1979, respectivamente, cerca de 3 milhões, 3,5 milhões, 
4 milhões, 4,5 milhões e um pouco mais de 5 milhões de 
trabalhadores rurais associados às suas entidades sindicais. 
Esses dados, em geral, são indicativos de que a tendência 
ao crescimento da sindicalização rural no Brasil vem desde 
os anos de 1970, o que significa dizer que tem perdurado 
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nas últimas quatro décadas, processo que estaria indo na 
contramão do associativismo sindical urbano, mesmo guar-
dadas as especificidades desse setor. 

Nesse sentido, Regina Reyes Novaes (1991, p. 176) des-
taca o papel desempenhado pela “Igreja Católica, direta-
mente envolvida na fundação de sindicatos no campo”. A 
autora acentua, ainda, o fato de que

[...] na década de 70 foram fundados 46% dos 2.732 
sindicatos de trabalhadores rurais recenseados em 1989, 
e é possível relacioná-los com a busca de aposentadoria, 
pensões, auxílios-funeral, serviços de saúde. Por outro 
lado, dirigentes sindicais ligados à Contag interpretam essa 
aceitação do fardo previdenciário como tática do MSTR 
[Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais], para 
estimular a sindicalização e, principalmente, para evitar que 
os recursos [e] o controle da assistência ficassem nas mãos 
dos políticos locais (Novaes, 1991, pp. 178-79). 

Em resumo, para além das especificidades do movimen-
to sindical rural, das suas características regionais, das formas 
diferenciadas do trabalho no campo, o mesmo indivíduo é 
e/ou pode ser, a um só tempo, pequeno produtor familiar e 
trabalhador assalariado, para ficarmos apenas em um exem-
plo, os fatores acima mencionados funcionaram como a base 
para a rearticulação das lutas no campo e, em parte, explica-
riam o processo continuado de crescimento do associativis-
mo rural no Brasil desde a década de 1970. Assim, de forma 
geral, o peso dos rurais entre os trabalhadores sindicalizados 
no Brasil e, especificamente, no interior da CUT, não é por 
acaso16. Está ancorado fortemente, de um lado, na realidade 

16  Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mostrados antes no Grá-
fico 4 deste artigo, a CTB é a central que possuiria o maior peso relativo de sindi-
calização rural entre as centrais sindicais: 25% de seus associados vêm do campo 
contra 75% das áreas urbanas.
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das demandas daqueles que labutam a terra em nosso país 
e, de outro, nas políticas, sejam elas assistenciais, sejam de 
incentivo à agricultura familiar e/ou inclusão social, que 
foram sendo gestadas em todos esses anos. 

Nesse aspecto, poderíamos dizer que a CUT, por sua 
trajetória entre as classes trabalhadoras no Brasil nestas últi-
mas três décadas e por razões apontadas neste estudo, se 
transformou em estuário de parcelas ponderáveis do sindi-
calismo rural no Brasil, tanto de trabalhadores assalariados 
quanto daqueles não assalariados, certamente, neste caso, 
uma proporção significativa de trabalhadores oriundos da 
agricultura familiar, conforme veremos a seguir.

Ocorre, no entanto, que esse expressivo número de sin-
dicalizados rurais na CUT, seja em termos absolutos quanto 
relativos, não se reflete nos organismos de representação da 
Central. Pelo contrário, a despeito da participação significati-
va dos trabalhadores rurais nos primeiros quatro congressos 
(1983, 1984, 1986 e 1988), como já mencionado, de mais de 
30% do conjunto dos delegados nos referidos congressos e, 
naquele congresso de fundação, em 1983, os representan-
tes rurais serem quase a metade dos delegados presentes 
(44,7%) – conforme ilustra o Gráfico 6 –, no âmbito das ins-
tâncias organizativas ocorreu, em larga medida, um acentu-
ado declínio da presença desse segmento do ponto de vista 
de sua participação efetiva, seja no contingente de partici-
pantes como delegados, seja no âmbito das instâncias deci-
sórias, cujo exemplo mais claro é a composição, por setores 
de atividade na direção executiva dessa instituição, conforme 
mostraremos adiante. Uma das razões se deveria à questão, já 
tratada aqui, da mudança dos estatutos da CUT no 3º Concut 
(em 1988), com os novos critérios de representatividade para 
participação nos congressos. Daquele momento em diante, a 
quantidade de delegados nos congressos da CUT teria de ser 
uma proporção do número de associados, e não do número 
de trabalhadores de base (sócios ou não do sindicato). Nesse 
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sentido, o percentual sobre uma base mais restrita reduziu 
o número de delegados e, diante do cenário de disputas 
congressuais, tornou-se praxe que somente os membros das 
diretorias dos sindicatos fossem eleitos para participar desses 
eventos, o que teria levado a uma drástica queda na parti-
cipação rural nos congressos da CUT (sobretudo da base), 
conforme se vê no Gráfi co 6. 

Gráfi co 6

Taxa de participação das delegações rurais nos Concuts (anos selecionados)
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Fonte: Resoluções Concut. Elaboração própria.

No que tange ao perfi l da executiva nacional da CUT, os 
dados apresentados na Tabela 6 e no Gráfi co 7 foram colhidos 
a partir de levantamento de todas as gestões eleitas, desde o 
congresso de fundação, em 1983, até o congresso mais recen-
te, realizado em 2012, cujo mandato se encerrará em 2015. 
Vale dizer, foram analisados os doze congressos que a Central 
organizou em seus 31 anos de existência. Cumpre observar 
que, ao fi nal de cada congresso, são editadas suas resoluções, 
que, além de conter uma análise política, econômica e social 
da conjuntura brasileira, traz também um balanço do manda-
to que se encerra e um plano de lutas que norteia as ações da 
direção que se inicia a partir do congresso. Os cadernos de 
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resolução abordam ainda questões pertinentes às secretarias 
existentes na CUT nacional, tais como o tema das mulheres, 
da juventude, do combate ao racismo, da saúde do trabalha-
dor, da formação sindical, meio ambiente etc. De outra parte, 
ao final do documento, é listada a diretoria executiva eleita e, 
ao lado do nome do sindicalista, aparece também a respectiva 
instituição sindical à qual está filiado. Essas informações servi-
ram para a elaboração da Tabela 6 e do Gráfico 7, com base em 
onze variáveis: mandato, cargo dentro da executiva17, municí-
pio, estado, região do país, rural/urbano, macrossetor18, ramo, 
categoria profissional19, gênero e o tipo de entidade20. Para os 
objetivos deste artigo, no entanto, foram utilizadas apenas as 
informações relacionadas ao setor de atividade e à distinção 
entre rural e urbano.

Dezoito estados (perfazendo um total de cinquenta muni-
cípios) tiveram representação na executiva da CUT: sete da 
Região Nordeste, quatro da Região Sudeste, três da Região 
Sul e dois das região Norte e dois da Centro-Oeste. São Paulo 
é o estado com maior representação, com 34,6% de todos os 
membros da executiva ao longo da história da CUT, seguido 
por Rio Grande do Sul (8,7%), Minas Gerais (8,4%), Rio de 
Janeiro (7,5%) e Bahia (6,2%). 

17  Por “cargo na executiva”, definimos três variáveis: “executiva” aos membros com 
cargo na presidência, vice-presidência, secretaria geral e tesouraria; “secretaria-
do” aos membros que têm a titularidade em alguma secretaria específica, como 
formação, comunicação, política sindical etc.; e “direção executiva” àqueles que 
participam da executiva sem a titularidade em qualquer pasta.
18  Por “macrossetor”, adotamos a mesma definição utilizada pela organização da 
CUT: indústria, comércio e serviços, setor público e rural. 
19  Adotamos a mesma definição de “ramos” da CUT e consideramos “categoria profis-
sional” como a área mais específica do dirigente dentro do ramo. Por exemplo, no ramo 
químico, encontramos três categorias profissionais, como petroleiro, químico e plástico. 
No ramo de transporte, há categorias profissionais como metroviário e portuário, e as-
sim por diante. Foram identificados ao todo 15 ramos e 33 categorias profissionais.
20  Por “tipo de entidade”, consideramos as variáveis “sindicato”, “associação”, 
“oposição sindical” e “federação nacional”, “federação interestadual” e “federação 
estadual”, conforme a entidade pela qual o membro havia sido indicado delegado 
ao congresso que o elegeu para a executiva.
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O que esses dados nos dizem? Na Tabela 6, por exem-
plo, se compararmos a representação na executiva por setor 
de atividade no congresso de fundação da CUT, gestão 
1983-1984, e no 11º Concut, gestão 2012-2015, observamos 
que dois setores diminuíram sua participação: houve queda 
de militantes sindicais oriundos do setor industrial e decrés-
cimo, ainda maior, da representação rural na direção da 
central. De outra parte, dois setores cresceram fortemente: 
comércio/serviços tinha cerca de 20% em 1983 e alcança o 
patamar de quase 35% em 2012; já o crescimento do setor 
público é muito mais significativo, de pouco mais de 7% em 
1983, chega a 25% em 2012. De toda forma, o aspecto mais 
importante que tanto esse quadro quanto o seguinte nos 
mostram é o processo de sub-representação do sindicalismo 
rural nas instâncias organizativas dessa Central diante da 
taxa de sindicalizados desse setor pertencentes a ela.

Tabela 6

Direção executiva da CUT por setor de atividade (em %)

Concut/Gestão Rural Indústria
Comércio/

Serviços

Setor 

público
Total

Fundação (1983-1984) 28,6 42,9 21,4 7,1 100,0

1º (1984-1986) 22,2 38,9 22,2 16,7 100,0

2º (1986-1988) 15,0 35,0 25,0 25,0 100,0

3º (1988-1991) 10,0 35,0 35,0 20,0 100,0

4º (1991-1994) 6,5 35,5 29,0 29,0 100,0

5º (1994-1997) 6,3 28,1 34,3 31,3 100,0

6º (1997-2000) 9,4 34,3 31,3 25,0 100,0

7º (2000-2003) 12,5 28,1 31,3 28,1 100,0

8º (2003-2006) 9,7 22,6 41,9 25,8 100,0

9º (2006-2009) 12,5 18,8 31,2 37,5 100,0

10º (2009-2012) 14,8 25,9 33,4 25,9 100,0

11º (2012-2015) 12,5 28,1 34,4 25,0 100,0

Total 12,1 29,9 31,8 26,2 100,0

Fonte: Resoluções Concut. Elaboração própria.
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Já o Gráfi co 7 trata, mais especifi camente, da dicoto-
mia rural/urbana nos organismos de direção da Central, e 
ilustra, de forma ainda mais clara, a sub-representação dos 
rurais no âmbito da instituição. No congresso de fundação 
da CUT, em 1983, a participação dos trabalhadores do cam-
po na direção executiva alcançou quase 30%. Nos congres-
sos seguintes, ocorreu acentuada queda dessa participação 
até chegar no 4º e no 5º Concut com apenas 6% de partici-
pação nessa arena decisória. A partir do congresso seguinte, 
em 1997, ocorre, com pequenas variações, aumento percen-
tual de rurais na direção da central, mas nada muito signi-
fi cativo, levando-se em conta o peso numérico dos traba-
lhadores rurais a ela associados: no penúltimo congresso 
alcançou 15% e, no último, em 2012, caiu para 12%. O que 
explicaria essa discrepância?

Ao analisar a composição da executiva nacional que resul-
tou do 3º Concut, Leôncio Martins Rodrigues (1990, p. 57) 
apontava o fato de que, em um conjunto de quinze mem-
bros, havia “apenas um dirigente dos trabalhadores rurais 

Gráfi co 7
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(entre os cinco suplentes, há mais um)”. Discorrendo, ain-
da, sobre a composição dos delegados desse congresso, o 
autor observa:

[...] chama a atenção, de um lado, o alto nível de 
escolaridade de grande parte dos delegados, muito 
acima da maioria da classe trabalhadora brasileira, do 
eleitorado e da população do país. Mas chama a atenção, 
por outro lado, a proporção elevada de trabalhadores 
com baixíssimo nível de escolaridade, notadamente 
entre os trabalhadores rurais. Ambos os fenômenos 
têm diretamente uma mesma raiz: a composição social 
e profissional muito heterogênea da CUT, reunindo 
trabalhadores do setor urbano e do setor rural não só 
numa mesma entidade como também num mesmo 
congresso (Rodrigues, 1990, p. 81).

Por fim, esse autor afirma que,

[...] na CUT, a presença de trabalhadores rurais (na maior 
parte das vezes, pequenos proprietários), empregados 
de estatais e trabalhadores do setor privado implica um 
esforço, frequentemente artificial, de harmonização de 
reivindicações que têm coeficientes de motivação e força 
de mobilização diferentes para cada um desses três grandes 
grupos (Rodrigues, 1990, p. 81).

Vale dizer, são várias as “CUTs”, várias as práticas sin-
dicais em seu interior e, por vezes, diferentes os discur-
sos. Esse aparente gigantismo da Central leva, em alguns 
momentos, a uma dialética de força e fraqueza em suas 
ações e à dificuldade de contemplar interesses, demandas e 
questões múltiplas que são, por vezes, aparentemente, con-
traditórias. E, certamente, esses aspectos têm levado, nestes 
mais de trinta anos da história da CUT, há um processo de 
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sub-representação dos trabalhadores rurais em seus organis-
mos de direção, como exemplifica o Gráfico 7.

***

A CUT completou trinta anos em 2013. Fundada em agos-
to de 1983, como expressão de um setor sindical que reali-
zou tanto as grandes greves do período 1978-1980 quanto 
as paralisações de fábricas, cujas demandas por aumento 
de salários, contra o despotismo no interior dos locais de 
trabalho, melhorias nas condições de trabalho no campo e 
na cidade sacudiram o país no final dos anos de 1970. Esse 
movimento foi responsável, em alguma medida, por voca-
lizar as demandas de amplos setores da sociedade brasilei-
ra na luta contra a ditadura militar, pela redemocratização 
e por direitos em nosso país. A CUT foi, a um só tempo, 
naquele momento, catalizadora e impulsionadora desse 
processo. 

Passados mais de três décadas do seu surgimento, a 
CUT é, hoje, um ator sindical e político extremamente rele-
vante na cena pública nacional; é a maior central sindical 
brasileira e da América Latina e uma das maiores do mun-
do: possui 3.797 sindicatos filiados e o número de trabalha-
dores na base dessas entidades chega a quase 24 milhões, e 
destes, 7,8 milhões seriam sindicalizados (CUT, 2013). De 
outra parte, quase 40% dessas instituições são sindicatos 
rurais e cerca da metade dos trabalhadores sindicalizados 
na Central são oriundos do campo.

Nesse sentido, um dos principais paradoxos do sindi-
calismo brasileiro e, em especial, da Central Única dos Tra-
balhadores, é a forma como essa instituição lida, no plano 
político-sindical-organizativo, com os seus associados rurais. 

Como o texto procura demonstrar, no que tange à 
organização dos trabalhadores rurais, mesmo estes tendo 
uma expressiva força que se traduz em número de filiados, 
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número de sindicatos e base de trabalhadores e em capa-
cidade de mobilização de suas entidades na defesa de suas 
demandas, no interior do sindicalismo CUT, esse setor tem 
um peso diminuto nos órgãos decisórios da Central. Uma 
explicação reside no fato de que a representação rural é 
muito dispersa e, dada a conformação geográfica do Brasil, 
as distâncias dificultam o trabalho sindical se comparado 
com as áreas urbanas; a mescla de sindicatos de assalariados 
e também de não assalariados, entre outros aspectos, tra-
zem óbice à atuação do sindicalismo rural etc. 

De toda forma, a despeito dos problemas enfrenta-
dos pelos trabalhadores rurais e suas organizações, chama 
a atenção, conforme mostram os dados aqui discutidos, o 
crescente aumento da sindicalização rural nas últimas déca-
das: tanto entre os assalariados quanto entre os trabalha-
dores não assalariados no campo. E, entre estes últimos, o 
aumento da taxa de sindicalização em maior proporção que 
entre os primeiros. Esse processo está ancorado nas polí-
ticas públicas voltadas a esse setor desde os anos de 1960, 
como as medidas tomadas pelo governo João Goulart, pas-
sando por várias iniciativas nos governos militares, pela 
Constituição de 1988, pela criação do Pronaf nos anos de 
1990, no período FHC, no que tange à agricultura familiar, 
por exemplo, e à ampliação – sem precedentes – em gran-
de parte desses programas e a criação de novos, com um 
volume de recursos inéditos a partir de 2003, nos governos 
Lula e Dilma. Todos esses aspectos certamente levaram ao 
incremento do associativismo rural nas últimas quatro déca-
das. Em outras palavras, a luta dos trabalhadores rurais por 
equiparação de direitos com os empregados urbanos, por 
demandas específicas de luta pela terra, por reivindicações 
de políticas agrícolas adequadas aos agricultores familiares 
foram questões que encontraram solo “fértil” para se desen-
volverem, dadas as profundas desigualdades encontradas 
no campo brasileiro em todos esses anos. 
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Faz-se necessário, no entanto, sublinhar o papel chave 
desempenhado por um ator que foi a “base” da organização 
desse movimento pelo país afora no pós-1964 e nos anos 
de 1970: a Igreja Católica. De certa forma, essa institui-
ção funcionou como uma espécie de catalizadora, por sua 
capilaridade nas várias regiões do Brasil e, em especial, na 
zona rural, desse processo de organização mais amplo que 
desembocou, inclusive, na fundação da CUT em 1983. O 
fato de, no congresso de fundação, a delegação rural repre-
sentar quase a metade desse encontro diz muito do papel 
desempenhado por essa instituição e pelas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) nesse processo, naquele momento 
(Rodrigues, 2011, pp. 65-69).

A imagem construída pela CUT nos anos de 1980 este-
ve fortemente ancorada, simbolicamente, nos metalúrgicos, 
sobretudo devido às lutas conduzidas na região do ABC 
paulista. De lá saíram importantes lideranças que têm se 
destacado no cenário político nacional. Seu maior exem-
plo: Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir dos anos de 1990, quando o funcionalismo 
público em geral passou ao centro dos ataques e torna-
-se parte da resistência à política neoliberal que então se 
implantava no país, o sindicalismo do setor público assume 
a primazia na imagem simbólica da CUT na sociedade. Por 
vezes, outras categorias plasmaram o imaginário social des-
sa instituição sindical, como os petroleiros na greve iniciada 
em 3 de maio de 1995 e que durou 32 dias.

Os trabalhadores rurais, no entanto – principalmen-
te aqueles da agricultura familiar –, nunca expressaram 
a face pública da CUT no país. Possivelmente, tenham 
maior visibilidade em uma ou outra região em que pre-
domine essa atividade econômica, mas não no país como 
um todo.

O objetivo deste artigo foi analisar esse segmento que 
sempre teve uma presença significativa no sindicalismo 
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CUT e demonstrar que é no âmbito do trabalho rural que 
a Central tem tido índices mais relevantes de crescimento 
da sindicalização nos últimos anos, sobretudo nas regiões 
Nordeste e Sul, em que a atividade da agricultura familiar 
melhor representa a alternativa de um projeto de desen-
volvimento e o enfrentamento histórico à exclusão social.

Quem sabe, no contexto dos últimos dez anos, a ima-
gem que melhor simboliza a CUT não seja a de um trabalha-
dor rural e sua família, plantando e criando animais, com 
um pequeno trator ou um arado? Uma imagem impensável 
doze ou trinta anos atrás...

Por fim, o texto analisou as relações entre os trabalha-
dores rurais, o sindicalismo no campo e a Central Única 
dos Trabalhadores. Nesse sentido, é importante sublinhar 
que, proporcionalmente, como mostram os dados apre-
sentados, o associativismo rural é maior que a sindicaliza-
ção dos trabalhadores urbanos. De outra parte, quando 
se analisa as taxas de sindicalização no campo, chama a 
atenção o significativo aumento e preponderância de tra-
balhadores não assalariados, oriundos principalmente da 
agricultura familiar, no incremento das taxas de sindica-
lização. E isso ocorre em todas as regiões do país. Com 
relação à questão de gênero, outra novidade: o acentua-
do crescimento da sindicalização feminina na zona rural. 
Além disso, as regiões com maior sindicalização são, hoje, 
por ordem decrescente, o Nordeste e o Sul, com a ressal-
va de que a Região Nordeste é a única que tem mostrado 
um crescimento consistente e ascendente, tanto na sindi-
calização dos rurais assalariados quanto dos não assalaria-
dos. Em alguma medida, os dados da CUT com relação 
ao associativismo rural em suas fileiras, com quase metade 
de seus sindicalizados sendo oriundos do campo, apenas 
comprovam as tendências, no fundo, expressas nas estatís-
ticas da Pnad/IBGE e do Ministério do Trabalho. Isso não 
significa dizer que a CUT se transformou em uma central 
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sindical rural, mas talvez possamos afirmar, com base nos 
dados disponíveis, que ela tem conseguido mais eficácia 
em trazer para os seus quadros de associados, pelas razões 
expostas neste artigo, os trabalhadores rurais, a despeito 
da sub-representação desse setor nos organismos de repre-
sentação da Central. 

Em trabalho recente, Lima (2014, p. 31), discorrendo 
sobre a temática do trabalho, observa que este

[...] não permite sua redução a dicotomias tais como 
assalariado-não assalariado; com direitos-sem direitos; 
precarização-emancipação, entre outros que ajudam 
a perceber a árvore, mas não permitem visualizar a 
floresta. Dessa forma, a análise do trabalho se insere na 
compreensão da sociedade em seu desenvolvimento e da 
relação de força entre os atores sociais envolvidos, o que 
ajuda a explicar conquistas, retrocessos, reorganizações 
que compõem a dinâmica social.

O mesmo se pode dizer do sindicalismo e da “eclo-
são” do associativismo rural na dinâmica das relações de 
trabalho no Brasil, principalmente a partir de meados dos 
anos de 1970, o que não deixa de ser um paradoxo para a 
ação sindical em nosso país nesta segunda década do sécu-
lo XXI.
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PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS:  

NOVAS REDES E ATORES 

Abel Cassol e Sergio Schneider

Até meados do século XX, a sociologia manteve-se relativa-
mente alheia aos estudos sobre alimentação e consumo de 
comida em face dos efeitos sociais decorrentes dos proces-
sos de mudança tecnológica, os quais atraíam mais a aten-
ção dos analistas para o lado da produção e natureza dos 
processos produtivos e, posteriormente, das questões de 
distribuição (Ward, Coveney e Henderson, 2010). Durante 
boa parte da segunda metade do século XX, esse foi o foco 
central da sociologia rural e da sociologia da agricultura 
(Buttel, 2001). Nas últimas décadas, porém, os estudiosos 
passaram a problematizar e analisar sociologicamente o 
papel do consumo (Warde, 1997), as práticas alimentares 
(Mennell, Murcott e Otterloo, 1992) e as ações dos consu-
midores na conformação da identidade social ou de esti-
los de vida (Bourdieu, 2007), assim como novas formas de 
sociabilidade e identidade pelas formas de consumo de ali-
mentos (Ritzer, 2007; Baumann, 2007).

Em larga medida, esse deslocamento da sociologia 
rural e da agricultura para a sociologia da alimentação e do 
consumo ocorreu de forma mais proeminente na Europa e 
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na América do Norte. Entretanto, no Brasil e em outros paí-
ses emergentes também já há estudos sobre esses temas. De 
modo geral, a sociologia da alimentação tem como objeto 
de estudo a interação entre os processos biológicos e sociais de 
produção, consumo e distribuição de alimentos, cujas rela-
ções envolvem conflitos e disputas, representações e iden-
tidades, além de estratégias econômicas e comerciais por 
comida e matérias-primas de origem primária.

Conforme destacaram Díaz Méndez e Gómez Benito 
(2004), os fundadores da sociologia haviam analisado a 
alimentação apenas como uma dimensão para compreen-
der outras manifestações, como a religião, a desigualdade 
e o poder (Durkheim, 1996; Veblen, 1988; Weber, 1991). 
No decorrer do século XX, contudo, a sociologia passou a 
desenvolver estudos sobre o consumo, primeiramente pre-
ocupada em conhecer os comportamentos e valores sociais 
dos indivíduos afetados pelas novas formas de sociabilidade 
capitalista emergentes (Simmel, 1986), e depois passou a 
se interessar pelas relações entre os meios de consumo e as 
posições sociais (status) ocupadas pelos atores (Baudrillard, 
1995; Bourdieu, 2007).

Especificamente no âmbito dos estudos rurais, as discus-
sões em torno da alimentação ganharam impulso a partir 
da consolidação do processo de globalização da produção e 
distribuição de alimentos, que passou a se concentrar cada 
vez mais nas mãos das grandes empresas transnacionais 
(Friedmann e McMichael, 1989; Friedmann, 1993). Mais 
recentemente, outros elementos também passaram a impul-
sionar a problemática sociológica dos alimentos, tais como 
(1) as questões de saúde pública (desnutrição e obesidade), 
(2) os problemas ambientais decorrentes da produção de 
alimentos (poluição e contaminação com agroquímicos) 
e (3) a opulência do consumo e o consequente desperdí-
cio de alimentos (Lang, Barling e Caraher, 2009; Morgan e 
Sonnino, 2010; Popkin, 2011). No Brasil, poder-se-ia acres-
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centar uma quarta dimensão à crescente problematização 
sociológica das questões alimentares, que se refere, de um 
lado, às ações de segurança alimentar e nutricional (SAN) 
e, de outro, às políticas e ações dirigidas para os agriculto-
res familiares (Portilho, Castaneda e Castro, 2011; Guivant, 
Spaargaren e Rial, 2010). 

De maneira geral, os resultados dos estudos mostram 
que a “questão alimentar” extrapola a dimensão da oferta 
de matérias-primas, fibras e alimentos, assim como os pro-
cessos de organização produtiva (a agricultura em si) presen-
tes no meio rural. O consumo de alimentos e o significado 
simbólico da comida e da alimentação obtiveram enorme 
reconhecimento. Desse modo, é possível dizer que houve um 
verdadeiro deslocamento analítico e questões e temas rela-
cionados ao consumo e aos consumidores ganharam rele-
vância (Goodman, 2002). Contudo, o atual debate acerca 
da alimentação e do consumo continua a se concentrar em 
autores europeus, que têm levantado a necessidade de uma 
“virada do consumo” nos processos e práticas relacionadas à 
produção, comercialização e consumo alimentares (D. Goo-
dman, Dupuis e M. Goodman, 2012), destacando a impor-
tância do consumo para se compreender os modos de vida, 
as interações econômicas e as ações dos indivíduos.

Autores como Carolan (2012) afirmam que o estudo 
das relações do consumo e dos sistemas de produção agro-
alimentares é fundamental para a compreensão do compor-
tamento e das ações dos indivíduos na sociedade moderna 
(Beck, Giddens e Lasch, 1995), assim como a conexão com a 
saúde coletiva (Díaz Méndez e Gómez Benito, 2008). O ato 
de comer passa a ser bem mais do que uma ação hedonista, 
torna-se uma ação social com sentido capaz de gerar novos 
valores e modos de vida sustentáveis (Barbosa e Campbell, 
2006; Barbosa, 2009). O consumo e os consumidores, por 
sua vez, passam a ser vistos como atores reflexivos e agentes 
políticos, conscientes de que o ato de consumir tem relação 
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com a preservação do meio ambiente, a qualidade dos ali-
mentos, a forma como estes são produzidos e os impactos 
sociais que podem estar gerando (Seyfang, 2009).

É nesse contexto que inúmeros estudos sobre novas for-
mas de produção e consumo alimentares vêm sendo pro-
duzidos, notadamente a partir da análise de diferentes mer-
cados (ou redes) locais em que suas relações se manifestam 
(Brunori, 2007; Fonte, 2010). De acordo com D. Goodman, 
Dupuis e M. Goodman (2012), essas novas formas (alternati-
vas) de provisão alimentar são capazes de construir práticas 
materiais e imaginárias assentadas em valores e racionalida-
des transformadoras da lógica instrumental capitalista. Nesse 
sentido, o desenvolvimento das redes alimentares (tais como 
os movimentos de fair trade; as cadeias curtas etc.) poderiam 
gerar práticas econômicas alternativas, que diferem das formas 
capitalistas de produção, distribuição e consumo de alimentos. 
Segundo os autores, isso ocorreria pelo fato de que as redes 
alternativas de abastecimento agroalimentar estariam assenta-
das em valores territoriais, assim como imersas em construções 
e convenções sociais que atribuem aos alimentos outros juízos 
de julgamento e valoração ligados aos valores sociais e cultu-
rais das regiões nas quais são produzidos e consumidos.

De fato, uma parte significativa dos estudos indica que 
os processos de constituição de novas formas e relações 
entre a produção e o consumo de alimentos são permea-
das por formas de sociabilidade assentadas no interconheci-
mento e em redes sociais (Marsden, Banks e Bristow, 2000; 
Marsden, Banks e Renting, 2003; Brunori, 2007). O aspecto 
em comum destacado nessas análises é o reconhecimento 
de que a sociabilidade se traduz em vínculos que são capa-
zes de criar valores sociais e culturais que estão enraizados 
na história, na cultura e nos territórios locais, fazendo com 
que a produção, o consumo e a circulação dos alimentos 
seja a base sob a qual novas relações sociais são estabelecidas 
(Goodman, 2002).
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Em síntese, esta literatura sugere que a interação entre 
as formas de produzir e comercializar e os modos de con-
sumir e alimentar são cruciais para desenvolver práticas 
sustentáveis tanto de produção quanto de consumo. E estas 
análises acabam informando o campo de ação das políticas 
públicas, o papel dos atores e mediadores sociais e suas for-
mas de organização, que passam a ser vistos como os atores 
que poderiam estimular a emergência de formas alternati-
vas de produção, comercialização e consumo de alimentos 
(Marsden, Banks e Renting, 2003).

No caso brasileiro, pouca atenção tem sido despendida 
à questão da alimentação e, menos ainda, do consumo de 
alimentos em uma perspectiva sociológica. O debate sobre 
a alimentação e suas distintas formas de organização tem 
se restringido ao papel desempenhado pelo assim chama-
do agronegócio e um pouco pela análise de (novas) expe-
riências que aproximam produtores e consumidores. Este é 
o caso, por exemplo, das tradicionais feiras livres da região 
Nordeste, anteriormente estudadas por Garcia (1992, 2008), 
assim como das recentes políticas públicas que vêm sendo 
implantadas no país (Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE), 
as quais são exemplos de formas diversificadas de mercados 
e organização alimentar, em que produtores e consumidores 
interagem. Vale registrar que a antropologia da alimentação 
tem feito esforços interessantes para estudar as práticas ali-
mentares como dimensões da identidade e/ou da cultura.

Tomando esse debate como referência, este artigo 
pretende contribuir com as discussões sociológicas con-
temporâneas acerca das (novas) relações de produção e 
consumo no setor agroalimentar. O objetivo central deste 
artigo consiste em analisar as formas alternativas de abas-
tecimento e produção alimentar através do entendimento 
do papel desempenhado pelos consumidores nesse pro-
cesso. O campo de observação para realização do estudo 
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foram dois grupos coletivos de aquisição de alimentos e as 
feiras de venda direta.

O artigo se estrutura em três seções principais. Na pri-
meira delas, se discute a abordagem das novas formas de 
produção e consumo que vêm sendo analisadas nos estu-
dos rurais, as chamadas redes agroalimentares alternativas 
(alternative food networks). Aqui o objetivo é discutir as prin-
cipais características desse processo e suas implicações para 
pensar questões como construção social de mercados alter-
nativos, qualidade e produção local de alimentos vinculada 
aos valores sociais e culturais dos territórios onde emergem.

A segunda seção é reservada à descrição e apresentação 
de casos empíricos dessas redes (e mercados) que vêm sendo 
construídas e consolidadas em diferentes partes do mundo. 
Em especial, discutiremos as principais questões em torno da 
rede de consumidores do GAS (Grupo de Aquisição Solidá-
ria), na região de Pisa na Itália, analisando como a criação e 
operação dessa rede partiu da iniciativa dos próprios consu-
midores da região, assim como analisaremos o caso da Fei-
ra do Pequeno Produtor de Passo Fundo, no Estado do Rio 
Grande do Sul, cujo mercado foi construído e é gerido por 
um grupo de agricultores familiares do município.

A terceira seção volta-se à questão do consumo no inte-
rior dessas redes agroalimentares, em que buscamos demons-
trar como os consumidores podem ser vistos como agentes 
importantes na mudança rumo a práticas de consumo mais 
sustentáveis. O objetivo aqui foi o de problematizar quem 
são esses consumidores “alternativos” e quais valores estão 
orientando suas práticas cotidianas de consumo. Para encer-
rar, nas conclusões apresentamos algumas considerações e 
apontamentos que visam propor uma nova agenda de pes-
quisas para a sociologia rural, que incorpore a dimensão do 
consumo enquanto uma variável chave para a compreensão 
da alimentação contemporânea, destacando o papel desem-
penhado pelos mercados alimentares locais nesse processo.
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Redes agroalimentares alternativas: construção social  
de mercados, embeddedness e território
Já faz algum tempo que os estudos rurais vêm chamando a 
atenção para a necessidade de mudança do modelo agroa-
limentar e agrícola convencional em direção a formas mais 
sustentáveis de coprodução entre sociedade e natureza. 
Alguns autores chegaram a postular a necessidade de supe-
ração do modelo produtivista de agricultura e sugerem uma 
transição para um modelo de desenvolvimento rural (Van 
der Ploeg et al., 2000). Essa “virada analítica” é caracteriza-
da pela emergência de estudos que enfatizam formas alter-
nativas de produção e consumo, os quais estão preocupados 
em analisar a criação, operação e consolidação dessas novas 
relações e padrões no interior do sistema agroalimentar.

Tais análises refletem o surgimento de novas formas 
de produção e consumo, que emergem como resposta e 
alternativa aos diversos questionamentos sobre os limi-
tes e incongruências da agricultura moderna (problemas 
ambientais, insegurança alimentar, alimentos processados 
industrialmente e sem valor nutritivo), que ganham força 
e destaque a partir da década de 1990 (Goodman, 2002). 
Nesse sentido, a literatura em torno das redes agroalimenta-
res alternativas se fundamenta na crítica ao sistema político 
e econômico ligado às grandes empresas e corporações que 
dominam a produção e distribuição dos alimentos, reivin-
dicando questões de justiça social, produção sustentável, 
cadeias curtas de produção, valorização de mercados de 
produtos locais e singulares (Thomé da Cruz, 2012).

Esse processo acaba por reconhecer a reflexividade 
dos consumidores e que os agricultores são cada vez mais 
instados a desenvolver novas formas de produção e comer-
cialização que contribuam para a relocalização e o quality 
turn do sistema agroalimentar (Goodman, 2002; Harvey, 
McMeekin e Warde, 2004). Assim, produção e consumo se 
assentam em um tripé baseado em dimensões relativas ao 
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produto (que está ligado à origem/procedência deste), ao 
lugar (ligado ao território e à identidade) e ao processo 
(expresso pelo saber-fazer específico e da cultura de cada 
região/agricultor) em que os alimentos são produzidos, 
transformados, distribuídos e consumidos (Ilbery e Bow-
ler, 1998). Esse processo de relocalização tem sido anali-
sado a partir de diversos enfoques, seja através de dimen-
sões/processos políticos (slow food; boicote a produtos não 
sustentáveis etc.), pelo viés das políticas públicas e/ou das 
novas formas de produção e relação entre produtores e 
consumidores. 

Em quaisquer desses enfoques, os consumidores emer-
gem como o novo ator-chave para as interpretações acerca 
da “questão alimentar” contemporânea (Goodman, 2002; 
Portilho, Castaneda e Castro, 2011). São eles que passam a 
desempenhar um papel inovador nas formas de organiza-
ção dos processos de produção (demand driven), resultan-
do na criação daquilo que Marsden e colaboradores (2000; 
2003) denominaram de cadeias curtas de abastecimento, 
que consiste em uma iniciativa de aproximar os agricultores 
que produzem e os consumidores que consomem. Segun-
do esses autores, tal processo está na origem do desenvol-
vimento das redes agroalimentares alternativas, que se con-
trapõem às redes longas formadas pelas grandes cadeias do 
agronegócio globalizado.

A característica central das cadeias curtas de produ-
ção e comercialização está relacionada à distância física 
de extensão e percurso entre os produtores primários e os 
destinatários finais dos alimentos, em contraposição aos cir-
cuitos longos formados por cadeias industriais de abasteci-
mento que distanciam e separam cada vez mais esses ato-
res entre si. Na prática, as cadeias curtas acabam formando 
redes alimentares alternativas ao modo convencional, pois 
são formadas por produtores, consumidores e outros atores 
que buscam “alternativas” ao modo industrial de abasteci-
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mento alimentar. Essas redes referem-se a agentes que estão 
diretamente envolvidos na produção, processamento, dis-
tribuição e consumo dos produtos alimentares. Como prin-
cipais características, esses tipos de cadeias agroalimentares 
engendram diferentes relações com consumidores e podem 
envolver diversas convenções e construções de qualidade, 
embasadas no enraizamento social (embeddedness), hábitos 
e cultura alimentar locais e regionais em que tais relações 
estão imersas e através das quais esses novos mercados são 
socialmente construídos. 

No Brasil, esse debate ainda é incipiente, ainda que 
alguns autores venham desenvolvendo trabalhos com essa 
perspectiva. Radomsky (2010), por exemplo, analisou como 
a construção da rede ECOVIDA está assentada na manuten-
ção de um estilo de vida ecológico – tanto dos produtores 
quanto dos consumidores –, permitindo a construção e atri-
buição de significados aos alimentos comercializados por 
ela. Ferrari (2011) analisou o processo de construção social 
dessas formas de produção e comercialização no Estado de 
Santa Catarina. Ao analisar três casos empíricos, o autor 
demonstra como os agricultores daquela região vêm cons-
truindo alternativas ao modelo convencional de produção 
ao utilizar estratégias de agregação de valor e inserção dos 
seus produtos em mercados específicos, aproximando pro-
dutores e consumidores e desenvolvendo relações de con-
fiança entre ambos.

Também em Santa Catarina, Scarbelot (2012) estudou 
como fatores históricos e conjunturais – associados à etnia 
italiana – contribuíram para o desenvolvimento e consolida-
ção de formas alternativas de produção, processamento e dis-
tribuição alimentar por parte dos agricultores e consumido-
res no Município de Nova Veneza, região sul daquele estado.

Em todos esses casos, portanto, reconheceu-se a capa-
cidade que os próprios atores sociais têm de criar e cons-
truir formas alternativas de produção e comercialização 
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alimentares, ou seja, de desenvolver novas formas de 
mercado (Long e Van der Ploeg, 2011). Além disso, esses 
exemplos demonstram como os mercados alimentares têm 
emergido enquanto formas de inclusão social para um con-
tingente considerável de pequenos agricultores em distin-
tas regiões.

Nesse sentido, essas redes alternativas engendram uma 
miríade de relações sociais e culturais que estão no interior 
dos territórios nos quais emergem, fazendo com que as 
transações econômicas aí realizadas estejam imersas nesses 
valores e sejam influenciadas por eles.

Como veremos adiante, experiências empíricas desse 
tipo de rede agroalimentar permitem que significados e 
valores sociais sejam atribuídos aos alimentos. Por sua vez, 
esses significados e valores variam de acordo com a realida-
de social e as características de cada região.

Alternatividade das redes agroalimentares “alternativas”
Diversos são os estudos que reivindicam a necessidade de 
problematização do processo de quality turn evidenciado 
nas teorias acerca do sistema de abastecimento agroalimen-
tar atual (Goodman, 2002). Esses estudos têm como princi-
pal objetivo discutir a ideia antípoda entre produção de ali-
mentos locais imersos versus produção de alimentos globais 
“desimersos”, adotada por diferentes autores1. 

O desenvolvimento de novas formas de produção e con-
sumo alimentar está vinculado ao processo mais geral deno-
minado de “virada da qualidade” (quality turn), em que a 
questão agroalimentar passa por um movimento em dire-
ção à qualidade alicerçada na confiança, na tradição local 
e em novas formas de organização econômica. Segundo 

1  Alguns autores chamaram a atenção para o cuidado em tomar o local (place) 
como algo puro, onde não há relações de poder e dominação. Especificamente, 
eles defendem a produção local como uma estratégia e não como solução ao siste-
ma agroalimentar dominante. Ver, por exemplo, Born e Purcell (2006).
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Goodman (2002), a revalorização que as redes alimentares 
alternativas permitem vinculam as práticas alimentares aos 
territórios rurais (locais), tornando-os capazes de desenvol-
ver “novos espaços econômicos”, ou espaços “alternativos” 
ao convencional. 

Para Sonnino e Marsden (2006), esse processo de quality 
turn – e a consolidação das redes alimentares alternativas – 
assume características distintas de acordo com o contexto 
político, os atores sociais e a história de cada território ao 
qual estão vinculadas. Portanto, definir o que é qualidade e 
o quão “alternativo” essas redes são depende das caracterís-
ticas dos contextos sociais em que se encontram2. 

Em virtude de surgirem como respostas às crises eco-
nômicas, sociais e de saúde pública geradas pelo modelo 
agroalimentar convencional, essas redes alternativas suge-
rem, intrinsecamente, que há uma oposição entre modelos 
de produção e consumo de alimentos. Todavia, ao se ana-
lisar processos empíricos, verifica-se que as fronteiras entre 
ambos os modelos não são tão rigorosas e claramente deli-
mitadas, conforme a seguir se analisa.

De acordo com Fonte (2010), embora os modelos con-
vencional e alternativo sejam quase sempre considerados 
antagônicos, eles operam em um mesmo espaço econô-
mico, interseccionando e sobrepondo-se um ao outro. Ou 
seja, não podemos falar de um modelo alternativo e outro 
convencional de forma ideal, uma vez que, na realidade, 
ambos formam redes que se relacionam, se comunicam e 
até mesmo se justapõem (Thomé da Cruz, 2012).

D. Goodman, Dupuis e M. Goodman (2012) argu-
mentam na mesma direção da coexistência desses mode-
los, sendo as formas “alternativas” geralmente apropriadas 
pelo modelo “convencional”, com o intuito de responder 

2  Para maiores detalhes das diferenças de surgimento e funcionamento dessas 
redes em distintas regiões e contextos, ver Goodman (2002) e Fonte (2008).
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a demandas de consumidores por produtos sustentáveis e 
mais justos.

Segundo esses autores, o desenvolvimento dessas redes 
assumem características diferenciadas, dentre as quais 
podemos distinguir cadeias agroalimentares locais (local 
food) e cadeias agroalimentares localizadas (locality food). Ao 
enfatizarem a necessidade de aprofundar as análises sobre 
as relações sociais existentes nesses espaços – que eles consi-
deram muito pouco estudadas se comparadas com as ques-
tões ecológicas e os resultados materiais que elas propor-
cionam –, os autores discutem a questão da alteridade que 
essas redes detêm em relação ao sistema convencional e as 
reflexividades que ali se confrontam quando analisamos o 
papel dos consumidores.

Para Goodman, Dupuis e Goodman (2012), os alimen-
tos localizados (locality food) são aqueles nos quais selos de 
origem e procedência são imputados para o reconheci-
mento da qualidade atribuída aos produtos. Nesses casos, 
o objetivo buscado, geralmente, é um aumento de escala, 
fazendo com que esses produtos passem a ser consumidos 
não mais em nível local, mas em nível regional e interna-
cional. Assim, a alteridade dessas redes se dá a partir des-
sa mudança de escala, implicando em adoção de novos 
padrões e convenções de mercado e de governança que são 
diferentes das relações locais face a face e das convenções 
domésticas de qualidade anteriormente adotadas. Nesse 
sentido, asseveram os estudiosos, essas redes encontram-se 
mais fortemente vinculadas aos mercados alimentares con-
vencionais, como tem ocorrido, recentemente, com muitos 
grupos varejistas incorporando tais produtos às suas lojas 
(caso do Carrefour, Tesco e Wal-Mart).

Por outro lado, os alimentos locais (local food) são carac-
terizados por redes de produtores e consumidores locais, 
que podem ou não possuir selos de origem ou procedên-
cia, mas que permitem que outras formas de interação, para 
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além da mercantil, possam existir. Nessas redes, a alteridade 
é atribuída às relações interpessoais, aos processos de trocas 
localizadas e personalizadas, permitindo um engajamento 
ético e político e o estabelecimento de relações igualitárias 
entre produtores e consumidores. 

Nesse sentido, o importante a reter é que não se deve 
tomar a produção local de alimentos enquanto espaço 
puro, em que não há relações de poder e competição entre 
os diferentes atores. Segundo Born e Purcell (2006), é pre-
ciso ter cuidado para não confundir as relações espaciais 
que essas redes possibilitam (produção em âmbito local), 
com as relações sociais a elas subjacentes (poder, confian-
ça, interação pessoal, embeddedness), que necessitam ser 
mais bem analisadas (D. Goodman, Dupuis e M. Goodman, 
2012, p. 71).

Na verdade, as redes alimentares locais parecem ser 
mercados híbridos em que podem ser encontradas tanto 
relações convencionais de produção e consumo, como rela-
ções alternativas (Sonnino e Marsden, 2006). Essas redes 
não devem ser vistas enquanto formas de oposição (no sen-
tido de confrontação) aos mercados agroalimentares con-
vencionais, mas como formas diferenciadas de produzir e 
consumir no interior do sistema capitalista. No entanto, não 
há porque imaginar que essas redes não possam estabelecer 
relações mercantis e de trocas diferenciadas, contribuin-
do com a construção de regimes sustentáveis e mais justos 
entre os atores participantes. Dessa forma, esses espaços são 
construídos e mantidos por uma diversidade de atores e ins-
tituições, os quais adotam lógicas e processos distintos, que 
podem ser contestados e/ou legitimados em nível local. 

Antes de analisar especificamente a questão do consu-
mo, apresentamos duas experiências empíricas com o intui-
to de descrever as principais características, diferenças e 
semelhanças que possam ajudar a compreender as questões 
até aqui expostas.
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Estratégias alimentares e de abastecimento locais:  
o caso do Grupo de Aquisição Solidária (GAS) italiano  
e a Feira do Pequeno Produtor de Passo Fundo (RS)
A escolha por analisar comparativamente esses dois casos 
justifica-se pelo interesse em verificar de que modo as teo-
rias e conceitos utilizados na Europa se ajustam à realidade 
brasileira, ainda carente em estudos que tratam das rela-
ções entre produção e consumo alimentar. A opção ado-
tada também se justifica pelo fato de um dos objetivos do 
artigo buscar demonstrar como mercados alimentares loca-
lizados possuem características de funcionamento, gestão e 
valorização distintas, de acordo com os contextos sociais e 
culturais (históricos) nos quais emergem. Nesse sentido, a 
comparação entre duas regiões bastante diferenciadas em 
termos históricos e sociais permite que esses elementos 
sejam evidenciados. Outro fator que justifica essa escolha 
se deve à possibilidade de demonstrar como ambos os mer-
cados constituem-se em formas consolidadas de inclusão 
social dos agricultores familiares em cada uma das regiões 
selecionadas.

A metodologia utilizada foi a do estudo de caso da Feira 
do Pequeno Produtor de Passo Fundo (RS), em que a cole-
ta de dados ocorreu por meio de entrevistas e da aplicação 
de questionários semiestruturados3. Os dados sobre a Feira 
fazem parte de um estudo mais amplo, no qual as questões 
da emergência desse mercado alimentar, suas formas de 
funcionamento e os valores sociais e culturais que orientam 

3  No total, foram aplicados 45 questionários semiestruturados aos consumido-
res da Feira e 25 aos feirantes. A escolha desses indivíduos obedeceu a um cri-
tério de amostra intencional, ou seja, não foi calculado um número prévio de 
questionários a serem aplicados, ao passo que as respostas foram sendo repetidas, 
cessaram-se as aplicações. Além dos questionários, foram realizadas 25 entrevistas 
em profundidade (com roteiro de perguntas), sendo 12 com feirantes, 7 com con-
sumidores e 3 com representantes de instituições de mediação (Emater, Secrint e 
STR). O período de coleta de dados deu-se entre os meses de abril a novembro de 
2012 (Cassol, 2013).
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as práticas econômicas foram analisados de forma mais pro-
funda (Cassol, 2013).

Em relação ao GAS da Itália, a metodologia utilizada 
baseou-se em revisão da literatura sobre os casos estudados 
por Brunori e colaboradores (2007, 2010a, 2010b). A esco-
lha desse caso, conforme referido, justifica-se em face de 
sua especificidade em relação a outras formas de organi-
zação dos mercados alimentares locais. Além disso, o caso 
italiano reporta-se a uma região historicamente vinculada à 
produção de alimentos tradicionais.

Dessa forma, num primeiro momento, discutimos 
a experiência do GAS na Itália, o qual se constitui como 
uma rede de consumidores que compram seus produtos de 
pequenos agricultores pela internet, podendo escolher os 
produtos que desejam antecipadamente; e também em fei-
ras livres organizadas semanalmente em diferentes regiões 
(Brunori et al., 2010a, 2010b). Na sequência, apresentamos 
o caso do mercado alimentar da Feira do Pequeno Produ-
tor de Passo Fundo, região norte do Estado do Rio Gran-
de do Sul, com o objetivo de analisar como as interações 
entre agricultores e consumidores vêm influenciando e 
transformando as práticas de produção e consumo naquele 
município.

Secundariamente, também analisamos as principais 
semelhanças e diferenças entre esses dois mercados em 
relação às formas de interação entre os atores (e os valores 
que são capazes de gerar e sobre os quais se apoiam), os 
ativos (recursos) e formas de governança associados ao con-
texto social em que estão situados.

O Grupo de Aquisição Solidária (GAS) na Itália:  
uma rede local a partir dos consumidores
De acordo com Brunori et al. (2010a; 2010b), o GAS é um 
grupo de compras organizado por consumidores italia-
nos que construíram diversas redes de relações ao redor 
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do consumo de alimentos frescos e saudáveis na região de 
Pisa, na Toscana4. Boa parte desses consumidores pertence 
a outras associações e grupos ligados a iniciativas alimenta-
res (movimentos de fair trade, associações ambientais etc.), 
permitindo ligações estáveis com outras redes que também 
buscam construir alternativas.

Esses consumidores, por sua vez, estão ligados a uma 
rede de pequenos agricultores que são responsáveis pelo 
abastecimento e atendimento das demandas alimentares 
da rede. De forma geral, esses produtores trabalham com 
pequenas escalas de produção e com produtos orgânicos, 
baseados na diversificação das atividades e na conexão entre 
conhecimentos tradicionais (saber-fazer cultural da região) 
e inovação (ligação direta com os consumidores participan-
tes da rede) (Brunori et al., 2010b, p. 11).

A Figura 1 esquematiza as redes de relações do GAS, 
ilustrando a interação relacional estabelecida entre pro-
dutores e consumidores que dela fazem parte. Np1 são os 
“novos camponeses” (neo-peasant), os quais possuem diver-
sos contatos com os consumidores (c1,...,cn), porém estão 
relativamente desconectados dos produtores locais no terri-
tório. Dessa forma, esses agricultores desenvolvem ligações 
com outros locais, criando “comunidades virtuais”, as quais 
são geridas e apoiadas sobre listas de e-mails, blogs e sites 
na internet. Por sua vez, os agricultores locais (Lf1, ..., Lfn) 
constroem redes localmente mais densas, todavia possuem 
menos contato direto com os consumidores e maior intera-
ção com intermediários (int)5. Desvincular esses produtores 

4  Apesar de ter surgido na Toscana, cabe destacar que a rede que forma o GAS es-
tende-se a diversas regiões italianas e compreende uma grande variedade de gru-
pos de consumidores e produtores de norte a sul do país (Brunori et al., 2010a).
5  As diferenças entre os “novos camponeses” e os agricultores locais é que os 
primeiros são pessoas que se estabeleceram na região da Toscana a partir dos anos 
1970, desenvolvendo agricultura orgânica e multifuncional; já os segundos são 
pessoas com experiência familiar na agricultura, que são nativos da região e pos-
suem fortes laços com a comunidade local (Brunori et al., 2010b).
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locais dos intermediários e integrá-los ao GAS implica a pos-
sibilidade de reconectar toda uma rede social presente no 
território (Brunori et al., 2010b, p. 34).

Nesse sentido, a rede do GAS proporciona uma troca 
intensa de informações, a identificação de problemas e ini-
ciativas comuns entre as diversas redes e sub-redes que são 
capazes de manter6. Claramente há um compartilhamento de 
conhecimentos e informações entre os integrantes e institui-
ções participantes da rede, o que contribui para consolidá-la 
diante de outras formas de comércio e produção alimentar. 

Essas trocas estão presentes quando da seleção dos 
agricultores por parte do grupo de consumidores, os quais 
levam em conta a aderência destes a princípios de sustenta-

6  Por exemplo, diversos produtores da rede do GAS estão conectados a outros 
produtores de produtos tradicionais, tais como o queijo Parmigiano Reggiano, pro-
dutores de maçãs e laranjas orgânicas que não fazem parte da “rede principal”, 
mas que mantêm relações estáveis com esta.

Figura 1

Redes de relações constituídas entre produtores e consumidores do GAS

Fonte: Brunori et al. (2010b, p. 34).
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bilidade produtiva e de consumo. Ainda, os produtores são 
escolhidos pelo tipo de produto que produzem e a distri-
buição é organizada de acordo com isso: caixas com vege-
tais, frutas e pães, queijos, massas e cereais etc. (Brunori et 
al., 2010b, p. 33). 

Portanto, o contexto relacional é criado pela comuni-
cação estabelecida entre os atores, assegurada pela troca de 
e-mails, pela interação direta (face a face), encontros orga-
nizacionais e visitas às propriedades. Esse processo facilita a 
troca de informações, define regras e constrói estratégias de 
atuação comuns entre produtores e consumidores.

Em relação às características principais de funciona-
mento e legitimação desse mercado, Brunori et al. (2010b) 
mencionam a questão da reputação e da confiança como 
valores essenciais na visão ética atribuída aos produtores 
pelos consumidores. Segundo os autores, esses valores 
dão aos produtores melhores posições no mercado: nos 
melhores casos, a confiança substitui a barganha, tornan-
do desnecessária a certificação dos produtos e reduzindo os 
custos de transação. A estratégia de sobrevivência dos pro-
dutores do GAS é centrada na qualidade, e a negociação e 
a construção desse atributo no interior da rede estão vin-
culadas à sazonalidade e à provisão/produção local dos ali-
mentos consumidos, através dos quais características como 
“frescor”, variedade, sabor e valor nutricional tornam-se 
essenciais. Atributos de qualidade como tamanho e forma-
to, cor, integridade – característicos do modelo agroalimen-
tar convencional – não são considerados relevantes enquan-
to estratégia de sobrevivência e atribuição de qualidade aos 
produtos.

Nesse sentido, o funcionamento desse mercado depen-
de muito mais de “ativos imateriais” – como a confiança 
e a reputação – do que de “ativos materiais” – tecnologia, 
maquinário, embalagens. Ou seja, a manutenção dessa rede 
– e dos agricultores que dela fazem parte – está ligada a 
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uma base de recursos endógenos, conhecimentos e habili-
dades, que são produzidos e reproduzidos pela interação no 
interior da rede. E são justamente os produtos fabricados a 
partir desses conhecimentos e habilidades que são buscados 
pelos consumidores.

Finalmente, esse tipo de mercado permite a consoli-
dação de formas relacionais de interação entre produtores 
e consumidores. Na verdade, todo o sistema está baseado 
nas relações que podem ser estabelecidas entre esses dois 
lados, por meio das quais uma base de valores e princípios 
comuns é construída e compartilhada, promovendo formas 
sustentáveis de produção e consumo.

Dentre essas formas de interação, podemos destacar 
a possibilidade de os consumidores aprenderem e terem 
acesso a informações práticas de produção, técnicas e for-
mas de fazer, além dos problemas e dificuldades por vezes 
ocorridos (p. ex., danos por mau tempo, doenças e pragas 
na plantação etc.) na produção dos alimentos. Conforme os 
autores, há um reconhecimento dos produtores na neces-
sidade de compartilhar esse conhecimento com os consu-
midores, e estes estão interessados em saber mais sobre isso 
(Brunori et al., 2010b, p. 39). E também o ato de consumir 
dessa forma ajuda os consumidores a melhor se informar 
sobre a natureza da agricultura em si – suas rotinas, difi-
culdades e satisfações –, possibilitando a superação da visão 
romântica por vezes associada ao rural e à agricultura.

Ao analisar o caso do GAS, percebemos como as rela-
ções pessoais e o compartilhamento de valores – concreti-
zados na comunicação entre as partes – possibilitam que 
formas (alternativas) de produção e consumo se estabele-
çam e perdurem. Todavia, essas características (alternati-
vas) variam de acordo com os contextos sociais aos quais 
estão vinculadas e, por isso, diferem entre si, como vere-
mos ao analisar o caso da Feira do Pequeno Produtor de 
Passo Fundo.
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A Feira do Pequeno Produtor de Passo Fundo (RS):  
uma rede local a partir dos produtores

Diferentemente do caso italiano, a Feira do Pequeno 
Produtor de Passo Fundo foi fundada em 1975 pela inicia-
tiva de doze pequenos produtores rurais do município que 
viram, nesse tipo de comércio, uma possibilidade para ven-
der seus produtos diariamente aos consumidores e agregar 
maior valor aos mesmos. A ideia era trazer os produtos para o 
centro da cidade e vendê-los diretamente aos consumidores.

Hoje, passados quarenta anos de sua fundação, essa Fei-
ra se encontra consolidada no município e possui 66 feiran-
tes atuantes, que trazem seus produtos para serem vendidos 
todas as segundas, quartas e sábados da semana, atraindo 
um número considerável de consumidores que vem até esse 
espaço em busca de alimentos de qualidade7. 

Essa rede alimentar que é a Feira inclui, para além da 
Associação dos Feirantes – órgão responsável pela gestão 
e organização da Feira –, o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR), que atua desde o início da Feira e é respon-
sável pela prestação de serviços e orientações aos agriculto-
res (crédito, financiamentos, inserção em programas esta-
tais), a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural) do município – para a qual são atribuídas questões 
técnicas de produção e orientações de comercialização, e 
a Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Interior 
(Secrint), que era a responsável pela gestão da Feira até 
1996, e que, após a criação da Associação dos Feirantes, tem 
como principal atribuição fiscalizar os preços e a qualidade 
dos produtos vendidos. 

Essa fiscalização é feita por um fiscal (da Secrint) que, 
ao início de cada mês, realiza uma pesquisa de preços dos 

7  Vale lembrar que nem todos os feirantes são agricultores. Quatorze deles, uma 
minoria, não produzem os alimentos que vendem, mas compram seus produtos 
em outros locais e os negociam na Feira, atuando como comerciantes (Cassol, 
2013).
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principais produtos vendidos na Feira em, pelo menos, 
dez supermercados e/ou fruteiras do município. Após esse 
levantamento, é calculada a média de preços para cada pro-
duto e os feirantes são orientados a comercializar seus ali-
mentos a um preço 20% mais barato que essa média. Em 
relação à qualidade, o fiscal, nos dias de Feira, faz-se presen-
te e dialoga com os feirantes principalmente em relação ao 
cumprimento de boas práticas de produção e conservação 
de seus produtos, ainda que esse processo não seja explícito 
aos consumidores (Cassol, 2013, p. 141).

De forma geral, os feirantes que dela participam são 
agricultores familiares do entorno do município, que ven-
dem produtos tradicionalmente produzidos naquele terri-
tório, respeitando a sazonalidade da produção. Há, entre 
estes, produtores de hortaliças, verduras e frutas, assim 
como um bom número de agricultores que transformam 
seus produtos através da agroindústria e vendem queijos, 
pães, cucas e salames, de modo que os consumidores que 
buscam esse espaço podem encontrar produtos frescos, de 
época, e que se diferenciam pela qualidade.

De forma esquemática, podemos demonstrar o fun-
cionamento da rede da Feira do Pequeno Produtor na 
Figura 2. Como vemos, há duas dimensões interligadas 
que estão em constante troca, exemplificadas pelos agri-
cultores familiares e os consumidores. Por sua vez, além da 
interação direta possibilitada entre ambos no espaço social 
e econômico da Feira, há também uma troca implícita de 
significados e uma (re)aproximação entre o meio rural e o 
meio urbano. Quer dizer, além de permitir a aproximação 
(física) de produtores e consumidores, o mercado da Feira 
também possibilita uma (re)aproximação simbólica entre 
a zona rural e a zona urbana, estreitando laços e definindo 
posições sociais de seus atores. Finalmente, todo esse pro-
cesso de troca e interação é legitimado, fiscalizado e res-
paldado pelas instituições de mediação que também fazem 
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parte e compõem o mercado da Feira, agindo como um elo 
que liga produtores ao Estado e garantindo aos consumido-
res a legalidade dos processos de produção dos alimentos.

Assim como no caso do GAS, a valorização dos produtos 
da Feira, tanto por parte dos produtores como por parte dos 
consumidores, se dá sobre aspectos imateriais relacionados 
à possibilidade de comprar alimentos “frescos”, “da própria 
terra”, produzidos ali mesmo no entorno do município e que 
se diferenciam pelo sabor e pela forma como foram feitos.

Figura 2

Esquema de funcionamento da rede da Feira do Pequeno 

Produtor de Passo Fundo (RS)

Instituições mediadoras

(Emater, STR, Secrint)

Feira do Pequeno 

Produtor

Agricultores familiares

(Zona Rural)

Consumidores

(Zona Urbana)

Fonte: Cassol (2013, p. 120).

Do lado dos consumidores, se distinguem nitidamen-
te pelo menos dois grandes grupos: aqueles consumidores 
que apenas “vêm comprar” os alimentos e não interagem 
de forma signifi cativa com os feirantes, não costumam 
pechinchar e, geralmente, não têm preferência declarada 
por produto ou produtor; o outro grupo são os consumido-
res “fi éis”, os quais tratam os feirantes pelo nome, já vêm à 
Feira em busca de um produto específi co que sabem onde 
encontrar, trocam informações as mais variadas com os fei-
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rantes e são os que demonstram mais apelo às questões da 
origem dos produtos, seu modo de produção (orgânicos 
ou não) e dos valores sociais e culturais empregados na 
produção (Cassol, 2013).

Todavia, apesar dessas diferenças marcantes, há em 
comum em ambos os grupos a atribuição da confiança (ou 
a valoração) da Feira na qualidade maior dos produtos em 
relação a outros tipos de comércio alimentar. Essa qua-
lidade, por sua vez, parece estar ligada a uma espécie de 
representação social coletiva de que os produtos vendidos 
na Feira, além de serem mais “frescos”, são também os que 
melhor remetem às formas de produção e preparo (trans-
formação) ligadas aos valores culturais da região.

Diferentemente do caso do GAS, onde a própria exten-
são dos laços da rede contribui para a dissolução de uma 
visão romântica, idealizada do rural, no caso da Feira do 
Pequeno Produtor é justamente a referência positiva a for-
mas idealizadas de relações com os alimentos (e às relações 
sociais) que está por trás da valorização e da busca dos pro-
dutos por parte dos consumidores. Ao contrário da Itália, 
a urbanização no Brasil é relativamente recente e, por isso, 
muitos consumidores, ao afirmarem por que compram na 
Feira, fazem referência a um passado rural idílico, “puro”, e 
isso é transferido aos alimentos que são produzidos daquela 
forma (antepassada, tradicional) pelos produtores.

Durante a realização do trabalho de campo foi possível 
observar respostas do tipo “venho comprar nesta banca por-
que o pão dele é feito igual como minha mãe fazia”; “não 
sei se estou pagando um preço maior ou menor pelos pro-
dutos, mas compro deles porque meus pais eram agriculto-
res” (Cassol, 2013, p. 138).

Assim, a qualidade atribuída aos produtos está relacio-
nada a uma representação social compartilhada de que os 
alimentos da Feira – em comparação com outros mercados 
alimentares da região – são aqueles que melhor remetem às 
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formas de produção e preparo ligadas aos valores culturais 
da região. Conforme dois consumidores entrevistados:

É por isso que eu compro [...] pela qualidade dos 
produtos... porque tem mercados... aqui em Passo Fundo 
tem mercados que tu encontra o que você quer, mas a 
questão de qualidade, tudo fresquinho... eles colhem de 
tarde e na outra manhã já estão ali, tudo muito bom [...] 
a questão não é por preço, porque aqui em Passo Fundo 
tem mercados que tu encontra preços mais baratos que a 
Feira [...]. (Entrevista 17. Consumidora, 39 anos, dona de 
restaurante) (Cassol, 2013, p. 143).

[Eu compro na Feira] porque geralmente no caso a salada 
deles, tu sempre consegue uma salada boa... no mercado 
geralmente é uma salada murcha... outras feiras que não 
sejam a dos colonos, fruteiras né, tu chega e a salada já tá 
murcha. Então a qualidade pra mim é poder comprar esse 
produto fresco, que até o sabor é diferente [...] então o 
pessoal se identifica e compra porque sabe que o produto 
é caseiro, é feito em casa... por exemplo, eu sei que a massa 
deles é caseira, então sempre compro [...]. (Entrevista 10. 
Consumidora, 42 anos, professora) (Cassol, 2013, p. 144).

Portanto, a valorização dos alimentos da Feira e as 
justificativas de consumo se dão sobre aspectos imateriais, 
que estão relacionados à possibilidade de adquirir alimen-
tos “frescos”, “da própria terra”, mais “saudáveis”, que são 
produzidos na própria região e de uma maneira cultural 
específica.

Nesse sentido, a busca pelos produtos (alternativos) 
da Feira do Pequeno Produtor em Passo Fundo parece ser 
orientada por questões diferentes das dos consumidores do 
GAS. Enquanto os primeiros orientam suas práticas (alter-
nativas) de consumo a partir da mobilização de valores 
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sociais e culturais relacionados ao modo de fazer específi-
co dos produtos, o qual está ligado a uma lembrança de 
um passado rural recente, os segundos parecem orientar 
suas práticas (alternativas) de consumo a estilos de vida sus-
tentáveis e a preocupações políticas relacionadas ao meio 
ambiente e à produção de alimentos.

Os motivos dessas diferenças em buscar alimentos e 
acessar mercados alternativos, aparentemente semelhan-
tes, decorre dos contextos sociais e culturais distintos, nos 
quais essas redes emergem. As características relacionadas à 
criação, estruturação, manutenção e funcionamento dessas 
redes – e os atores, instituições e as relações envolvidas – 
diferem entre si pelo fato de que as características sociais e 
culturais (e históricas) são diferentes de acordo com cada 
contexto analisado.

No caso de Passo Fundo, a recente urbanização não foi 
capaz de romper os laços sociais e culturais de seus habi-
tantes com o rural, os quais mantêm uma visão positiva dos 
modos de fazer e dos produtos “coloniais” comercializados 
na Feira. Já no caso italiano, a estruturação da rede do GAS 
e o consumo de seus produtos realizam-se sobre um com-
partilhamento de estilos de vida e de preocupações políti-
cas relacionadas à preservação ambiental e às formas tra-
dicionais de agricultura daquele país. Portanto, podemos 
dizer que, enquanto a Feira de Passo Fundo estrutura-se 
sobre um vínculo (cultural) rural comum entre as pessoas, 
a rede do GAS assenta-se sobre uma preocupação política 
tanto em relação ao meio ambiente como na manutenção 
dos pequenos agricultores no meio rural.

Conclui-se que as práticas sociais atreladas ao consu-
mo de produtos alternativos relacionam-se com o contexto 
geral mais amplo e com os valores sociais e culturais liga-
dos aos alimentos no interior desses contextos, assumindo 
assim características, formas de organização e significados 
diferentes.
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O papel do consumo e dos consumidores nas redes 
agroalimentares alternativas: localidade, consumo 
reflexivo e valores sociais

Conforme exposto, a consolidação das análises em torno 
da alimentação contemporânea – através das redes agroali-
mentares alternativas – faz emergir um novo ator ainda pou-
co estudado no Brasil: o consumidor de alimentos. 

A compreensão da questão do consumo de alimentos é 
essencial para analisar como formas de produção e consumo 
diferenciadas vêm sendo construídas e se mantendo ao longo 
do tempo. Se as redes agroalimentares alternativas são capa-
zes de ressocializar e relocalizar atores sociais e alimentos 
através do enraizamento social (embeddedness), também pare-
ce importante compreender os fatores pelos quais os consu-
midores estão buscando esse tipo de produto (alternativo).

Analistas envolvidos no entendimento dessas questões 
vêm chamando a atenção de que esse consumidor “alternati-
vo” não seria um ator marginal ao sistema convencional e que 
sua opção de comprar esses produtos não é necessariamente 
uma contraposição ao modelo. Antes disso, este consumidor 
estaria buscando satisfação pessoal, que pode estar ligada a 
preocupações com a saúde e o bem-estar, por exemplo.

No caso brasileiro, Guivant (2003), ao analisar o perfil 
e as motivações dos consumidores de produtos orgânicos 
em redes de supermercados, já havia distinguido dois tipos 
de consumidores: um deles – denominado ego-trip – carac-
terizado por indivíduos que consomem produtos orgânicos 
ocasionalmente, mas que seguem um estilo de vida saudá-
vel; o outro grupo – denominado ecológico-trip – caracteriza-
do por indivíduos preocupados não apenas com a satisfação 
pessoal (estilo de vida saudável), mas também por questões 
políticas ligadas ao meio ambiente e à sociedade.

Barbosa (2009), também analisou as motivações da bus-
ca de produtos alternativos por parte dos consumidores e 
destacou que as questões de saudabilidade e a preocupação 
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com a origem dos alimentos são importantes nas motivações 
desse tipo de consumo. Enquanto a primeira estaria ligada a 
preocupações em torno do valor nutricional dos alimentos 
e a prevenção de doenças, a segunda refere-se a questões de 
estilização do consumo, preocupação em consumir produtos 
produzidos através de relações justas e igualitárias (fair trade), 
além da busca por produtos típicos/artesanais, valorizando 
atributos de autenticidade, originalidade e naturalidade.

Radomsky (2010) também analisou o consumo de pro-
dutos ecológicos certificados e verificou que a busca por 
este tipo de alimento está vinculado a formas e estilos de 
vida adotados – tanto pelos consumidores, como pelos pro-
dutores agroecológicos. Assim, a legitimidade conferida ao 
selo (o atestado ecológico dos produtos) insere-se em um 
modo de viver e produzir do agricultor ecologista, muito 
mais do que pela formalização da certificação. São as rela-
ções sociais subjacentes a um modo específico de relacio-
nar-se com a natureza e o ambiente, assentado em valores 
e identidades específicas, que também conferem distinção 
aos produtos. E este estilo de vida é compartilhado tanto 
por produtores/fornecedores como pelos consumidores.

Para D. Goodman, Dupuis e M. Goodman (2012), a ques-
tão da reflexividade em redes alimentares alternativas está 
ligada à capacidade de os consumidores articularem valores 
éticos e morais nas suas rotinas diárias de abastecimento ali-
mentar e na sua reprodução social. Nessa perspectiva, as redes 
agroalimentares alternativas podem ser conceitualizadas como 
“comunidades de práticas reflexivas”, nas quais consumidores 
e produtores criam novos espaços simbólicos e materiais em 
relação aos alimentos e à construção de mercados8. 

8  Essas noções podem ser estendidas aos movimentos sociais de contestação do sistema 
agroalimentar convencional, tais como os movimentos de comércio justo, os movimen-
tos de produtores orgânicos, as associações locais de consumidores e os conselhos mu-
nicipais de alimentação, principalmente no caso europeu. No Brasil, o desenvolvimento 
dos “mercados institucionais” (PAA e PNAE) também ilustra esses processos.
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Especificamente em relação aos “consumidores ver-
des”, a prática consciente de buscar alimentos diferencia-
dos (alternativos) pode ser vista como parte de um contexto 
relacional, no qual os consumidores estão inseridos. Neste 
caso, a reflexividade não deve ser vista como algo dado e 
isolado das práticas de consumo que ocorrem no interior 
das redes agroalimentares alternativas. Ao contrário, a refle-
xividade também implica um processo de expansão e cons-
trução de novas redes, significados e relações que permitem 
que as rotinas diárias de alimentação convencionais sejam 
substituídas por novas rotinas e padrões mais sustentáveis.

Segundo D. Goodman, Dupuis e M. Goodman (2012), 
os mercados alimentares alternativos devem ser submetidos 
a uma análise crítica para desconstruir o que denominam 
de “localismo reflexivo”. Esse localismo é cotidianamente 
construído entre os diferentes atores sociais e instituições 
que fazem parte e atuam na manutenção desses mercados, 
permitindo que valores sociais e culturais presentes nos ter-
ritórios sejam valorizados e utilizados nesse processo.

Comparando os dois casos apresentados, percebe-se 
que, apesar de os consumidores integrantes do GAS italia-
no estarem mais vinculados a questões de saúde e sustenta-
bilidade, o foco desse mercado se dá pelo atendimento de 
demandas alimentares diárias, sem intenção de ofertar pro-
dutos de alta qualidade, com apelo à tipicidade e a localida-
de. Ao contrário, essa rede se preocupa mais em desenvol-
ver e ampliar relações que transformem o modelo alimentar 
dominante. Através da criação de uma esfera pública onde 
questões alimentares sejam pensadas, conhecidas e através 
das quais consumidores e produtores possam acordar sobre 
normas e regras alternativas.

Dessa forma, o caso italiano demonstra que muito mais 
do que a preocupação em consumir produtos saudáveis e 
produzidos localmente, há uma questão política (e reflexiva) 
mais geral em torno da produção de alimentos, que é com-
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partilhada pelos atores que fazem parte da rede e que con-
tribuem para a mudança de práticas e rotinas de consumo.

No caso da Feira de Passo Fundo, o motivo principal da 
busca pelos produtos está relacionado à sua origem rural, 
muitas vezes um rural idealizado, romântico, que remete 
a formas sociais e alimentares diferenciadas (tradicionais) 
da contemporaneidade (Cassol, 2013). Não há aí – apenas 
indiretamente – uma preocupação política/ambiental em 
torno da busca de produtos locais mais saudáveis, mas uma 
representação associada aos alimentos que os distingue pela 
qualidade, que é atribuída ao interconhecimento e às rela-
ções sociais e pessoais estabelecidas com quem os produz.

Essas diferenças entre os dois casos examinados deixam 
claro que a busca por produtos “alternativos” – assim como 
a construção de redes agroalimentares alternativas – varia 
significativamente de acordo com os contextos sociais, cul-
turais e históricos aos quais estão vinculados. Definir ques-
tões de consumo consciente, reflexivo, verde, sustentável, 
passa pelas características específicas de cada território no 
qual formas alternativas de produção e consumo se estrutu-
ram. A prática cotidiana de consumo desses produtos está 
vinculada aos valores culturais e sociais que as pessoas que 
vivem nestes espaços compartilham.

***

A contribuição deste artigo às reflexões sobre alimentação 
e consumo buscaram suscitar o debate em torno do papel 
desempenhado pelos consumidores na busca por alimentos 
produzidos e comercializados através de redes alternativas, 
assim como introduzir um conjunto de referências sobre o 
emergente campo de estudo da sociologia da alimentação.

A análise empreendida teve como propósito demons-
trar a diversidade de formas de organização e as distintas 
dimensões pelas quais a alimentação pode ser interpretada 
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contemporaneamente. Os casos estudados mostraram que 
essa diversidade se expressa na necessidade de incorpora-
ção de novos atores sociais à sua compreensão, assim como 
sugere uma boa reflexão sobre a ideia de que os mercados 
locais são formas de inclusão social dos pequenos agriculto-
res. Neste sentido, é importante que as análises sociológicas 
do rural contemporâneo incorporem os mercados alimen-
tares locais enquanto formas de inclusão social que vêm 
sendo construídas por diversos atores e que têm permitido 
a manutenção das famílias e dos conhecimentos e práticas 
de produção e alimentação locais.

Especificamente em relação ao consumo, a análise das 
redes alimentares sugere a necessidade de se examinar 
com acuidade as práticas cotidianas de consumo adotadas 
pelos indivíduos de tal forma a problematizar os motivos 
que levam os atores a adotar ou não práticas mais ou menos 
sustentáveis. O que nos leva a sugerir que o avanço dos estu-
dos sobre as formas alternativas de produzir e consumir ali-
mentos deverá incorporar a análise das rotinas de consumo 
dos indivíduos (para além da análise de preços, tecnologias 
ou produtos “alternativos”), permitindo que se amplie o 
conhecimento sobre as causas e os condicionantes da busca 
por alimentos não convencionais.

Os dois casos empíricos analisados no artigo permitem 
concluir que há diferenças significativas nas rotinas de con-
sumo por parte dos consumidores, sendo que, em cada um 
deles, as motivações, valores e atribuições relacionadas aos ali-
mentos e ao seu consumo assumem características distintas. 
São essas comparações que julgamos necessárias ao entendi-
mento do papel do consumo numa sociedade mais reflexiva. 
Mas a análise também demonstrou a importância que os valo-
res sociais assumem na orientação dessas práticas de consumo 
e na estruturação de formas diferenciadas de produção e dis-
tribuição, permitindo a (re)valorização e o resgate de formas 
tradicionais e naturais associadas aos alimentos.
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Uma última conclusão que extraímos a partir da ela-
boração deste artigo nos leva a questionar o próprio foco 
dos estudos da sociologia rural no Brasil. Apesar de ser 
indiscutível que as questões ligadas aos temas agrários ainda 
são muito importantes nos estudos sociológicos, acredita-
mos que análises em torno de questões alimentares podem 
contribuir para ampliar e renovar esse campo de estudos, 
problematizando questões ainda pouco analisadas como a 
demanda crescente dos consumidores por alimentos dife-
renciados, a preocupação com a saudabilidade dos alimen-
tos, a procedência, a forma de produzir e os potenciais efei-
tos ambientais gerados pelo processo produtivo.

Esse avanço analítico traria consigo novas questões e 
abriria uma senda de estudos sobre o rural, que poderia 
incorporar diversas dimensões e como a produção, o con-
sumo e as práticas de alimentação vêm sendo estruturadas 
hodiernamente. 
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As coisas mais delicadas, abandonadas à sua própria inércia,
tendem a culminar numa brutalidade inimaginável.

t. w. adorno

A partir do contexto sociopolítico demarcado pelo período 
de redemocratização, o Brasil passou a vivenciar o surgi-
mento e a expansão, em especial em âmbito local, mas tam-
bém nas demais instâncias da Federação, de novos espaços 
de participação institucionalizada da sociedade civil, para 
discussão e decisão sobre políticas públicas, o que passou a 
ser denominado pela literatura de novas Instituições Parti-
cipativas (IPs) (Avritzer, 2008; Pires e Vaz, 2010). De forma 
inédita, em termos de alargamento da democracia na histó-
ria do país, são constituídas novas instituições calcadas na 
participação social para além dos processos de agregação de 
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interesses, oportunizadas pelas eleições representativas do 
sistema partidário. Trata-se de um processo de inovação 
democrática, entendido como a

[...] criação institucional que vai além da promulgação de 
formas de participação cidadã direta, como o plebiscito, 
o referendo e a iniciativa popular, onde se articulam 
modalidades contínuas – não extraordinárias – de 
incidência social sobre o poder público e seu aparato 
administrativo, incluindo o próprio sistema político (Gurza 
Lavalle e Isunza Vera, 2010, p. 19)1. 

Esse novo cenário de experiências inovadoras de gestão 
– contrário ao histórico autoritarismo brasileiro – vem conce-
dendo ao país uma referência no que tange à ampliação da 
participação institucional na reforma da democracia. Den-
tre as IPs, além da proliferação dos Conselhos de Políticas 
Públicas ou de Direitos, destaca-se o Orçamento Participativo 
(OP), inovação mais conhecida e difundida no mundo, inclu-
sive em países de tradição democrática do Hemisfério Norte, 
a ponto de alguns autores europeus falarem alegoricamente 
no “retorno das caravelas” (Allegretti e Herzberg, 2004). De 
fato, após a emergência dos OPs no Brasil, com destaque 
para o paradigmático caso de Porto Alegre, vem ocorrendo um 
processo crescente de mundialização desse tipo de instituição 
participativa, com presença, hoje, em todos os continentes. 
Assim, o OP iniciou sua história no Velho Mundo2 e espalhou-se 

1  Todas as traduções de citações aqui constantes foram feitas pelos autores, espe-
cialmente para uso neste artigo.
2  A Prefeitura de Paris adotou o OP em 2014 (ver em: <https://budgetpartici-
patif.paris.fr/bp/accueil.html>). Na cidade de Nova York, 22 representantes dis-
tritais do Conselho da Cidade (Câmara de Vereadores) desenvolvem o BP (ver 
em: <http://council.nyc.gov/PB>). Havana, desde 2014, desenvolve o Orçamento 
Participativo para a definição de prioridades de restauração urbana do espaço 
declarado Patrimônio Cultural da Humanidade no centro histórico da capital 
(ver em: <http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cuba-
-democracia-direta-na-restauracao-de-havana-velha/>). 

182

Lua Nova, São Paulo, 95: 181-223, 2015

Trajetória do orçamento participativo de Porto Alegre: representação e elitização política



para os demais, em especial na Ásia e na África. Recentemen-
te, está presente nas cidades de Paris, Nova York e Havana. 
Segundo o estudo de Sintomer et al. (2013), em 2013 havia 
cerca de 2,7 mil casos de OP no mundo. Evidentemente, 
são modelos distintos, decorrentes dos contextos locais e 
dos projetos políticos dos atores que o implementam (Sin-
tomer et al., 2013; Dias, 2013). Apesar das diferenças em 
termos de desenho institucional, poder efetivo e inclusão de 
atores, cinco critérios são adotados para a definição mínima 
de uma prática de Orçamento Participativo: (1) a vertente 
orçamentária e/ou financeira é discutida de forma pública; 
o Orçamento Participativo lida com recursos escassos; (2) o 
envolvimento social no processo se dá no âmbito da cidade; o 
nível de bairro não é suficiente; (3) o processo tem momen-
tos repetidos em instâncias, regras e critérios de participação 
e de escolha de prioridades orçamentárias; um encontro ou 
um referendo sobre questões financeiras não são exemplos 
de um Orçamento Participativo; (4) o processo inclui algu-
ma forma de deliberação pública, no âmbito de encontros 
específicos ou fóruns; a abertura aos cidadãos das reuniões 
dos corpos administrativos ou políticos não é um Orçamento 
Participativo; (5) a prestação de contas sobre as decisões ado-
tadas é essencial (Sintomer et al., 2013). 

No Brasil, após a fase analítica que correspondeu 
às duas décadas de criação e expansão dessas novas IPs 
(incluindo-se estudos comparativos internacionais), a inves-
tigação acadêmica assume, hoje, caráter mais crítico sobre 
o funcionamento das mesmas, seus limites estruturais e con-
tingenciais, efetividade e qualidade. Um dos temas atuais 
dessa agenda de investigação se refere à questão da represen-
tação no interior da participação, isto é, ao fenômeno da cons-
tituição de instâncias eletivas e processos de representação 
no modelo de grande parte das chamadas novas instituições 
participativas (Lüchmann, 2007; Gurza Lavalle, Houtzager, 
Castello, 2006a, Gurza Lavalle e Isunza, 2010; Almeida, 
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2010). De fato, se, no formato dos Conselhos de Políticas 
Públicas ou de Direitos, o tema da representação e de sua 
possível elitização se coloca de forma mais evidente (Santos 
Jr., 2001; Tatagiba, 2005; Ribeiro, Fuks, Perissinotto, 2003; 
Alencar et al., 2013), nos OPs essa problematização teórica 
e empírica parece ter sido pouco explorada até o presente 
momento. O desenho dos OPs, que em geral permite par-
ticipação mais ampliada e mais acessível aos setores pobres 
(Cortes e Gugliano, 2010; Ação Educativa e Ibope, 2003), 
somado ao enfoque normativo de parcela dos estudos sobre 
esse tipo de fórum participativo – que empolgou ativistas, ges-
tores, pesquisadores e organizações do país e do exterior – tal-
vez tenham contribuído para que o tema da representação 
não se constituísse como problema nos diversos casos de 
OPs estudados no país e no exterior. 

O presente artigo toma os OPs, e mais especificamen-
te o destacado caso de Porto Alegre (doravante OP), para 
analisar uma das importantes questões que expressa o cres-
cente processo de perda de qualidade dessa instituição par-
ticipativa3. O tema diz respeito à relação entre os participantes 
e os seus representantes que são eleitos4 para as instâncias da 
estrutura de poder do OP. Pretende-se investigar a hipótese 
da elitização política no OP como fenômeno que contraria 
o ideário crítico aos “vícios da democracia representativa” 
presente na gênese e no desenvolvimento histórico dessa 
inovação democrática em Porto Alegre.

As seções a seguir do presente artigo abordarão: a defi-
nição de parâmetros teóricos sobre elitização, participação 
e representação; breve discussão sobre o tema da repre-

3  Cabe esclarecer que a perda de qualidade do OP de Porto Alegre se tornou notória 
a partir de 2000 (última gestão do PT) e vem piorando durante os anos de gover-
no da nova coalizão partidária que assumiu a Prefeitura a partir de 2005. Sobre a 
necessidade de reformas no OP, ver a coletânea de artigos em Verle e Brunet (2002). 
4  Investigações sobre aspectos relacionados ao público participante do OP de 
Porto Alegre foram objeto de estudos não focados no tema da representação. Ver, 
a respeito, Fedozzi (2008, 2009a, 2009b) e Fedozzi et al. (2013). 
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sentação, diferenciando-a nos dois principais tipos de IPs, 
quais sejam, os Conselhos de Políticas Públicas ou de Direi-
tos e os OPs; a síntese do funcionamento do OP de Porto 
Alegre, seguida da análise desse processo a partir de indi-
cadores que configuram uma dupla face em sua atual eta-
pa histórica: o caráter inclusivo do perfil social do público 
participante e o possível processo de elitização política em 
sua trajetória.

Teorias democráticas: elitização, representação e 
participação 
Nas últimas duas décadas, o debate sobre a expansão e a 
consolidação da democracia como regime político mais 
factível e normativamente justificável tem sido acompanha-
do, paradoxalmente, pela acentuada crítica aos limites da 
representação eleitoral nos moldes das teorias democráti-
cas hegemônicas desde o século passado, as teorias realistas, 
elitistas e pluralistas, cujos nomes de Weber, Schumpeter e 
Dahl são os mais destacados. 

O Elitismo, ou Teoria das Elites, se constituiu inicial-
mente contra as ideias democráticas e socialistas presentes 
no limiar dos séculos XIX e XX. Formulada por Gaetano 
Mosca e Vilfredo Pareto, ela tinha como “lei sociológica ine-
xorável” a retenção do poder por uma minoria (Grynszpan, 
1996). Ao se desenvolver vinculado com o estudo das elites 
políticas, o Elitismo foi (re)definido

[...] segundo o qual, em cada sociedade, o poder político 
pertence sempre a um restrito círculo de pessoas: o poder 
de tomar e de impor decisões válidas para todos os membros 
do grupo, mesmo que tenha de recorrer à força, em última 
instância (Bobbio, 1983, p. 385).

Isso incluía o sufrágio universal que, segundo essa teo-
ria, produziria legitimação às decisões da maioria pelos 
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princípios de igualdade e de soberania popular adotados 
por esse sistema de representação. As posteriores interpre-
tações dessa teoria fizeram-na de uma tese antidemocráti-
ca, uma tese realista dos sistemas políticos, incluindo-se o 
modelo democrático, que permite a concorrência aberta 
por meio do processo eleitoral (Mannheim, 1956; Dahl, 
1971 [1954]). Para essa perspectiva, a existência de elites 
não é incompatível com a democracia. O Elitismo democrá-
tico passou, assim, a representar uma abordagem alternati-
va às teorias clássicas da democracia do século XIX5. 

As teorias clássicas comungavam a ideia de que a forma 
democrática de governo estava identificada com uma medida 
substantiva do bem comum. A noção de soberania popular, defen-
dida por Rousseau, e a noção da democracia como forma de 
autodeterminação moral, defendida pelas versões mais liberais, 
como em Stuart Mill, entendiam o processo de formação da 
vontade política como um processo racional de discussão e de 
aferição do bem comum (Avritzer, 1996, pp. 99-151). Contra-
riamente a essa concepção, e em nome da defesa da democra-
cia (no contexto de intenso conflito especialmente vivido pela 
Alemanha, após a Constituição de Weimar, entre correntes 
revolucionárias marxistas e nacionalistas de direita), as teorias 
elitistas da democracia sustentaram o caráter formal da demo-
cracia moderna. Nessa perspectiva, o estreitamento da partici-
pação é justificado como algo realista, baseando-se no entendi-
mento de que a racionalidade do sistema encontra na seleção 
das elites a sua melhor viabilidade prática. A democracia é des-
vinculada de qualquer significado normativo (moral) devido 
à impossibilidade de interpretação racional do politeísmo de 
valores instaurado pela modernidade, conforme Weber (1994). 

No pós-guerra, o surgimento da teoria pluralista da 
democracia (Dahl, 1971) também foi influenciado pelos teó-

5  O elemento comum à crítica elitista/realista é a tese da incompatibilidade, nas 
sociedades modernas, entre democracia, participação e racionalidade, suposta por 
Weber (1994 [1918]) e por Schumpeter (1961 [1942]). 
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ricos do elitismo. Mas os pluralistas interpretam a democra-
cia atribuindo centralidade ao papel dos múltiplos grupos de 
interesses em competição pelo poder. A ordem democrática 
exige a poliarquia, isto é, o equilíbrio entre os interesses em 
competição, no qual todos têm algum efeito sobre as políti-
cas, sem que nenhum domine os mecanismos reais de gover-
no (Dahl, 1971, 1989a, 1989b). Contrariamente às teorias 
elitistas, a participação é introduzida como um critério de 
avaliação da qualidade da poliarquia em cada país. Por isso, 
alguns analistas entendem que Dahl ocupa um lugar inter-
mediário entre o elitismo/realismo e uma concepção parti-
cipativa e normativa de democracia. Todavia, a teoria plura-
lista continua centrada na qualidade do processo eleitoral da 
democracia e, portanto, no polo da representação. 

O surgimento das teorias da democracia participati-
va nos anos de 1970 e 1980, com Pateman (1992 [1970]), 
McPherson (1978) e Barber (2003 [1984]), e, da demo-
cracia deliberativa6, na década de 1990 (Habermas, 1995, 
1997, 1999; Cohen e Arato, 1992; Bohman, 1996; Bohman 
e Rehg, 1997; Benhabib, 1992; Dryzek, 1996, 2000; Fraser, 
1992; Rawls, 1996; Gutmann e Thompson, 1996; Ackerman, 
1991; Silva, 2004), irão estabelecer uma vertente crítica aos 
supostos elitistas/realistas ou mesmo pluralistas, ainda que 
com divergências internas nas duas correntes, participativa 
e deliberativa. De forma simplificada, o ponto em comum 
entre essas teorias é a tese de que a legitimidade da democra-
cia está ancorada na reativação do princípio da soberania popular.

No caso das teorias da democracia participativa, a 
representação é entendida mais pelo viés negativo, inevi-

6  Além de correntes críticas aos limites da teoria deliberativa como modelo alternativo 
factível (Silva, 2006), parte da investigação sobre as novas IPs sob o enfoque deliberativo 
acabou reproduzindo uma sobreposição da teoria em relação à empiria. Essa perspectiva em-
basou estudos acríticos sobre os OPs (Avritzer e Pereira, 2005; Avritzer, 2002; Maíz, 2004; 
Fung e Wright, 2001), contribuindo para certa mitificação do caráter dessa inovação 
participativa. Um olhar crítico sobre o OP de Porto Alegre e sobre outros casos consta 
em Fedozzi (2000a, 2000b, 2002, 2008, 2009a), Navarro (2003), Silva (2006). 
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tável, acentuando-se o polo da participação7. Já as teorias 
deliberativas, embora pressuponham o alargamento da 
participação e o fortalecimento das arenas públicas, estão 
assentadas na ideia comum de que a principal condição de 
legitimidade da democracia é a

[...] possibilidade da troca racional (intersubjetiva) de 
argumentos com possível transformação dos interesses e 
das preferências individuais nos fóruns deliberativos, por 
intermédio da reflexão sobre as decisões coletivas que lhe 
dizem respeito (Silva, 2004, pp. 1-3).

Os processos democráticos são legítimos quando eles 
permitem e encorajam a argumentação pública sobre 
questões específicas e também sobre as próprias regras do 
procedimento discursivo e o modo como elas são aplica-
das (Cunningham, 2009, p. 194). Por isso, a noção de deli-
beração se relaciona à qualidade do processo que leva a 
uma decisão. O grau de formalização dos procedimentos é 
variado conforme as distintas correntes deliberativas (Silva, 
2004, pp. 1-3). Desde então, cresceu a teorização e se diver-
sificaram as posições sobre as possibilidades práticas da 
deliberação, seja entre os que acentuam o polo da partici-
pação (Fung e Wright, 2001; Elster, 1998; Santos e Avritzer, 
2002; Coelho e Nobre, 2004; Pinto, 2004; Bobbio, 2010; 
Santos, 2002), seja na tentativa de conciliar os minipúbli-
cos e as deliberações ampliadas (Chambers, 2003; Goodin, 
2008), ou ainda na incorporação da deliberação ao polo 
da representação (Manin, 1997; Urbinati, 2006a, 2006b; 
Young (2006). 

O debate teórico em torno da crítica democrática enca-
minha-se, na atualidade, para a superação da histórica duali-

7  Diferentemente dos modelos de Pateman e de McPherson, Barber (2003, p. 
132) é exceção quando presume, em sua proposta de democracia forte, o banimento 
da representação das práticas democráticas. 
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dade entre participação e representação. Inusitadamente, a 
crítica democrática vem se beneficiando não só da expansão 
de práticas participativas institucionais – de resto, assumida 
por atores muito diversificados, tais como o Banco Mun-
dial, partidos de esquerda e movimentos sociais combativos 
– mas também dos consideráveis avanços teóricos em torno 
do tema da representação. O exímio trabalho de recons-
trução histórica e esclarecimento conceitual realizado por 
Hanna Pitkin (1967, 2006) cumpriu papel importante nesse 
sentido, apesar de mais tarde a filósofa vir a propor a par-
ticipação como corretivo da democracia (Pitkin e Shumer, 
1982). Pitkin observa que os teóricos da representação espe-
ram extrair de seus argumentos conotações positivas sobre 
a conduta dos representantes – o que esses deveriam fazer. 
Porém, para a autora, o conteúdo básico da representação 
é a necessidade paradoxal de tornar presente alguém (ou 
alguma coisa) que na verdade não está. Isso faz com que dei-
xe de ter sentido “procurar uma conotação positiva para a 
representação” (Pitkin, 1979, p. 18). A postura adotada para 
analisar o fenômeno da representação, segundo a autora, 
depende da percepção que se tem dos problemas presentes 
na própria representação, tais como: (i) a natureza dos inte-
resses ou das vontades que estão em jogo; (ii) as capacidades 
(políticas) de representantes e representados; (iii) o papel 
dos partidos políticos, do processo eleitoral e das organiza-
ções institucionais; e (iv) a própria natureza das questões 
políticas (Pitkin, 1979, p. 21). Nesse sentido, a representação 
é entendida como um sistema institucionalizado de respon-
sabilidade política, realizado por designação para determina-
dos “organismos políticos”. A responsabilidade é percebida 
como um chamado para responder, prestar contas das pró-
prias ações a quem tem o poder da designação. E, com isso, a 
possibilidade de indivíduos e ou grupos controlarem o poder 
em nome de quem não pode exercê-lo pessoalmente (Pitkin, 
1979, p. 21). Portanto, seguindo Pitkin, a noção de repre-
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sentação dá suporte a análises de como, por que e em que 
contexto indivíduos e/ou grupos estão representados em 
processos políticos institucionais.

A dissociação conceitual entre governo representativo e 
representação política – cuja fusão teórica durante boa parte 
do século XX inibiram o desenvolvimento da teoria política 
– permitiu superar os obstáculos epistemológicos que impe-
diam interpretar o novo fenômeno de pluralização da repre-
sentação (Pinto, 2004; Gurza Lavalle, Acharya, Houtzager, 
2005; Lüchmann, 2007; Almeida, 2010). Esse novo fenôme-
no é caracterizado pelo governo representativo cuja repre-
sentação eleitoral funciona com a simultânea diversificação 
dos atores, funções e instituições da representação política 
de caráter extraparlamentar, formal e informal (Gurza Lavalle, 
Houtzager e Castello, 2006a, p. 52).

As inovações participativas das últimas duas décadas, 
apesar da centralidade da representação dos atores da 
sociedade civil nas mais diversas instâncias de decisão das 
políticas públicas, praticamente negligenciaram as transfor-
mações que a representação vem sofrendo. Certamente, são 
diversas as causas para tal déficit analítico. Dentre elas, pro-
vavelmente, pesou o enfoque analítico de correntes críticas 
à representação que atribuem normativamente vínculos 
entre participação e formas mais “diretas” de influência nas 
decisões políticas, em tensão (quando não em antagonis-
mo) com a noção de representação, tomada como concep-
ção “liberal da democracia”. Como disse Warren,

[...] embora experimentos de participação política 
nunca tenham sido tão promissores, a linguagem da 
participação exauriu muitas das suas capacidades críticas 
por sobreutilização e sobreampliação (apud Gurza Lavalle e 
Isunza Vera, 2011, p. 122). 
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Representação e tipos de Instituições Participativas 
Decorre dos avanços teóricos citados anteriormente o fato 
de que a agenda de pesquisa sobre as novas Instituições Par-
ticipativas (IPs) precisa tornar transparente os

[...] mecanismos de representação no interior dos próprios 
espaços participativos (p&r – participação e representação), 
cujas especificidades dizem respeito não apenas às 
diferenças com relação ao modelo R [representação], como 
também às diferentes modalidades de p&r” (Lüchmann, 2007,  
p. 150; grifos nossos).

Em decorrência, duas questões devem ser consideradas 
na démarche contemporânea sobre a superação da dualidade 
da representação e da participação. A primeira é que, no 
caso das novas IPs, a natureza da representação parlamen-
tar não é a mesma. As novas IPs apresentam características 
específicas, por exemplo:

[...] participação e representação individual e coletiva; 
voluntária (e, portanto, radicalmente diferente 
da atuação política profissional e com todas as 
consequências dessa implicação); em diferentes espaços 
participativos; e com escolha de representantes mediante 
processos variados (fóruns, eleições, indicações etc.) 
(Lüchmann, 2007, p. 150).

A segunda questão se refere ao fato de que o fenômeno 
da pluralização da representação coloca novos desafios teó-
ricos diante da legitimidade dessa nova institucionalidade, 
dadas as especificidades dos mecanismos de autorização e 
de accountability nos processos participativos. No caso dos 
Conselhos de Políticas Públicas ou de Direitos, a noção teó-
rica da representação virtual juntamente com o conceito revi-
sitado de accountability vêm sendo utilizados para dar conta 
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do problema da autorização e da responsividade, isto é, às 
exigências de legitimidade nas experiências de represen-
tação extraparlamentar8. Os Conselhos de Políticas Públi-
cas ou de Direitos apresentam um caráter mais complexo 
e difuso comparativamente aos OPs. Estão ancorados em 
critérios de legitimidade diferenciados, seja por afinidades 
e identidades associativas, por conhecimento ou expertise, 
ou pela trajetória política e social dos sujeitos escolhidos 
(Lüchmann, 2008, p. 89). Na maioria dos casos, são práti-
cas de representação presuntiva, ou seja, unilaterais por parte 
daqueles que as exercem e não autorizadas pelos benefi-
ciários (Gurza Lavalle, Houtzager e Castello, 2006a). Nos 
casos dos OPs, quando configuram combinações entre par-
ticipação e representação, analisa-se, empiricamente, em 
cada caso, o tipo e a qualidade da representação. O caráter da 
representação no interior dos OPs, calcado na identidade 
territorial de moradores, apresenta melhores condições 
para que o mandato dos representantes tenha sua legiti-
midade baseada na vontade expressa dos representados 
(mandato delegativo), principalmente quando há previsão 
de instrumentos de autorização e de prestação de contas. 
Ainda assim, podem se apresentar conexões distintas na 
relação p&r: conteúdos explícitos e vinculantes do mandato 
dos representantes (mandato delegativo) ou liberdade de 
decisão (caráter fiduciário do mandato) (Bobbio, 1983). 

O OP de Porto Alegre emergiu de um ideário de for-
te crítica à democracia representativa clássica9. Entre-
tanto, seu funcionamento exige a complementaridade 

8  Sobre pluralização da representação, ressignificação da accountability e a discus-
são sobre a legitimidade da participação na teoria democrática, ver Gurza Lavalle, 
Houtzager e Castello (2006a, 2006b); Gurza Lavalle e Isunza Vera (2011); Young 
(2006); Lüchmann (2007, 2008). 
9  A criação do OP foi operada por um background influenciado pela concepção 
marxista-leninista-trotskista do duplo poder, representada pela experiência dos 
sovietes na Revolução Russa e vislumbrada nos Conselhos Populares em Porto 
Alegre. Ver, a respeito, Fedozzi (2000a). 
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– inerentemente tensa – entre as formas clássicas da demo-
cracia representativa eleitoral (Executivo e Legislativo) e a 
participação de setores da sociedade civil, os quais também 
não prescindem de formas de representação por eleição dos 
conselheiros e delegados que irão compor as importantes 
instâncias representativas, respectivamente o Conselho do 
OP e os Fóruns de Delegados Regionais e Temáticos. A par-
ticipação direta descreve um momento importante do fun-
cionamento do OP de Porto Alegre. Nas assembleias abertas 
das Regiões e Temáticas são aprovadas, por voto individual, 
as prioridades orçamentárias, e são eleitos os conselheiros 
para formar o Conselho do Orçamento Participativo (COP). 
O número de indivíduos presentes nas assembleias estabele-
ce quantos delegados serão escolhidos posteriormente para 
formar os Fóruns de Delegados. Durante o ciclo anual do 
OP, grande parte das decisões importantes ocorre nessas 
instâncias de representação. Não obstante, são amplamente 
utilizadas interpretações teóricas do OP que não correspon-
dem a esse arranjo institucional. Conceitos como “democra-
cia direta”, “esfera pública não estatal” (Utzig, 1996; Genro, 
1995; Pont, 1997; Baierle, 2007), “estrutura autorregulada 
pelos próprios participantes” (Avritzer, 2003, p. 15) expres-
sam versões ideológicas e mitificadoras do OP10. Esses con-
ceitos supõem tanto a ausência (irreal) do Estado na confi-
guração institucional do OP – superestimando a autonomia 
dos atores da sociedade civil e subestimando a importância 
da presença do Estado –, como negligenciam o importante 
papel que a representação possui no sistema de participa-
ção. Desde sua origem, o OP adotou o modelo delegativo 
de representação, com previsão do mandato imperativo e 
prestação de contas dos representantes para o público das 
Regiões e das Temáticas. 

10  A dinâmica empírica do OP se caracterizou como forma de cogestão, ou seja, cons-
trução compartilhada das regras para distribuição dos recursos e para o sistema de 
participação (Fedozzi, 1997, 2000a, 2000b; Abers, 2000; Gret e Sintomer, 2002). 
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Eis a questão central da presente investigação: esse 
caráter fundador no modelo das relações p&r historicamen-
te instaurado pelo OP estaria sofrendo alterações substanti-
vas? Em caso positivo, qual significado essas transformações 
adquirem em face do caráter crítico e inovador que mar-
cou o OP de Porto Alegre como instituição da democracia 
participativa? 

A seguir, analisaremos duas questões relevantes sobre 
o possível processo de elitização do OP: o perfil sociode-
mográfico dos participantes comparativamente à popula-
ção de Porto Alegre; e a relação representantes/represen-
tados nas instâncias que configuram a estrutura de poder 
do OP. Antes, porém, cabe sintetizar o funcionamento do 
OP de Porto Alegre. É um processo de compartilhamento 
do poder de decisão sobre as prioridades orçamentá-
rias de investimentos entre a administração municipal e 
a população da cidade, com as seguintes características 
gerais: (a) existência de regras universais de participação 
em instâncias institucionais e regulares de funcionamen-
to; (b) um método objetivo de definição da aplicação dos 
recursos para investimentos referentes a um ciclo de 24 
meses entre as fases de orçamentação e de execução; e (c) 
um processo descentralizado em 17 Regiões e 6 Plenárias 
Temáticas.

Participação, inclusão e representação
OP como instituição inclusiva?
A natureza territorial dos OPs e o caráter aberto à par-
ticipação cidadã individual configuram, em geral, um 
desenho institucional que parece favorecer a inclusão 
de setores sociais historicamente excluídos dos proces-
sos clássicos de representação política ou mesmo de ins-
tâncias participativas institucionalizadas, a exemplo dos 
Conselhos de Políticas Públicas ou de Direitos. A síntese 
do perfil do público do OP de Porto Alegre indica que 
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ele é formado paritariamente por homens e mulheres e 
por pessoas com idade proporcionalmente mais avança-
da do que a população da cidade. Os participantes do 
OP, comparativamente à população de Porto Alegre, tem 
menor renda familiar (até dois salários mínimos) (ver 
Gráfi co 1) e menor nível de ensino (até o ensino funda-
mental) (ver Gráfi co 2). É uma camada social cujas ocu-
pações estão mais ligadas aos serviços sem qualifi cação, 
sejam manuais ou não. Em boa parte (32,9%), eles pos-
suem vínculos profi ssionais como empregados privados 
com carteira (23,7%) ou sem carteira (9,2%), autônomos 
(19,6%), desempregados (11,2%), aposentados/pensio-
nistas (9,7%) e “do lar” (5,9%). Um elevado percentu-
al não possui trabalho remunerado (mais de 30%). Por 
outro lado, uma parcela considerável exerce jornada de 
trabalho acima de 40 horas semanais e até acima de 48 
horas (33,4%). Embora o público seja ligado às formas 
associativas, em especial às Associações de Moradores, 
percebe-se tendência de queda da taxa de associativismo 
do público em geral (Fedozzi et al., 2013).

Gráfi co 1

Percentual de participantes do OP e habitantes 
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Fontes: Cidade (1999, 2002, 2003), Fedozzi (2007), Fedozzi et al. (2013), PED/
FEE (2009). 
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Gráfi co 2

Percentual de participantes do OP e habitantes 
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Fontes: Nuñez e Fedozzi (1993); Fase, PMPA, Cidade e Abers (1995); Cidade 
(1999, 2002, 2003); Fedozzi (2007); Fedozzi et al. (2013); IBGE (Censo demo-
gráfi co 2010).

O público do OP constituiu-se historicamente com 
relativa paridade entre mulheres e homens nas assembleias 
comunitárias. Entretanto, essa relativa igualdade da parti-
cipação feminina, inclusive nas Associações de Moradores 
(AMs), não se refl etia nas instâncias representativas do pro-
cesso, o Conselho do OP (COP) e os Fóruns de Delegados 
Regionais e Temáticos. Nesses espaços de maior poder, os 
homens continuavam sendo maioria. A partir de 1998, con-
tudo, as mulheres reverteram essa situação. Em 2005, tor-
naram-se maioria entre os participantes em geral (52,8%), 
entre os que já foram conselheiros (53,5%) e delegados 
(52,4%), configurando representatividade semelhante 
à presença feminina na população da cidade (PED/FEE, 
2009)11 (ver Gráfi co 3).

11  No OP de Porto Alegre, a paridade de gêneros na composição das chapas para 
eleição dos conselheiros (COP) e dos Fóruns de Delegados foi adotada como “re-
comendação” a partir de 2003. Há casos de OPs cuja paridade é regra obrigatória 
para a eleição dos representantes, a exemplo do que ocorre na cidade de Rosário, 
Argentina. 
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Gráfi co 3

Percentual feminino de participantes do OP 
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Fontes: Nuñez e Fedozzi (1993); Fase, PMPA, Cidade e Abers (1995); Cidade 
(1999, 2002, 2003); Fedozzi (2007); Fedozzi et al. (2013); PED/FEE (2009).

Quanto à participação das raças/etnias, o OP apresenta 
um quadro de crescente inclusão dos pretos12 em percentuais 
mais elevados do que a população preta da cidade. Em 
2009, a diferença de autoidentifi cação chegou a ser mais 
de 100% a favor dos não brancos, relativamente ao que este 
grupo representa na população de Porto Alegre (ver Gráfi -
co 4). Ao longo do tempo, acentuou-se a sub-representação 
dos brancos e a sobrerrepresentação dos pretos e indíge-
nas, tanto nas assembleias, como nas instâncias representa-
tivas do OP (COP e Delegados), mesmo quando somados 
os percentuais dos negros e pardos (PED/FEE, 2009). Esse 
fenômeno pode signifi car tanto o maior envolvimento des-
ses grupos étnicos no OP, como a tendência de maior autoi-
dentifi cação em consequência do aumento da consciência 
étnico-racial verifi cada no país.

12  Apesar da autoidentifi cação como negro adotada pelo ativismo antirracista em 
Porto Alegre, optou-se por utilizar aqui a terminologia preto usada pela PED/FEE, 
a fi m de propiciar análise comparativa do OP com a população da cidade.
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Gráfi co 4

Percentual de participantes do OP e habitantes 
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Fontes: Fase, PMPA, Cidade e Abers (1995); Cidade (2002, 2003); Fedozzi et al. 
(2013); IBGE (Censo demográfi co 2010).

Os dados sobre o perfi l sociodemográfi co dos parti-
cipantes do OP demonstram o elevado potencial dessa IP 
para a inclusão de camadas sociais com menor capital eco-
nômico e cultural.

A seguir se analisará a dinâmica histórica da relação 
representantes/representados no interior do OP a partir de 
três indicadores: (1) a prestação de contas dos representan-
tes (accountability); (2) o acesso às informações como con-
dição para a participação mais equitativa e autônoma dos 
cidadãos, ou seja, o grau de conhecimento sobre a dinâmica 
do jogo da participação; e (3) e a renovação dos represen-
tantes, em especial para a instância de maior poder, o Con-
selho do Orçamento Participativo.

O OP e as relações representantes/representados: 
elitização política?
A trajetória da accountability na representação do OP

Vasta bibliografi a sobre teoria democrática e inovações 
participativas destaca o lugar central ocupado pela noção 
de accountability. De forma sintética, o termo é adotado 
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para designar, no âmbito das práticas de controle social, a 
prestação de contas por meio de mecanismos estáveis e reco-
nhecidos de autorização, responsabilização e de sanção na 
relação entre representantes e representados (O’Donnell, 
1998; Gurza Lavalle e Isunza Vera, 2010, 2011; Wampler, 
2005; Arato, 2002). Como já afirmado, no presente caso, 
interessa analisar possíveis mudanças na accountability hori-
zontal ao longo da trajetória do OP (p&r). 

Na configuração institucional do OP de Porto Ale-
gre, a autorização dos representantes (conselheiros e dele-
gados) ocorre majoritariamente por eleições diretas dos 
participantes. Em especial, os conselheiros que formam o 
COP são eleitos pelos indivíduos com idade a partir de 16 
anos presentes nas assembleias das Regiões e Temáticas. Os 
delegados podem ser eleitos ou indicados (pelas organizações 
sociais e/ou comunidades de determinada vila ou bairro) no 
momento posterior às Assembleias, conforme a proporção 
do número de indivíduos que delas tenham participado13. 
Como visto no ideário que animou a construção histórica do 
OP, a crítica ao modelo da democracia representativa libe-
ral ensejou a adoção da representação delegativa (responsa-
bilização pelos conteúdos e pleitos dos representados) e de 
sanção, com previsão do mandato imperativo (revogação do 
mandato pelos representados). Portanto, a prestação de con-
tas dos representantes (supondo-se as dimensões da informa-
ção, da justificação das posições e da sujeição à sanção coleti-
va) adquiriu centralidade no modelo participativo. 

A análise dos dados sobre o item “prestação de contas 
dos conselheiros e delegados”, obtidos a partir da série his-
tórica de pesquisas com os participantes do OP14, expressa 
a tendência de queda gradativa do grau de satisfação dos 

13  Proporção de um delegado para cada dez participantes das assembleias.
14  São enquetes realizadas periodicamente com os participantes das assembleias do 
OP mediante a parceria entre UFRGS (Fedozzi), Prefeitura Municipal, ONG Cidade 
e eventuais pesquisadores do exterior. Ver mais em: <www.observapoa.com.br>. 

199

Luciano Joel Fedozzi e André Luis Borges Martins 

Lua Nova, São Paulo, 95: 181-223, 2015



representados em relação à ação dos representantes. Isso 
indica nítida trajetória de diminuição da densidade da 
accountability. Como se pode verificar no Gráfico 5, ocorre 
variação significativa das respostas dadas à pergunta: “Na 
sua opinião, os conselheiros e delegados respeitam, encaminham 
e dão retorno à comunidade sobre suas reivindicações definidas a 
cada ano? Enquanto, em 1995, a resposta “sempre” foi de 
62,4%, em 2009 a mesma resposta obteve apenas 28,3%. 
Contrariamente, nos mesmos anos a resposta “nunca” foi, 
respectivamente, de 1,4% e de 9,7%. Em que pese a última 
pesquisa, em 2009, demonstrar a existência de uma avalia-
ção ainda positiva sobre o papel e o vínculo dos represen-
tantes (a soma das respostas “sempre” e “na maioria das 
vezes” é maior do que a soma das respostas “poucas vezes” e 
“nunca”), percebe-se tendência de queda da qualidade da 
accountability na relação representantes/representados na 
trajetória do OP, conforme ilustra o Gráfico 5.

Gráfico 5

Opinião dos participantes do OP de Porto Alegre sobre o respeito, 

encaminhamento e retorno à comunidade das reivindicações definidas  

a cada ano dados, pelos conselheiros e delegados
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Conhecimento e acesso às informações  
sobre as regras da participação 
O conhecimento e a prática das regras que normatizam as 
interações nas instituições participativas constituem um ponto 
chave da autonomia cognitiva e moral dos cidadãos, necessá-
ria para uma situação mais igualitária da participação. A par-
ticipação autônoma, conforme teorias democráticas clássicas 
e contemporâneas, a exemplo das teorias deliberativas, exige 
não somente o envolvimento de atores civis na própria cria-
ção das regras do jogo democrático (Rousseau, 1973; Arendt, 
1987; Habermas, 1997; Lefort, 1987; Castoriadis, 1987), mas 
também um processo de socialização dessas regras, a fim de 
universalizar a participação nas decisões e oportunizar apren-
dizagens democráticas, independentemente da posição ocu-
pada pelos indivíduos na instituição participativa. 

Para fins do presente estudo, interessa conhecer a exis-
tência de possíveis desigualdades entre representantes e 
representados quanto ao conhecimento das regras do OP. A 
Tabela 1 é clara quanto a essa questão: a maioria dos parti-
cipantes das assembleias (representados) (64,6%) conhece 
“pouco as regras”, inversamente ao estágio de conhecimento 
declarado pelos delegados e conselheiros (representantes). 

Tabela 1

Tipo de participação por nível de conhecimento  

das regras do OP de Porto Alegre (2009)

Nível de conhecimento 

das regras (conhece)

Tipo de participação (em %)

Assembleias Delegados Conselheiros

Poucas 64,6 12,5 4,5

Algumas 25,6 33,0 22,7

A maioria 8,5 38,4 39,4

Todas 1,3 16,1 33,4

Total 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fedozzi et al. (2013).
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Destaque-se a contrastante percepção dos conselheiros 
(72,8% disseram conhecer “a maioria” ou “todas” as regras).

Em outra oportunidade, avaliou-se a questão do déficit cog-
nitivo sobre informações básicas, como as regras de funciona-
mento do OP de Porto Alegre em decorrência da “pedagogia 
espontânea” que vigeu na maior parte de sua existência. O reco-
nhecimento internacional adquirido pela inovação funcionou, 
paradoxalmente, como freio dogmático ante a necessidade de 
reavaliação constante dos limites apresentados pelo processo, 
configurando uma espécie de “síndrome dos pioneiros”. Daí 
a relutância dos atores governamentais e da sociedade civil em 
adotar uma pedagogia da participação teoricamente embasada, 
visando à formação dos participantes, considerando-se a hetero-
geneidade em termos de escolarização e de socialização prévias 
à participação, bem como os distintos contextos sociourbanos 
em que estão inseridos (Fedozzi, 2007, 2008). 

Os dados apresentados reafirmam os resultados gerais 
de estudo anterior baseado em dados coletados uma déca-
da atrás (assembleias do OP de 1998). Naquela oportunida-
de, verificou-se tanto o uso instrumental e intransparente do 
conhecimento das regras do jogo, a fim de maximizar benefí-
cios em prol dos grupos de pertencimento, como também se 
constataram práticas solidárias e dialógicas do conhecimento 
das regras, por outros delegados, a fim de universalizar benefí-
cios para grupos com menor volume de capitais ou mesmo que 
não participavam do OP (Fedozzi, 2008)15. Mas se pode afirmar 
que, de forma geral, no item “acesso a informações e conheci-
mento das regras do OP”, a desigualdade entre representantes 
e representados favorece o processo de elitização política.

15  Estudo realizado para investigar possíveis efeitos do OP sobre a consciência 
social dos seus participantes. O estudo apoiou-se na teoria do desenvolvimento so-
ciomoral de Kohlberg (1969), cujas evidências empíricas são utilizadas por Haber-
mas para sustentar a plausibilidade da consciência moral pós-convencional – de-
nominada no referido estudo como consciência de “cidadania crítica”. Constatou-
-se interveniência das variáveis escolaridade e tempo de participação no processo 
de aprendizagem de cultura cívica no OP. 
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A renovação dos representantes – conselheiros do OP
O desenho institucional do OP de Porto Alegre adquiriu 
caráter dinâmico, isto é, passível de mudanças originadas 
no debate de seu Regimento Interno em cada ciclo anual, 
ainda que restrito, regra geral, às instâncias representativas 
(COP e Fóruns de Delegados). Além do caráter delegati-
vo e revogável dos mandatos dos representantes, já discu-
tido antes, uma das questões que expressou o ideário críti-
co da inovação participativa – contrária ao modelo elitista 
da democracia representativa – diz respeito à restrição do 
número dos mandatos pelo mesmo indivíduo, em especial 
dos conselheiros, e do caráter voluntário dos mesmos, isto 
é, inexistência de qualquer forma de ajuda financeira ou 
ressarcimento de custos (jetons). Não obstante, os dados 
indicam um processo de diminuição da taxa de renovação 
dos conselheiros, em especial a partir de 2001. Nesse ano, 
a renovação foi de 66,6%, enquanto em 2008 foi de 34% 
(ver Gráfico 6). Em 2000, apenas 2,2% dos conselheiros 
haviam sido eleitos cinco vezes ou mais. Em 2009, passou 
para 14,1% (ver Gráfico 7), e isso sem que tenha ocorrido 
diminuição da taxa geral de renovação dos participantes do 
OP (ver Gráfico 8). A progressiva diminuição da renovação 
dos conselheiros foi viabilizada por mudanças nas regras 
do Regimento Interno do OP. Em 2004 (último ano das 
administrações do PT), a alteração no Regimento possibi-
litou que os conselheiros retornassem ao Conselho (COP), 
mesmo depois de dois mandados, ainda que na condição 
de suplentes (Cidade, 2007). Entretanto, a possibilidade 
de permanência dos conselheiros no COP chegou ao ápice 
com a mudança em 2008, quando ocorreu a aprovação da 
reeleição permanente dos mandatos16. 

16  Ver Artigo 6º – O mandato de Conselheiro(a) titular ou suplente é de 1 (um) 
ano de duração, havendo a possibilidade de reeleição. Fonte: PMPA. Regimento 
Interno do OP (2008/2009).
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Gráfico 6

Taxa de renovação do Conselho do Orçamento Participativo (1991-2008) 
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Gráfico 7

Vezes em que os participantes do OP foram eleitos conselheiros (em %)

54,7 53,3 49,2

37,538,7
33,3 36,1

28,1

2,2
6,7

4,6 6,22,2 1,7
7,4

14,1

2,2 5 2,7

14,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2002 2005 2009

1 vez

2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes ou mais

Fontes: Cidade (2002, 2003); Fedozzi (2007); Fedozzi et al. (2013).

Gráfico 8

Taxa de novos participantes e de comparecimentos em anos anteriores
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Essa alteração nas regras do jogo é altamente simbólica 
diante do repertório dos atores participantes e do próprio 
Executivo, os quais historicamente procuravam distinguir o 
modelo de democracia participativa nascente das práticas con-
sideradas tradicionais da democracia representativa, exempli-
ficada pela crítica à Câmara de Vereadores. Nesse ideário críti-
co, propugnou-se pela necessidade de promover a renovação 
das lideranças e a igualdade de participação como forma de 
incentivo a aprendizagens democráticas e ao arejamento da 
democracia, daí a limitação dos mandatos a apenas uma ree-
leição, ainda que com a possibilidade de retorno após novo 
ciclo participativo na condição de titular ou de suplente. 

Duas questões merecem análise sobre a mudança dessa 
regra. A primeira se refere ao fato de que foi aprovada pelos 
próprios conselheiros na instância de maior poder do OP 
(COP). Isto é, os representantes legislaram sobre o seu man-
dato sem autorização dos representados, o que contraria o 
princípio da soberania popular e do mandato delegativo pre-
sente na gênese e na construção do modelo de Porto Alegre. 
A segunda questão se refere à dissonância entre a nova regra 
da reeleição e a opinião dos representados. A opinião majori-
tária dos participantes das Assembleias é contrária à regra da 
reeleição permanente: 48% opinou pela restrição do núme-
ro dos mandatos (somando-se as opções “apenas uma vez” 
ou “com prazo limitado”) contra 37,9% favoráveis à reelei-
ção (Fedozzi et al., 2013) (Ver Gráfico 9). O fato representa 
um inédito distanciamento entre decisões dos representantes 
sobre o desenho institucional e a opinião dos representados, 
o que fortalece a hipótese da elitização política em curso na 
trajetória do OP de Porto Alegre.

Diante de tal fato relevante, cabe levantar algumas hipóte-
ses, ainda que provisórias e sujeitas a aprofundamento, sobre 
as prováveis motivações e/ou condições que contribuíram 
para que os conselheiros adotassem essa alteração no desenho 
institucional do OP. É importante frisar que a provável eliti-
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zação política em curso não se encontra isolada do contexto 
de crise e reconfiguração do modelo de OP de Porto Alegre. 
Grosso modo, se pode aventar pelo menos quatro fatores inter-
ligados que compõem o contexto no qual ocorreu a mudan-
ça de uma regra importante na arquitetura da participação: 
(1) acentuação da captura de lideranças comunitárias pelo 
governo municipal; (2) mudanças no papel dos principais ato-
res que constituíram o modelo histórico de cogestão do OP 
(Executivo e “comunidades”); (3) transformação do caráter 
das Associações de Moradores (principais organizações civis 
do OP) e diminuição do grau de associativismo; e, (4) por fim, 
práticas de lideranças da sociedade civil que expressam uma 
cultura política fortemente instrumental.

Veja-se sinteticamente: (a) a questão da captura ou tutela 
é tema chave na realidade das relações de poder que se 
processam nas IPs; Romão (2011) alerta para a relevância 
do sistema político-partidário nessas instituições. Os dados 
atuais do OP indicam pelo menos duas tendências presen-
tes na formação do Conselho do Orçamento Participati-
vo: diminuição do percentual de conselheiros sem filiação 
partidária, o que pode indicar aumento da influência da 

Gráfico 9

Opinião dos participantes em relação à reeleição  

dos conselheiros no OP de Porto Alegre (2009) 
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variável partidária na escolha dos conselheiros; mudanças 
na identidade partidária dos conselheiros favorável à nova 
coligação que assumiu em 2005. Quanto ao primeiro aspec-
to, apesar do aumento percentual da identificação partidá-
ria, é importante destacar que o grupo autodenominado 
de “comunitários” (críticos à política partidária) prossegue 
exercendo grande poder de influência na eleição de conse-
lheiros e no conjunto do processo. Esse grupo se caracteriza 
por grande poder de articulação e de mobilização a par-
tir de motivações pragmáticas, levada a efeito por lideran-
ças de tipo tradicional e que agem com desenvoltura para 
se beneficiar dos outputs do processo. Quanto ao segundo 
aspecto, a Tabela 2 evidencia que, apesar da permanência 
de conselheiros identificados com o PT e de seu decréscimo 
no tempo, ocorreu crescimento de conselheiros filiados aos 
principais partidos da coligação que governa desde 2005 
(PPS, PMDB, PTB e PDT). Em especial, cresceu a presen-
ça de conselheiros filiados ao PPS, PDT e PMDB, partidos 
que ocuparam o cargo de prefeito a partir de 2005, com o 
PDT assumindo em 201017 e sendo reeleito em 2012 (tendo 
na vice-prefeitura, hoje, o PMDB). Quanto ao tema da ree-
leição, em que pese não haver atualmente clara divisão da 
opinião dos conselheiros identificados com partidos adver-
sários (como será visto adiante), é importante lembrar que 
a primeira década do OP foi marcada por certos princípios 
compartilhados por lideranças mais afeitas à ideia da reno-
vação política como atributo da democracia participativa. 
Não obstante, como visto antes, já em 2004 (último ano das 
gestões do PT) ocorre flexibilização quanto ao aumento do 
número dos mandatos. 

17  Após exercer o primeiro mandato (2005-2008) e ser reeleito, o Prefeito Fogaça 
renunciou ao cargo em 2010 para concorrer ao posto de governador do Estado 
do Rio Grande do Sul pelo PMDB, em 2010, perdendo para Tarso Genro (PT). O 
Vice-Prefeito José Fortunati, do PDT (antigo quadro do PT), assumiu o cargo de 
prefeito após a renúncia de Fogaça e também foi reeleito em 2012. 
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Tabela 2

Filiação partidária entre os conselheiros titulares (2005, 2009, 2012)

Filiação partidária Casos 2005 (%) Casos 2009 (%) Casos 2012 (%)

Sem filiação 23 53,5 20 45,0 17 37,0

PDT 2 4,7 2 4,5 7 15,2

PT 6 14,0 7 15,9 3 4,3

PTB 3 7,0 4 9,1 2 8,7

PMDB 1 2,3 1 2,3 4 8,7

PPS 2 4,7 5 11,4 4 8,7

PSB 2 4,7 1 2,3 4 8,7

PSDB 1 2,3 – – – –

PC do B 3 7,0 – – 1 2,2

PSOL – – 1 2,3 2 4,3

PP – – 2 4,5 – –

PPL – – – – 2 4,3

Total 43 100,0 43 100,0 43 100,0

Fontes: PMPA/OP/Plano de Investimentos, 2005, 2009, 2012; e TRE (2012). 

Um segundo fator que ajuda a compreender a aprova-
ção da regra de reeleição permanente dos conselheiros está 
relacionada à quebra do modelo baseado na cogestão do 
OP, isto é, ao compartilhamento do poder de decisão entre 
a administração municipal e o público participante sobre 
questões relevantes do seu desenho institucional. A noção 
de cogestão apoia-se nas críticas às teorias que supõem “vir-
tudes cívicas intrínsecas à sociedade civil”, assim como cer-
ta divisão estanque entre Estado e sociedade civil (Gurza 
Lavalle, 1999, 2003; Dagnino, 2002; Silva, 2006; Abers e 
Bülow, 2011; Fedozzi, 1997). Como já afirmado, o processo 
instituinte do OP não ocorreu com a “autorregulamenta-
ção” dos atores da sociedade civil, e, sim, com o compar-
tilhamento das decisões com papel ativo do Poder Execu-
tivo (Estado). As regras de participação e o método para 
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a distribuição dos recursos contaram com o protagonismo 
dos atores governamentais, a fim de garantir pluralidade e 
evitar exclusão de segmentos comunitários que eram derro-
tados nas eleições dos representantes, bem como consignar 
caráter equitativo na alocação dos recursos orçamentários18. 
No episódio da mudança da regra dos mandatos, a prática da 
nova administração contrastou com esse modelo. O discurso 
de “autonomia do OP” parece ter sido útil à ausência de 
compromisso real com a sustentabilidade democrática do 
processo. Essa sustentabilidade requer papel ativo do Esta-
do, incluindo-se a disputa, por meio de argumentos, sobre 
questões relativas às garantias democráticas e pluralistas na 
moldagem das Instituições Participativas. Esse compromisso 
significa, entre outros fatores, grande energia e dedicação 
de quadros qualificados e convictos do significado da par-
ticipação popular na gestão pública, assim como trabalho 
unificado do conjunto da administração municipal para 
promover a gestão participativa. A grande quantidade de 
partidos na composição do novo governo (doze), em sua 
maioria historicamente não identificados com a partici-
pação na gestão pública, criou dificuldades para a manu-
tenção do OP, objetivo que se colocou mais como realis-
mo político diante do eleitorado (e do prestígio nacional 
e internacional do OP de Porto Alegre) do que convicção 
endógena do projeto vitorioso19. Soma-se a isso a decisão da 
administração municipal de introduzir um novo modelo de 
participação paralelo ao OP – a Governança Solidária Local 

18  Todo o sistema de regramento da participação, incluindo-se o critério da pro-
porcionalidade na eleição dos representantes ao COP, assim como o método cria-
do para promover equidade na distribuição dos recursos, resultou da discussão, 
negociação e deliberação entre os representantes do governo municipal e os re-
presentantes da sociedade civil. Ver descrição detalhada em Fedozzi (2000a). 
19  Segundo pesquisa com os eleitores de Porto Alegre, o nível de concordância 
sobre atributos do OP foram os seguintes: muito importante (65,88%); amplia 
a democracia (57,26%); aumenta a eficiência do governo (51,71%); a favor dos 
pobres (53,6%); melhora a qualidade de vida (56,91%). Ver BIRD (2008, p. 6). 
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(GSL)20. Esses fatores acabaram por secundarizar o lugar 
e o papel do OP na administração municipal. Além disso, 
tornou-se vantajoso para o novo governo ter presença sig-
nificativa de apoiadores no Conselho do OP, no momento 
em que o processo carecia de legitimidade devido à crise 
financeira do município e a consequente inefetividade das 
decisões na última gestão do PT (2001-2004)21. O contexto 
favoreceu a alteração da regra que pretendia diferenciar o 
modelo participativo criado das práticas de burocratização 
e de oligarquização. 

Entretanto, a mudança não ocorreria sem a agência 
dos representantes no COP. Adentra-se, assim, nos terceiro 
e quarto fatores antes elencados sobre as possíveis razões da 
aprovação da reeleição: as transformações que ocorreram 
nas formas de organização e de engajamento dos participan-
tes e a mudança de opinião de lideranças sobre o caráter da 
representação, algo que remete ao questionamento sobre a 
cultura política até então promovida pelo OP. 

Quanto à primeira questão, é importante lembrar que 
– apesar do pluralismo associativo dos participantes – as 
Associações de Moradores tiveram historicamente papel 
destacado como principais atores coletivos do OP. O tempo 
de participação no OP somado à participação na dire-
ção de alguma Associação de Moradores explicam em 52% 
a inserção no OP, medido pelas dimensões: presença, fala, 
representação e conhecimento das regras do jogo (Martins, 
2011). Não obstante, a grande maioria dessas associações, 

20  A implantação da GSL contou com apoio da Unesco. O programa apoia-se 
em conceitos como orçamento social, parcerias com setores privados, território, 
balanço social, comitês gestores locais e transversalidade das políticas públicas 
(Busatto e Vargas, 2004). Algumas decisões adotadas nos quatro congressos da 
Cidade, realizados nas gestões do PT, são concernentes com esses elementos, em 
especial a previsão dos Comitês Gestores Locais nas regiões da cidade, a adoção 
de indicadores de avaliação e a qualificação das informações. Essas decisões dos 
congressos não foram efetivadas no período em que o PT governou a cidade. 
21  O passivo dos Planos de Investimentos do OP em dezembro de 2004 somava cerca 
de 950 demandas não realizadas (18% do total). Ver jornal De Olho na Cidade (2011). 
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assim como ONGs e outras entidades, mudaram sua nature-
za reivindicativa e passaram a prestar serviços de assistência 
social em decorrência da nova política para essa área no 
país – o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) –, e os 
consequentes convênios da Prefeitura com as organizações 
sociais22, com evidentes efeitos de dependência financei-
ra e, de resto, política. Ao mesmo tempo, percebe-se cla-
ra tendência de decréscimo da taxa de associativismo dos 
participantes: em 2009, pela primeira vez, a maioria dos 
participantes não possuía qualquer vínculo associativo23. 
As formas de recrutamento e de mobilização estão mais 
permeadas por relações de patronagem e de engajamento 
irrefletido de parte do público que vai às assembleias. Ao 
mesmo tempo, essa transformação do tecido associativo não 
deixou de se fazer presente no ativismo mais combativo ou 
mesmo entre os simpatizantes do PT e da Frente Popular. 
Ocorreu simultaneamente mudança ideológica de quadros 
que valorizavam a ampliação da participação política repre-
sentada pelo OP e o abandono do processo por parte de 
uma militância mais crítica, incluindo-se correntes situadas 
à esquerda do partido que adotaram essa orientação24. Pro-
vavelmente, a “errática” gestão do PT à frente do governo 

22  Assistência Social é um dos três componentes do sistema de Seguridade So-
cial no Brasil, entendida como direito do cidadão e dever do Estado. O Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) é o modelo de gestão que operacionaliza as 
ações de assistência social criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) (Lei Federal 
nº 8.742/1993). A estrutura do SUAS prevê a Política Nacional de Assistência So-
cial, o Conselho Nacional de Assistên cia Social, que gere o Fundo Nacional de As-
sistência Social (FNAS), os conselhos estaduais e municipais, assim como as confe-
rências. Em 2005, 98,8% dos municípios brasileiros possuíam Conselho Municipal 
de Assistência Social. (IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros 2012 – Assistência 
social). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2012. 
23  A taxa de associativismo caiu de 61,8%, em 1995, para 48,9%, em 2009 (Fedozzi 
et al., 2013, p. 93).
24  Em 2009, 33% dos participantes do OP ainda se declararam simpatizantes do PT, 
partido com maior adesão entre o público do OP à época. Entretanto, essa simpatia 
não se expressa no processo eleitoral dos conselheiros (Fedozzi et al., 2013). 
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do Estado do Rio Grande do Sul (1998-2002)25 e a crise do 
partido após a derrota em Porto Alegre contribuíram para 
aprofundar esse quadro. Assim, parcela importante de con-
selheiros identificados com o PT, por ação pragmática e 
por perda de referências críticas orientadoras do modelo 
de democracia participativa até então construído (contra o 
“encastelamento de lideranças tradicionais”, “democracia 
direta” etc.), presente no discurso das lideranças de esquer-
da, também passou a se posicionar favorável à regra de ree-
leição dos conselheiros:

Sou favorável em qualquer nível. Para ser senador e 
vereador não tem limite. Por que para ser conselheiro 
do orçamento público deve haver? O Conselheiro vota 
o orçamento, mas no ano da execução não participa 
mais. Não acho que o OP deva ser bienal. Deve ser 
como no senado, com continuidade. Eleger parte 
dos representantes ano a ano, com mandatos maiores 
(Conselheiro Hamilton Gubert Viegas, Região Sul, 
participante há 18 anos, assessor de vereador do PT; 
PMPA, 2009, p. 4). 

25  A prática da gestão foi pautada pelo confronto permanente, assemelhada a 
um contexto de “tomada do poder”. Exemplo emblemático foi a transposição 
mecânica do modelo do OP de Porto Alegre para o governo do Estado, sem 
envolvimento com instâncias institucionais de mediação, a exemplo das prefeitu-
ras e dos Coredes (Conselhos de Desenvolvimento Regional). Em Porto Alegre, 
o fenômeno do antipetismo surgiu principalmente após essa gestão no Estado 
(1998-2002) e se fortaleceu com o episódio do “mensalão”. O peso das camadas 
médias é significativo na estrutura social da cidade. Em 2006, pela primeira vez 
na capital, o candidato Lula (PT) perdeu para Alckmin (PSDB), respectivamen-
te, 42% e 53% (2º turno) (Fonte: <http://www.eleicoes2012.info/candidatos-
-prefeito-porto-alegre-rs/>; acesso em: 23 ago. 2013). Da mesma forma, ocorreu 
em 2010, com Serra (PSDB) somando 55% contra 44% de Dilma (PT) (2º tur-
no) (Fonte: <http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010>; acesso em: 12 set. 
2011). A outrora “cidade vermelha”, reduto do PT, viu os índices do partido 
despencarem para 9,64% nas eleições municipais em 2012, terceiro colocado 
atrás das candidaturas do PDT e do PC do B. 
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As modificações no Regimento Interno do OP adotadas 
pelo Conselho26, sem envolvimento dos delegados, do públi-
co e de entidades das Regiões e das Temáticas, fortaleceram 
as instâncias de cúpula em detrimento do poder e do papel 
das instâncias de base. Essa curva na trajetória da dinâmica 
do OP é assim sintetizada na análise da ONG Cidade27:

Modificações sutis, outras nem tanto, podem passar 
despercebidas, em especial aquelas que diminuem o poder dos 
Delegados e dos fóruns regionais e temáticos. Esses espaços perderam 
algumas atribuições fundamentais. Várias regras foram suprimidas. 
Foram eliminados alguns artigos do RI que davam poder aos 
Delegados de discutir e propor alterações na LDO e deliberar as 
alterações no regimento em conjunto com os Conselheiros. Há 
ainda nova norma que desobriga os Conselheiros de realizar pelo 
menos uma reunião mensal com Delegados e movimento popular 
organizado (grifos nossos).
[...]
O novo processo de apresentação de chapas de Conselheiros não 
facilita a inserção de novas lideranças e também não permite 
chapas constituídas a partir do contexto da assembleia. Como 
a(s) chapa(s) deverão ser apresentada(s) com 48 horas de 
antecedência, o processo de disputa de mais de uma chapa 
poderá gerar inchaços nas plenárias, ou esvaziamento, 
em caso de chapa única. Isso descaracteriza a assembleia do 
OP, na qual, além de escolher Conselheiros, deveriam também 
eleger as prioridades da Região e ser apresentada a prestação de 
contas do governo – o que tem se tornado cada vez mais raro. 
Outra questão que não ficou regrada é a forma como será 
divulgada a nominata da(s) chapa(s) concorrente(s) – 

26  Decisão adotada em janeiro de 2008.
27  Centro de Assessoria e Estudos Urbanos criado em 1989. Desenvolve trabalho 
de acompanhamento, capacitação e acervo sobre o OP desde sua origem, além 
de outros instrumentos de participação e reforma urbana. Mais informações em: 
<www.cidade.org.br>.

213

Luciano Joel Fedozzi e André Luis Borges Martins 

Lua Nova, São Paulo, 95: 181-223, 2015



essencial para garantir a lisura do pleito. Dessa forma, as 
alterações concentram as decisões no COP e aumentam, ainda 
mais, a distância entre este e os fóruns de Delegados (Jornal De 
Olho na Cidade, 2008; grifos nossos).

A diminuição da renovação dos representantes acentuou-
-se no período posterior às gestões da Frente Popular. Mas ela 
não pode ser interpretada como mero resultado da alternân-
cia de poder havida em 2004. A Tabela 3 mostra que, entre 
os participantes, não há diferença percentual significativa de 
opinião entre os simpatizantes dos partidos de esquerda (opo-
sição e com ampla maioria identificada com o PT) e os sim-
patizantes dos partidos que apoiam a coligação que governa a 
cidade, sobre o tema da reeleição dos representantes. 

Tabela 3

Opinião quanto à reeleição dos conselheiros por blocos partidários da situação 

e da oposição ao governo municipal de Porto Alegre (2009)

Simpatia partidária

Situação Oposição Total

Opinião

Favorável apenas uma vez 38,0 31,0 31,7

Favorável com prazo limitado 13,0 16,7 16,3

Favorável sem restrição 35,0 38,3 37,9

Não sabe/não respondeu 14,0 14,1 14,1

Total 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fedozzi et al. (2013).

A elitização política em curso – emblematicamente 
representada pela tendência de perpetuação de conse-
lheiros e pela concentração de poder na maior instância 
de representação – também expressa os limites da cultu-
ra política dos participantes do OP, conforme verificado 
em investigações anteriores. Para além da constatação de 
aprendizagens democráticas proporcionadas pelo processo 
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participativo, são fortes os elementos que demonstram um 
significado instrumental da participação nas percepções e 
nas práticas dos participantes desse processo de longo curso 
(Fedozzi, 2008, 2009b). 

***

A agenda atual sobre as investigações dos processos par-
ticipativos destaca o tema da qualidade e da efetividade 
das novas IPs no país. Nesse contexto, uma das questões 
relevantes diz respeito ao exercício da representação dos 
atores da sociedade civil. O estudo com esse enfoque ora 
apresentado sobre o OP de Porto Alegre, a mais longeva 
e destacada inovação participativa contemporânea, explo-
rou a hipótese de uma possível tendência de elitização 
política em sua atual fase histórica. Como visto, partiu-se 
do pressuposto de que – apesar das transformações havi-
das no ideário político-ideológico que animou a gênese e a 
fase inicial de construção do OP – o caráter dessa inovação 
correspondeu a uma concepção crítica aos limites e vícios 
da democracia representativa liberal. Em que pese o cará-
ter inclusivo do OP, como visto no perfil socioeconômico 
dos participantes vis-à-vis à população da cidade, os dados 
sobre os indicadores analisados fortalecem a hipótese de 
um processo de elitização política na relação representan-
tes/representados. Para além das desigualdades do perfil 
socioeconômico dos representantes e dos representados, 
importam mais as mudanças nessa relação: diminuição da 
intensidade e da qualidade da accountability; diminuição da 
taxa de renovação dos representantes (conselheiros); alte-
ração nas regras do jogo em benefício dos representantes 
(reeleição sem limites) adotada sem autorização dos repre-
sentados e contrária à opinião majoritária dos mesmos; 
grande desigualdade de informações e conhecimento das 
regras da participação, propiciando uma situação heterô-
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noma dos representados. Enfim, a análise indica uma nova 
situação de distanciamento entre representantes e repre-
sentados, fortalecendo a hipótese da elitização política em 
curso. Cabe a pergunta: estariam as novas IPs – mesmo as 
com perfil social inclusivo como é o caso dos OPs – conde-
nadas a esse desiderato? O estudo não permite generaliza-
ção a favor da tese da inexorabilidade da elitização ou oli-
garquização das instituições participativas. Novas pesquisas 
comparativas, suficientemente abrangentes em número de 
casos longevos, poderão oferecer elementos robustos a esse 
respeito, assim como sobre as possibilidades de os atores 
principais darem outro rumo às IPs desse tipo.

Luciano Joel Fedozzi
é professor do Departamento de Sociologia da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

André Luis Borges Martins
é doutorando em Ciência Política na UFRGS.
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O ESTADO NA DEMOCRACIA DELIBERATIVA:  

AS RAÍZES DE UMA ANTINOMIA

Francisco Mata Machado Tavares

Ao englobar a noção de soberania popular, a teoria demo-
crática moderna acompanha um incessante debate desde 
sua mais remota gênese. A crítica ao confinamento eleitoral 
do princípio democrático é, nesse contexto, um tema recor-
rente. O argumento vem desde Rousseau (2002, p. 45) e o 
seu enunciado de que o povo inglês só seria livre “durante 
a eleição dos membros do Parlamento”. Posteriormente, o 
jovem Marx (2005, p. 135) defende um processo de “elei-
ção ilimitada” que, sugeriu, levaria o Estado à própria disso-
lução. Na contemporaneidade, assume a forma de práticas 
como a participação social em espaços decisórios, a instau-
ração de novos mecanismos de accountability vertical, ou a 
garantia de que os cidadãos possam influenciar os governos 
por meio do tirocínio público e da informalidade de suas 
opiniões. O conjunto de correntes do pensamento demo-
crático que propõe uma ampliação tanto dos meios formais 
como dos informais para o exercício da soberania popular 
se abriga sob o amplo conceito de democracia radical. 

Sob um ângulo teórico, o cerne da democracia radical 
em acepção contemporânea são a crítica e a formulação de 
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alternativas rivais às concepções políticas do liberalismo, para 
as quais parte da literatura atribui o genérico nome de “demo-
cracia hegemônica” (cf. Santos e Avritzer, 2002), conceito em 
cujo amplo espectro semântico se incluem desde variantes 
do elitismo até o pensamento democrático-pluralista1. O 
ideário democrático-radical dos dias atuais não é, todavia, 
uniforme ou estável em suas distintas variantes. Assim, cor-
rentes como o republicanismo de linhagem rousseauniana, a 
democracia como cooperação reflexiva extraída do pragma-
tismo de Dewey e recepcionada por Honneth, o agonismo 
democrático proposto por Mouffe e o procedimentalismo 
deliberacionista de gênese habermasiana exemplificam tron-
cos da democracia radical, os quais acompanham os estudos 
políticos ao menos desde os últimos lustros do século XX2. 
Este artigo tem como objeto teórico a versão deliberativa da 
democracia radical contemporânea.

O modelo normativo da democracia deliberativa é 
expressão de uma corrente de pensamento que se anco-
ra na premissa, inspirada pelo pensamento pragmatista e 
pela teoria do discurso, segundo a qual “o nível discursivo 
do debate público constitui a variável mais importante” 
(Habermas, 1997, v. II, p. 28) para os processos de produ-
ção e de legitimação de normas e políticas. 

A espécie de democracia radical expressada no pro-
cedimentalismo democrático deliberacionista se situa, em 

1  Habermas (1997, v. II, p. 59) é um dos autores que tenta, quanto aos fundamen-
tos e premissas normativas, focar-se nas semelhanças entre o chamado elitismo de-
mocrático e o pluralismo: “A teoria social do pluralismo insere-se no modelo nor-
mativo do liberalismo através de uma simples substituição: o lugar dos cidadãos e de 
seus interesses individuais é ocupado por organizações e interesses organizados”. 
2  Um mapeamento dos principais pressupostos da democracia radical republi-
cana, deliberativa e cooperativo-reflexiva, seguido de uma defesa desta, é expos-
to em Honneth (2001, pp. 63-91). Uma comparação entre o deliberacionismo 
e o participativismo republicano como espécies do gênero “democracia radical” 
se encontra em Cohen e Fung (2004). O modelo agonístico de democracia é 
apresentado, sob a forma de uma contraposição à democracia deliberativa, em 
Mouffe (2000).
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relação às principais (e rivais) compreensões democráticas 
contemporâneas, como uma teoria da democracia que se 
pretende equidistante entre o republicanismo e o liberalis-
mo. Como aquele, alberga-se sob a tese do déficit de legiti-
midade acarretado pelos limitados canais de influência ou 
participação franqueados na democracia liberal e, como 
este, advoga a imprescindibilidade de um tipo específico de 
constitucionalismo, assegurador da autonomia privada.

A democracia deliberativa, como proposta de síntese 
que visa superar o liberalismo e o republicanismo, compa-
rece aos debates sobre os problemas fundamentais da filo-
sofia política contemporânea e se pronuncia genuinamente 
quanto a temáticas como o fundamento de legitimidade do 
Estado e do direito; o tratamento da tensão entre autono-
mia pública e autonomia privada (e, por conseguinte, entre 
soberania popular e direitos humanos); a relação entre pro-
cedimento e substância na conformação das instituições e 
dos respectivos processos decisórios; e a definição da demo-
cracia de nossos dias como método autorizativo de elites 
governantes ou como participação efetiva dos cidadãos na 
produção de normas e políticas, entre outras. 

É extensa a literatura acerca dos fundamentos, das 
aplicações e da plausibilidade da democracia deliberativa, 
como igualmente vasta é a discussão concernente às distin-
tas e, frequentemente, antagônicas variantes do modelo de 
democracia em questão. À medida que a dimensão discur-
siva e comunicacional da política ganha terreno sobre os 
estudos e experimentos institucionais3, mais amplo se torna 
o espectro de proposições e de argumentos a se identifica-
rem com a democracia deliberativa, de maneira que múlti-
plas concepções quanto aos processos decisórios públicos 
e à legitimidade das decisões se filiam expressamente ao 
campo teórico em questão. 

3  Bohman (1998) notou a chegada de uma autêntica “era” da democracia deliberativa. 
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Decorridos mais de vinte anos desde a publicação 
dos trabalhos que delimitaram a corrente de pensamento 
e as orientações normativas da democracia deliberativa4, 
identifica-se um rol de problemas filosófico-políticos e 
analítico-empíricos que permanecem a desafiar estudio-
sos e agentes públicos associados a proposições ou prá-
ticas deliberacionistas. Assuntos como o papel do agir 
estratégico na deliberação (Mansbridge et al., 2009), a 
aferição empírica do ideal normativo deliberacionista 
(Steenbergen et al., 2003) e a plausibilidade de processos 
deliberativos em amplas escalas (Dryzek, 2004) exemplifi-
cam a extensa lista de temas que despertam a curiosidade e 
animam as controvérsias científicas e teóricas nesse cam-
po de estudos. Dentre esses problemas, há um debate 
especialmente interessante e recorrente, cujo itinerário 
pode ser traçado desde os primeiros momentos dessa teo-
ria até os dias atuais. Trata-se da definição do papel reser-
vado ao Estado e ao seu aparato, para que sejam alcança-
dos os propósitos normativos de uma deliberação ideal. 
Este é o objeto deste artigo.

O primeiro objetivo aqui perseguido reside em uma 
apresentação do solo filosófico em que se edifica a teo-
ria da democracia deliberativa. Em seguida, resgata-se, a 
partir das primeiras controvérsias entre os pioneiros des-
sa corrente, Habermas e Cohen, a origem dos diferentes 
papéis esperados do Estado na deliberação pública. Essas 
duas tarefas pretendem pavimentar o terreno argumen-
tativo para a fundamentação do entendimento, cerne 
deste artigo, segundo o qual as ambiguidades e omissões 
próprias ao tratamento conferido pela democracia deli-
berativa ao Estado e suas instituições têm uma origem e 

4  Dois textos representativos da primeira delimitação da corrente teórica em 
questão, bem como das divergências que, atualmente, se projetam na multiplici-
dade de compreensões acerca dos pressupostos, do conteúdo e dos propósitos da 
deliberação pública, se encontram em Cohen (1989) e Habermas (1997, v. II). 
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explicação mais profunda. Revelam, de fato, o ponto mais 
nitidamente visível de uma estrutura filosófica que já car-
rega ambivalências e imprecisões em seus mais elementa-
res fundamentos.

Inicialmente, procede-se a uma apresentação sucinta 
do marco filosófico habermasiano, principal arcabouço 
da democracia deliberativa. Por meio dessa exposição, 
pretende-se mostrar o modo como Habermas compre-
ende o Estado no conjunto de sua obra, erigida ao redor 
de uma teoria da ação e da racionalidade que procurou 
irromper para além dos limites do agir racional enten-
dido como adequação entre meios eleitos e finalidades 
predeterminadas.

Em seguida, discute-se o específico tipo de proce-
dimentalismo democrático associado à corrente delibe-
racionista, bem como os distintos – e rivais – posicio-
namentos adotados quanto ao assunto por dois autores 
pioneiros nesse campo teórico: Jürgen Habermas e 
Joshua Cohen. 

Depois é abordado diretamente o problema do papel 
reservado ao Estado na democracia deliberativa, apresen-
tando-se a controvérsia entre o entendimento de que a 
burocracia deve ser estritamente porosa à influência dos 
fluxos comunicativos provenientes da esfera pública e, em 
contraposição, a tese de que o Estado deve promover e 
organizar a deliberação em fóruns inseridos no respecti-
vo aparato. Espera-se indicar que essa controvérsia não é 
incidental ou menor no âmbito da teoria da democracia 
deliberativa. Ao contrário, as contraditórias ou, quando 
menos, antitéticas apreensões sobre o papel do Estado na 
deliberação pública, identificadas entre os variados auto-
res que se afiliam a esse campo, podem ser percebidas 
como frutos de tensões ou mesmo contradições presentes 
ainda nos fundamentos filosóficos dessa influente corren-
te do pensamento político de nossos dias.
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A influência habermasiana sobre a relação  
entre Estado e deliberação pública no modelo  
normativo da democracia deliberativa 
É suficientemente aceita no âmbito da teoria democrática 
contemporânea a premissa de que o trabalho filosófico-
-político de Jürgen Habermas se define como a principal 
influência e o mais relevante discurso de justificação da 
concepção deliberacionista de democracia, ao menos em 
suas primeiras formulações (Bächtiger et al., 2009)5. Desse 
modo, um estudo sobre eventuais tensões ou antinomias no 
âmbito dessa corrente teórica, como este, deve partir dessa 
base ou gênese que lhe informa e conforma.

Primeiramente, é preciso conhecer a taxonomia haber-
masiana quanto aos modelos de ação social e suas caracterís-
ticas principais. Segundo o autor, o agir pode ser entendido 
de acordo com as seguintes variantes: agir teleológico (do 
qual o agir estratégico é um caso ampliado), agir regulado 
por normas, agir dramatúrgico e agir comunicativo.

No modelo teleológico de ação, um agente, concebido 
individualmente, propõe-se a alterar algo em sua realidade 
externa-objetiva com vistas à obtenção de alguma finalidade 
que lhe é desejada de modo predeterminado. O critério de 
racionalidade a controlar essa ação humana é a eficiência, 
ou seja, a capacidade de se alcançar um proveito ou inte-
resse de saída pretendido. Quando se trata da direta atua-
ção sobre o meio, uma racionalidade cognitivo-instrumen-
tal tem lugar. Quando é o caso de se considerar, como em 
um jogo, as escolhas e alternativas que serão efetivadas por 
outros agentes, fala-se em uma racionalidade estratégica. 

5  O citado artigo, ao dispor sobre duas fases ou tipos de democracia deliberati-
va, a primeira habermasiana e a segunda extra-habermasiana, propõe como re-
presentante desta última variante ninguém menos do que Jürgen Habermas em 
seus escritos atuais, os quais, como se sabe, não encerram grandes retificações ou 
renúncias ao esquema filosófico mais amplo do autor. Ou seja, o caráter haberma-
siano da democracia deliberativa parece suficientemente incontroverso.
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O agir regulado por normas pressupõe, além de um 
mundo objetivo, um mundo social. Aqui, portanto, mais do 
que os juízos de verdade proposicional e de eficiência entre 
meios e fins atinentes ao modelo de ação acima apresenta-
do, é a validade (aceitação mútua e justificada) das normas 
pelos agentes potencialmente atingidos por seu conteúdo 
o juízo norteador da ação social. Em complementação a 
um “complexo cognitivo”, como no agir teleológico, exige-
-se dos atores um “complexo motivacional” a lhes permitir 
reconhecer como válidas determinadas práticas em relação 
aos outros seres humanos com os quais o agente se enreda 
socialmente (Habermas, 2012).

No agir dramatúrgico, antes do mundo externo obje-
tivo (agir teleológico), ou do mundo intersubjetivo social 
(agir regulado por normas), é o mundo “interno” dos agen-
tes que recebe ênfase e a maneira como elementos desse 
universo são filtrados e levados à experiência social é que 
dá o tom desse modelo de ação. Assim, diferentemente da 
eficiência e da validade, é a sinceridade o critério primaz da 
racionalidade do agir dramatúrgico (Habermas, 2012).

O agir comunicativo – modelo de ação que Habermas 
vai desenvolver a partir de uma tripla influência do inte-
racionismo simbólico de Mead, da teoria dos jogos de lin-
guagem do segundo Wittgenstein e da hermenêutica de 
Gadamer – conta com um grau de reflexividade ausente 
nos demais modelos de ação e pressupõe uma tripla refe-
rência ao mundo, como mundo objetivo, social e subjeti-
vo. Por meio do uso da linguagem, atores intercambiam 
posições e pretensões de validade, orientados à obtenção 
de um entendimento, que será alcançado de modo coope-
rativo e com o emprego das três noções de racionalidade 
anteriormente mencionadas, em grau de mútua articulação 
(Habermas, 2012). 

A racionalidade reflexiva e obtida por uma prática 
social que é a um só tempo processo (retórica), procedi-
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mento regulamentado por normas (dialética) e um produ-
to observável (lógica), tal como ocorrente na argumenta-
ção, é conformadora do agir comunicativo, que tem lugar 
histórico somente na modernidade, quando estão dadas as 
condições de racionalização social e de reflexividade ade-
quadas (Habermas, 2012).

A partir dessa resumida apresentação, é possível afir-
mar que a democracia deliberativa e seu originário ideal 
normativo se definiram como um discurso de aplicação, 
repleto de nuances, da ideia de racionalidade comunicativa 
para o campo da política. Assim, um caminho intuitivo ou 
apressado poderia levar à conclusão de que a política deli-
berativa condiz com a promoção de um ambiente em que 
sujeitos que se reconhecem como livres, iguais e racionais 
intercambiam razões validadas pela verdade proposicional, 
pela adequação normativa e pela sinceridade dos agentes, 
de modo a alcançarem um entendimento racionalmente 
informado. Apenas com esses dados, seria possível sugerir 
que o papel do Estado na deliberação pública consistiria em 
promover, incentivar e fomentar instâncias decisórias afins 
à argumentação política condizente com o modelo de ação 
comunicativa que, antes de se orientar pelo êxito dos agen-
tes, é voltado ao entendimento. 

O problema, entretanto, é mais complexo do que essa 
hipótese indica, uma vez que, para a devida composição 
do substrato filosófico habermasiano, não é suficiente uma 
analítica exposição do conceito de agir comunicativo. É 
necessário, ao menos, contextualizar e delimitar o modelo 
de ação em questão segundo duas categorias indispensáveis 
à apreensão habermasiana da modernidade e imprescindí-
veis para a compreensão da política no trabalho do autor: 
sistemas sociais e mundo da vida. 

A sociedade, em Habermas, pode ser entendida segun-
do uma dualidade, atinente à perspectiva do observador 
e à perspectiva do participante. Em relação a esta última, 
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tem lugar uma categoria que congrega as práticas compa-
tíveis com o modelo comunicativo de ação e que encer-
ra um pano de fundo de valores, referências, conceitos e 
tradições comungados pelos agentes. Para essa categoria, 
Habermas toma o conceito de mundo da vida (Lebenswelt). 
Afirma o autor que o mundo da vida é composto por “para-
digmas culturais, ordens legítimas e estruturas pessoais” 
(Habermas, 2002b, p. 138), que podem ser imaginados 
como “formas condensadas dos (e sedimentos deposita-
dos pelos) seguintes processos que operam através da ação 
comunicativa: entendimento, coordenação da ação e socialização” 
(Habermas, 2002b, p. 38, grifo no original). O mundo da 
vida e suas redes comunicativas permitem a reprodução e o 
desenvolvimento da cultura, da sociedade e das estruturas 
de personalidade. Na modernidade, entretanto, a reprodu-
ção de sociedades complexas não pode depender apenas 
dos processos interativos – comunicativos – ocorrentes no 
mundo da vida. Como afirma Habermas (2012, p. 142),

A tradição cultural […] tem de interpretar o mundo da vida 
de maneira que o agir voltado ao êxito seja liberado dos 
imperativos de um entendimento que precise ser renovado 
por via comunicativa e possa ser desacoplado, ao menos 
parcialmente, do agir orientado para o entendimento. Com 
isso se tornará possível uma institucionalização social do 
agir racional-finalista em favor de propósitos generalizados: 
em favor, por exemplo, da formação de um subsistema 
monitorado com dinheiro e poder, para o gerenciamento 
econômico racional e para uma administração racional. 

Coerentemente com essa constatação transcrita, tem-
-se que, para além da sociedade sob a perspectiva dos par-
ticipantes (mundo da vida), Habermas considera a socie-
dade sob a perspectiva do observador, fazendo-o mediante 
o manejo do conceito parsoniano de sistemas regulativos, 
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os quais são conduzidos por meios e devem ser aptos a 
reduzir, em termos funcionalmente eficientes, a comple-
xidade social e suas inúmeras sucessões de expectativas e 
contingências.

A partir do léxico anteriormente sumarizado, é possí-
vel notar que, em Habermas, o conflito social moderno se 
dá entre sistema e mundo da vida. O risco de que a lógica 
daquele se insira nas redes informais e colonize a riqueza 
comunicacional deste é o grande desafio apresentado ao 
projeto emancipatório da modernidade tardia. Assim, a 
redução da experiência humana à linguagem dos preços 
com que opera o sistema da economia/mercado, ou à lin-
guagem do poder administrativo própria ao Estado, repre-
senta uma ameaça à racionalidade comunicativa e, por con-
sequência, ao exercício da autonomia (ou imputabilidade) 
entre os sujeitos livres, iguais e racionais que argumentam 
com vistas ao entendimento no mundo da vida. 

A filosofia política habermasiana, consolidada no 
modelo normativo da democracia deliberativa, consiste da 
busca por uma prática política que refreie a colonização do 
mundo da vida pelos sistemas da economia e do Estado. A 
burocracia estatal é, portanto, ao menos a princípio, mais 
uma ameaça do que uma garantia ao modelo de ação con-
dizente com o conceito de deliberação com que opera o 
modelo normativo da democracia deliberativa em sua for-
mulação original. 

Uma última categoria é relevante para essa exposição 
do pavimento filosófico sobre o qual se edifica a democra-
cia deliberativa. Trata-se do conceito de esfera pública, com 
o qual Habermas operou desde a sua tese de livre-docência 
e que, em sua principal obra política, Direito e democracia: 
entre facticidade e validade, fora reabilitado para além da figu-
ra histórica própria ao século XIX que o autor estudara 
em 1962, e em relação à qual identificara uma decadência 
concorrente ao surgimento da sociedade de massas. Uma 
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formulação sintética do conceito de esfera pública geral6 foi 
assim apresentada por Lubenow (2010, p. 236):

A esfera pública é uma “estrutura intermediária” que faz a 
mediação entre o Estado e o sistema político e os setores 
privados do mundo da vida. Uma “estrutura comunicativa”, 
um centro potencial de comunicação pública, que revela 
um raciocínio de natureza pública, de formação da opinião 
e da vontade política, enraizada no mundo da vida através 
da sociedade civil. A esfera pública tem a ver com o “espaço 
social” do qual pode emergir uma formação discursiva 
da opinião e da vontade política. No seu bojo colidem os 
conflitos em torno do controle dos fluxos comunicativos 
que percorrem o limiar entre o mundo da vida e a 
sociedade civil e o sistema político e administrativo. A esfera 
pública constitui uma “caixa de ressonância”, dotada de um 
sistema de sensores sensíveis ao âmbito de toda sociedade, 
e tem a função de filtrar e sintetizar temas, argumentos e 
contribuições, e transportá-los para o nível dos processos 
institucionalizados de resolução e decisão, de introduzir no 
sistema político os conflitos existentes na sociedade civil, 
a fim de exercer influência e direcionar os processos de 
regulação e circulação do poder do sistema político através 
de uma abertura estrutural, sensível e porosa, ancorada no 
mundo da vida. 

6  Os limites temáticos deste artigo impedem uma abordagem crítica mais detida 
sobre a categoria esfera pública. Para uma refutação à associação habermasiana 
entre liberalismo oitocentista e origem da esfera pública, ver Burke (2002). Para 
uma leitura crítica das conclusões pretendidas por Habermas, com a ideia de esfe-
ra pública, por meio de um hipostasiamento de uma forma própria aos homens, 
burgueses e europeus na fase liberal do capitalismo, ver Gurza Lavalle (1997). 
Para a reposição do conceito de esfera pública pela ideia de “esfera pública ope-
rária”, ver Negt e Kluge (1993). E, enfim, para se conhecer as razões do próprio 
Habermas, em diálogo com inúmeros críticos, como Nancy Fraser e Agnes Heller, 
para insistir nesse conceito até a atualidade, ver o já clássico Habermas and the 
public sphere (Calhoun, 1992). 
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A democracia deliberativa diz respeito a uma concep-
ção política segundo a qual o sistema estatal deve se revelar 
poroso e influenciável pelos argumentos, temas e discursos 
de justificação engendrados em ações comunicativas ocor-
rentes na esfera pública, de modo que os fluxos comunicati-
vos egressos do mundo da vida sejam capazes de legitimar a 
lógica sistêmica estatal que, assim, não se autonomiza ou se 
descola de modo hermético do mundo da vida7. 

Para alcançar tais desígnios, Habermas entende como 
legítimas as decisões proferidas em conformidade com dois 
princípios que parecem explicitar, para o campo da políti-
ca, o que se espera de práticas comunicativas: o princípio d 
e o princípio u. Habermas formula o princípio d (princípio 
do discurso) como aquele que entrega validade às normas 
de ação “que poderiam encontrar o assentimento de todos 
os potencialmente atingidos, na medida em que estes parti-
cipam de discursos racionais” (Habermas, 2003, v. I, p. 164). 
Já o princípio u (princípio de universalização, ou de gene-
ralização) “obriga os participantes do discurso a examinar 
normas controversas, servindo-se de casos particulares pre-
visivelmente típicos, para refletir se elas poderiam encontrar 
o assentimento refletido de todos os atingidos” (Habermas, 
2003, v. I, p. 203).

Esses princípios foram objeto de contestação desde os 
primeiros aportes acadêmicos sobre a democracia delibera-
tiva. Uma clivagem, em especial, é constitutiva dos inúmeros 
desmembramentos que o debate sobre Estado e democracia 

7  A relação entre a esfera pública do mundo da vida e a lógica sistêmica da bu-
rocracia estatal sempre esteve presente na obra de Habermas. Para o autor, por 
um lado, reconhecendo-se um plano sistêmico à política, “não podemos excluir 
do conceito de político o elemento de ação estratégica” e “a violência sempre foi 
parte integrante dos meios para a aquisição e preservação do poder”; por outro 
lado, já antevendo os princípios d e u, que orientam normativamente a prática 
deliberativa, afirma o autor que “o poder legítimo só se origina entre aqueles que 
formam convicções comuns em um processo de comunicação não coercitiva” (ver 
Habermas, 1980, pp. 115 e 117).
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deliberativa assumiu ao longo dos anos. Trata-se da distin-
ção entre o modelo habermasiano de democracia delibe-
rativa e a proposição apresentada por Joshua Cohen. Esta, 
inobstante influenciada por Habermas, procurou apontar 
críticas e contribuições alternativas, em especial no que se 
refere ao papel do Estado na deliberação pública. O debate 
que ressai dessas objeções será tratado a seguir e exposto a 
partir de um fio condutor localizado nas variações atinentes 
à relação entre procedimento e substância para a democra-
cia deliberativa.

A relação entre procedimento e substância na democracia 
deliberativa: o debate entre Habermas e Cohen
A democracia deliberativa, em acordo com um amplo con-
junto de vertentes, a alcançar de Schumpeter e Kelsen aos 
participativistas, guarda uma compreensão preponderante-
mente procedimental do princípio democrático8. De início, 
contudo, já é possível pontuar-se que a democracia delibe-
rativa não é radicalmente e sem ressalvas político-procedi-
mentalista, o que a distingue das concepções agregativas. A 
validade de normas e políticas não se ancora, para o delibe-
racionismo, na obtenção de maioria, ou mesmo de unanimi-
dade, como condições suficientes. Não se trata de um proce-
dimentalismo “puro”, no contexto do qual qualquer decisão 
política colhe validade última e estrita no próprio processo 

8  É, aliás, esse consenso quanto ao procedimentalismo democrático que explica, 
por exemplo, a possibilidade de se reconhecer processos transicionais e políticas 
substantivas muito diferentes entre si como igualmente democráticos. A transcrição 
a seguir, extraída de um texto de Rustow (1999, p. 22; tradução do autor) ampla-
mente discutido, é indicativa desse argumento: “Especificamente, não há por que 
pressupor que a transição para a democracia seja um processo uniforme em escala 
mundial, que envolva as mesmas classes sociais, os mesmos tipos de questões po-
líticas ou os mesmos métodos para a solucioná-las. Ao contrário, talvez seja como 
Harry Eckstein supõe: que uma ampla variedade de conflitos sociais e de confrontos 
políticos possa ser combinada com a democracia. Isto está, é claro, em consonância 
com o reconhecimento geral de que a democracia é uma matéria primariamente de 
procedimento antes que de substância.” 
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em que o critério agregativo da maioria indica o melhor 
caminho a seguir. Mesmo na formulação mais intensamen-
te procedimentalista, sustentada por Habermas, não basta a 
composição de preferências em processos abertos a todos os 
interessados para se validar as decisões políticas. 

A relação entre o conteúdo das decisões políticas e o 
processo decisório é oscilante também no interior da cor-
rente teórica deliberacionista, conforme se pode concluir 
das versões de Habermas e Cohen, apresentadas a seguir.

O procedimentalismo habermasiano: síntese pragmática 
entre direito e política ou circularidade?
A teoria política estampada em Direito e democracia: entre fac-
ticidade e validade, e nos escritos políticos subsequentes de 
Jürgen Habermas, se situa, no que tange à fundamentação 
do direito e à sua relação com a política, como equidistan-
te entre o positivismo e o naturalismo, de tal arte que não 
endossa o relativismo moral típico da versão kelseniana 
daquele e, tampouco, o fundacionalismo, em geral metafísi-
co, próprio das distintas manifestações deste. 

A solução procedimentalista é parte fundamental da 
engenharia político-filosófica empreendida pelo autor 
para contornar os conhecidos problemas das linhas de 
pensamento antes referidas. Remeter a política e o direi-
to aos processos discursivos em que são engendrados, 
antes de socorrer a explicações últimas naturalistas, ou 
de um ceticismo moral que tende a reificar as institui-
ções postas, como faz o positivismo, é parte do empre-
endimento jurídico-filosófico e político-filosófico a que 
Habermas se propõe. 

A chave explicativa da leitura procedimental atribuí-
da por Habermas à política reside em sua identificação da 
mútua pressuposição e cooriginalidade entre as autono-
mias pública e privada. As políticas e normas, por um lado, 
colhem validade à exata medida em que são percebidas 
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por sujeitos integrantes de uma comunidade jurídica na 
condição de fruto do seu acordo, das suas razões, do seu 
assentimento e dos discursos em que os participantes livres, 
iguais e racionais se engajam. Sem um reconhecimento da 
racionalidade intrínseca e da dignidade imanente desses 
sujeitos, o critério de validade aqui enunciado tornar-se-ia 
contraditório, uma vez que seres não autônomos ou amea-
çados em sua integridade subjetiva não podem ter um sen-
timento recognitivo tão intenso como o de autoria de uma 
ordem jurídico-política. Se os cidadãos devem se ver como 
autores das normas e das decisões políticas, como corolário 
infere-se que lhes é reconhecida e, ademais, assegurada, a 
plenitude da autonomia privada, sem a qual não há base 
fática ou lógica para a autoria em tela.

No mesmo sentido, para que os cidadãos sejam capazes 
de se reunir (formal ou informalmente), estabelecer trocas 
argumentativas e produzir decisões publicamente válidas e 
legítimas, deve-se assegurar a existência de fóruns, direitos 
políticos e espaços (formais e informais) abertos à partici-
pação política – ao exercício do civismo – por sua parte. O 
processo de produção normativa pressuposto no procedi-
mentalismo da autolegislação, destarte, não se limita, mas 
se ancora e se viabiliza, no medium do direito, definidor das 
liberdades privadas e das condições em que se dá a delibe-
ração (cf. Habermas, 2002a, pp. 285-97 e pp. 326-37).

Esse esquema parece logicamente irrepreensível e 
explicaria de maneira suficientemente clara a relação entre 
direito e política no procedimentalismo não agregacionista 
da política deliberativa habermasiana. Mas, como exposto, 
o autor não é um naturalista. A justificação do direito cons-
titucional, portanto, não tem outra saída, no pensamento 
pragmatista em pauta, senão fincar-se, igualmente, no solo 
discursivo-procedimental. 

O medium do direito estabelece as condições de possi-
bilidade e delimita os termos válidos para o exercício das 
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práticas democráticas e, a um só tempo, se legitima e se 
constitui nos termos desse exercício. Em um sofisticado 
argumento e desenho institucional, Habermas explica as 
peculiaridades procedimentais e discursivas próprias aos 
fóruns políticos e à jurisdição constitucional, apontando 
para o modo como ambos se respaldam em procedimen-
tos, mas como, igualmente, produzem certa rigidez, a limi-
tarem-se, qual substâncias ou conteúdos uns em relação aos 
outros, mutuamente. 

O direito seria como um “idioma”, ou seja, o meio a 
partir do qual as decisões públicas têm lugar. Assim, condi-
cionaria, limitaria e restringiria o rol de possibilidades des-
sas decisões, mas o faria enquanto seu possibilitador, sua 
indispensável ferramenta. O próprio direito, assim como a 
gramática, que permite a comunicação, mas é gestada em 
sua prática, seria fruto de processos decisórios empreendi-
dos pelos cidadãos no exercício de sua autonomia pública. 
Conclui-se, então, que o monismo jurídico estatal, a defi-
nição de direitos constitucionais fundamentais e a juris-
dição constitucional são indispensáveis ao procedimenta-
lismo democrático habermasiano. Se é um dado que em 
Habermas não há um procedimentalismo estritamente 
político, ou agregativo, também é certo que nenhum las-
tro último, substantivo, comparece para constituir o Esta-
do, dispor sobre o direito ou delimitar o conteúdo da 
deliberação. 

Uma discussão importante que segue dessa síntese prag-
mática entre o substancialismo dos direitos fundamentais e 
o procedimentalismo agregacionista é se, realmente, logra-
-se, nessa formulação, uma superação quanto às históricas 
clivagens que o debate sugere (soberania popular x direitos 
humanos, indivíduo x sociedade, processo parlamentar x 
jurisdição constitucional etc.), ou se, lado outro, incorre-se 
em um sistema meramente circular em que a política demo-
crática constitui o direito, que delimita os termos de exer-
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cício da democracia, que, por sua vez, volta a engendrar o 
direito, e assim sucessivamente9. 

Essa circularidade, por si só um problema filosófico-
-político que não pode ser desprezado, ganha uma aparen-
te solução, em Habermas, que pode pôr a perder todo o 
potencial crítico ou radical-democrático de sua teoria polí-
tica. Ocorre que, depois de muito discutir as oscilações do 
Estado liberal em direção ao Estado social até o seu modelo 
procedimentalista do direito, além de tecer considerações 
sobre hermenêutica constitucional, Habermas (2003, v. I, p. 
326) assevera que “o tribunal constitucional deve proteger 
o sistema de direitos que possibilita a autonomia privada 
e pública dos cidadãos”. Indo além, afirma que o controle 
sobre os “pressupostos comunicativos e condições procedi-
mentais do processo de legislação democrático” (Habermas, 
v. I, 2003, p. 326), ou seja, sobre as condições da delibera-
ção pública, é entregue àquelas que são, em geral, as mais 
oligárquicas, patriarcais e herméticas das instituições do 
Estado, nomeadamente as Cortes constitucionais. 

Ou seja, a informalidade da esfera pública do mundo da 
vida refreia a burocracia e impede a mercantilização de 
todas as relações humanas, mas o faz segundo o idioma 
do direito. Este, por sua vez, põe as condições e os limites 
da deliberação pública, mas nos estritos termos em que é 
interpretado pelas Cortes constitucionais. Há, portanto, um 
papel central reservado ao Estado na democracia delibe-
rativa habermasiana. Esse papel reside, de saída, no reco-
nhecimento de que os sistemas sociais guiados por códigos 
(dinheiro ou poder) são inevitáveis nas sociedades em que 

9  O autor chega a reconhecer essa circularidade: “Na base da legitimação do Es-
tado constitucional há, certamente, uma relação circular entre democracia e direi-
tos humanos. Não obstante, à medida que argumentos metafísicos e religiosos já 
não contam em público, os direitos humanos não podem – em nome do “direito 
natural” – reclamar validade independentemente de alguma autorização demo-
crática” (Habermas, 2005, p. 386; tradução do autor). 
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o mundo da vida se racionaliza e em que há uma intensa 
diferenciação social (Habermas, 2012). Ainda além, o apa-
rato legislativo e, especialmente, judiciário, são fundamen-
tais para a compreensão habermasiana da política democrá-
tica. O procedimentalismo democrático de Habermas está, 
com efeito, contido pela norma jurídico-constitucional em 
sua dimensão estática e submetido aos vetos e injunções da 
jurisdição constitucional nas suas vicissitudes.

As ideias anteriormente sintetizadas não esgotam o tra-
tamento conferido pela primeira geração do deliberacionis-
mo ao tema do papel do Estado. Joshua Cohen possui uma 
leitura alternativa, cujo cerne reside em uma nova definição 
da relação entre procedimento e substância.

A democracia deliberativa do bem comum:  
o procedimentalismo mitigado de Joshua Cohen
Ao apurar a relação entre procedimento e substância na 
democracia deliberativa, Joshua Cohen parte de uma pre-
missa compatível com a linha de raciocínio procedimenta-
lista. Afirma que “a legitimidade emerge das discussões e 
decisões dos membros da sociedade, quando formuladas 
e expressadas por meio de instituições sociais e políticas 
designadas a reconhecer sua autoridade coletiva” (Cohen, 
2007, p. 115). O problema que o autor decide abordar a 
partir desse enunciado reside na já recorrente questão 
enfrentada pela filosofia política em sociedades complexas, 
desencantadas e despojadas dos fundamentos últimos meta-
físicos ou naturalistas: quem é a coletividade onde reside a 
autoridade em questão?

Se, por exemplo, a coletividade é definida pela perten-
ça a uma religião, então a “autoridade coletiva” se desdobra 
da conformidade entre as decisões e algum eventual livro 
sagrado, dogma, mandamento ou prática associada àquele 
credo. Se, por outro lado, entende-se por coletividade algu-
ma tradição comum, consignada no compartilhamento de 
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uma narrativa histórica da conformação do sentimento de 
“nós”, segue que aqueles que não se integram a esse senti-
mento (como, por exemplo, palestinos em Israel), estariam 
alijados do processo político-democrático e não integrariam 
a base de que se constitui a “autoridade coletiva”. 

Sob sociedades plurais e complexas, não é possível 
fundamentar-se o poder na etnia ou em fatores substanti-
vos e homogeneizantes congêneres. Diante dessa consta-
tação, Cohen se pergunta se a única maneira de pensar a 
política nesse cenário seria o procedimentalismo extremo, 
de natureza agregativa. O autor responde negativamente 
a essa pergunta e, assim, formula as bases de uma demo-
cracia deliberativa em que substância e procedimento se 
combinam no afã de se adequarem ao “fato do pluralismo 
razoável”, definido pelo autor como “o fato de que há con-
cepções de valor distintas, incompatíveis, cada uma razoá-
vel, segundo as quais as pessoas se sentem sob condições 
favoráveis para o exercício de sua razão prática” (Cohen, 
2007, p. 117).

Em síntese, diante do argumento de que o fato do plura-
lismo razoável parece conduzir inexoravelmente ao procedi-
mentalismo agregativo, Joshua Cohen se propõe a apresentar 
uma alternativa democrática mais substancial, e ainda mais 
adequada, segundo o juízo do autor, ao pluralismo. 

Assim como Habermas, Cohen também se depara com 
a necessidade de harmonizar autonomia pública e auto-
nomia privada, identificadas, no glossário do autor, sob os 
nomes, respectivamente, de liberdade dos antigos e liberdade 
dos modernos. O teórico político estadunidense concorda, 
em linhas gerais, com a tese da mútua pressuposição ado-
tada por Habermas, mas apresenta duas fundamentais obje-
ções à maneira – formalista – como o frankfurtiano chega 
ao seu entendimento. 

Primeiramente, Cohen não concorda com a maneira 
como Habermas, na obra Direito e democracia..., concede à 
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forma jurídica tanta força para o argumento democrático-
-deliberativista. Adicionalmente, não identifica no princí-
pio do discurso habermasiano um meio adequado para 
fins de garantia das liberdades básicas ou fundamentais. 
Para Cohen, o princípio d, ao dar conta de razões em sen-
tido genérico, antes de razões especificamente políticas 
intercambiadas em uma comunidade composta por mem-
bros iguais, não se vincula aos direitos fundamentais de 
ordem não política da maneira como pretende Habermas. 
De outro modo, parece se oferecer aos riscos de um proce-
dimentalismo sem contenções, correlato, nesse aspecto, ao 
agregacionismo. Se elementos éticos, morais, ou religiosos 
podem contar como razões no processo discursivo aludido 
pelo princípio do discurso, então, para Cohen (1999, p. 
395), “qualquer coisa pode sobrevir do discurso”, de modo 
que não haveria limites impostos pela própria deliberação, 
como Habermas pretende. As liberdades não políticas, 
portanto, não estariam vinculadas ao resultado de pro-
cessos discursivos da maneira como Habermas sugere (cf. 
Cohen, 1999).

Como alternativa aos dois problemas mencionados, 
Cohen formula uma alternativa de democracia deliberativa 
reconhecidamente associada a elementos substanciais, os 
quais seriam não apenas compatíveis, como garantidores do 
fato do pluralismo razoável. 

O primeiro princípio propugnado pelo autor é o da 
inclusão deliberativa. Por meio desse princípio, assegura-
-se que, mais do que uma mera inclusão igualitária dos 
interesses de todos os cidadãos, a democracia exige que 
se encontrem “razões aceitáveis politicamente – razões 
que são aceitáveis para os outros – dado o pano de fundo 
de diferenças de convicções prudentes” (Cohen, 2007, p. 
126). Isso significa que o processo deliberativo não pode, 
coerentemente, suprimir o exercício de liberdades, 
como a de crença religiosa, que implicariam a descarac-
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terização de participantes. Se assim ocorresse, as pessoas 
seriam afastadas da própria deliberação e veriam nega-
das a própria condição de igualdade. Assim, direitos não 
diretamente políticos – como a livre expressão de cre-
dos – se vinculam à deliberação pública, uma vez que o 
seu reconhecimento assegura a condição de iguais entre 
os que professam diferentes – e incompatíveis entre si 
– concepções fundamentais e inegociáveis – como a reli-
gião – sobre o mundo e a boa vida (cf. Cohen, 2007). 
Vê-se, pois, um primeiro caso de garantia substancial que 
não depende de argumentos metafísicos ou jusnaturalis-
tas – inexoravelmente etnocêntricos –, mas que, de modo 
diametralmente oposto, se coaduna com o pluralismo e 
até mesmo o assegura. 

O segundo princípio formulado por Cohen para a 
democracia deliberativa diz respeito ao bem comum. De 
acordo com esse princípio, nem todas as razões seriam váli-
das no processo discursivo. Para Cohen, em clara demons-
tração da influência de uma noção rawlsiana de justiça 
sobre o respectivo pensamento, se a democracia é um coro-
lário político da igualdade, então se conclui que as deci-
sões proferidas democraticamente não podem produzir 
situações de iniquidade, em que uns se beneficiam indevi-
damente em prejuízo dos outros, independentemente das 
razões sustentadas para tanto. 

Finalmente, Cohen procura conectar a democracia deli-
berativa às chamadas “liberdades dos antigos”, ou direitos 
de participação política, o que é efetivado pela proposição 
de um “princípio de participação”. Segundo esse princípio, 
não são válidas restrições, ainda que fundamentadas em 
critérios como expertise ou fluidez da deliberação, que afas-
tem qualquer cidadão do pleno direito de participar, em 
igualdade formal e substantiva de condições, das decisões 
políticas. Assim, reservas quanto ao acesso a cargos públi-
cos, à votação e a quaisquer mecanismos que permitam o 
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exercício de “influência efetiva” são reprochadas por esse 
terceiro princípio de natureza substancial, que assegura o 
pluralismo e se coaduna com a lógica discursiva da delibera-
ção (cf. Cohen, 2007).

O debate acerca da relação entre substância e procedi-
mento na democracia deliberativa, tal como aqui equacio-
nado a partir das distinções entre as formulações de Jürgen 
Habermas e Joshua Cohen, indica que, seja no formalismo 
jurídico do autor alemão, seja no substancialismo lastreado 
na igualdade e no fato do pluralismo razoável de Cohen, 
a deliberação pública não compreende apenas a esfera do 
livre debate, prescindindo das condições para que tal ocor-
ra e de suas consequências.

Dessa constatação, segue que o Estado, como titu-
lar da jurisdição constitucional e do processo legislativo 
(Habermas) ou como garantidor de condições substantivas 
de igualdade de acesso à participação política (Cohen), não 
parece apenas receber impulsos da deliberação pública, 
como uma leitura imediata da teoria do agir comunicati-
vo, sem contextualização na obra posterior de Habermas, 
poderia sugerir. De fato, o Estado retroalimenta a esfera 
pública mediante limites, constrangimentos e práticas posi-
tivas, destinadas a possibilitar as trocas argumentativas entre 
cidadãos orientados pela força dos melhores argumentos, 
e a reconhecer, senão a legitimidade, ao menos a validade 
dos resultados de tais trocas.

Na esteira do veio temático aberto pelo debate tratado 
nesta seção, encontra-se a controvérsia diretamente concen-
trada sobre o papel que o Estado deve cumprir no próprio 
contexto deliberativo, se de aparato poroso a ser influencia-
do pelos fluxos comunicacionais advindos da esfera pública 
segundo o idioma do direito, como no modelo dual haber-
masiano, ou se de fomentador e promotor de espaços deli-
berativos no âmbito da própria burocracia. Este é o assunto 
perquirido a seguir. 
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Onde se delibera? Entre o Estado poroso à esfera pública 
e os espaços participativos de gênese estatal
As diferenças entre Habermas e Cohen quanto à relação 
entre procedimento e substância na democracia delibera-
tiva conformam o solo teórico em que vicejam concepções 
díspares acerca do papel cabível à burocracia estatal no con-
texto da deliberação pública.

Como visto, a filosofia de Jürgen Habermas se ancora 
em uma concepção dual de sociedade, segundo a clivagem – 
nunca suficientemente esclarecida se de ordem analítica ou 
ontológica – entre sistemas sociais (conceito herdado, com 
alterações, da teoria social parsoniana) e o mundo da vida. 

Em Habermas, como aqui já se apresentou, a delibe-
ração ocorre a partir de condições de autonomia forjadas 
segundo o medium do direito que, na modernidade, é legíti-
ma e monisticamente posto pelo Estado, que o implementa 
na forma de políticas públicas, o define no espaço parla-
mentar e o concretiza mediante a prestação jurisdicional, 
com destaque, neste último caso, para as ações em que, 
concentrada ou difusamente, espera-se o exercício da juris-
dição constitucional. 

Lado outro, como sugere o modelo dual, baseado na 
influência dos fluxos comunicativos oriundos da esfera públi-
ca sobre a burocracia estatal, na forma aqui já enunciada, não 
cabe ao Estado, para Habermas, promover administrativa-
mente as práticas de deliberação que devem ter lugar na esfe-
ra pública. Recobra-se que, na teoria do agir comunicativo, 
a colonização do mundo da vida pela lógica dos sistemas 
sociais é o risco maior para a emancipação social e o princi-
pal efeito adverso a ser contido no capitalismo tardio. 

Desse modo, trazer as informais trocas argumentati-
vas ocorrentes em espaços não burocratizados próprios da 
sociedade civil para o campo sistêmico, conduzido pelo 
meio do poder, atinente ao Estado, significaria um poten-
cial sequestro da energia, da vitalidade e da potencialidade 
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racional-comunicativa ali ocorrente, para um cenário que 
reduziria todo esse potencial emancipatório à sua lógica, 
sensível apenas a mensagens expressadas segundo o código 
do poder. Mesmo após a sua “virada legalista”10, manifestada 
em Direito e democracia..., os estudos políticos de Habermas 
se mantêm céticos quanto à possibilidade de que a buro-
cracia implemente e orquestre, em seu próprio âmbito, as 
práticas deliberativas. Confira-se, a respeito, essa elucida-
tiva passagem de um artigo em que o autor sumariza seu 
argumento:

Justamente os processos comunicativos que passam pelo 
filtro deliberativo dependem de recursos do universo vital – 
da cultura política libertadora, de uma socialização política 
esclarecida e sobretudo das iniciativas de associações 
formadoras de opinião –, recursos que se formam de 
maneira espontânea ou que, em todo caso, só podem ser 
atingidos com grande dificuldade, caso o caminho escolhido 
para se tentar alcançá-los seja o do direcionamento político 
(Habermas, 2002a, p. 284).

Habermas deposita demasiada confiança na catego-
ria sociedade civil e nos movimentos sociais, de modo que 
parece pretender preservar seu caráter virtuoso da incur-
são sistêmica perpetrada pelo Estado. A democracia delibe-
rativa preconizada pelo autor, portanto, exige do aparato 
estatal uma porosidade aos discursos produzidos na esfera 
pública, assim como um sistema de justiça apto a garantir a 
autonomia privada dos agentes.

Uma crítica que se pode tecer em relação a isso repou-
sa sobre a inexistência de efetivas diferenças, no campo 
da realidade social, entre o liberalismo político (no qual 

10  A ideia de uma “virada legalista” é recorrente em menções críticas à obra Direito 
e democracia... Um artigo amplamente debatido em que essa expressão aparece de 
modo explícito encontra-se em Love (2002).
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a imprensa é livre, os movimentos sociais se organizam de 
modo a influenciarem a opinião pública, o Parlamento 
reverbera – mais ou menos, a depender dos arranjos elei-
torais e institucionais – a multiplicidade de opiniões e dis-
cursos ocorrentes em sociedade etc.) e o modelo normativo 
da democracia deliberativa em sua variante habermasiana. 
Sob o ponto de vista da práxis política efetivamente con-
duzida por cidadãos nas sociedades complexas do capita-
lismo tardio, Habermas parece formular justificativas mais 
elaboradas para o status quo, antes de propor alguma alter-
nativa crítica, como afirma fazer, às formas democráticas já 
consolidadas11. 

A trajetória da teoria política de Habermas pode ser 
assim condensada: de uma crítica ao liberalismo democrá-
tico, chega-se a um modelo de democracia radical anco-
rado no conceito de esfera pública e no modelo da ação 
comunicativa. Até aí, com o objetivo de se afastar a reifica-
ção e redução do ser humano a cliente do Estado, como no 
Estado social, propõe-se uma democracia em que o centro 
gerador de legitimidade da política está na informalidade 
da sociedade, onde trocas linguísticas movidas apenas pela 
força não coercitiva do melhor argumento têm vez. Acon-
tece que, para adentrarem a esfera político-legislativa, ou 
mesmo para encontrarem condições de ocorrência, referi-
das trocas devem ser codificadas segundo a linguagem do 

11  Veja o modo como o historiador marxista inglês Perry Anderson (2012, pp. 154-55) 
apresentou essa ideia: “Se a visão de Habermas da lei e da democracia é tachada 
de abstração fundamental das realidades empíricas de uma ordem política em que 
a formação da vontade popular é, no melhor dos casos, espasmódica ou vestigial, 
ele pode recorrer à sua vocação contrafactual. Se é acusada de não especificar ne-
nhuma alternativa desejável, pode recorrer ao valor daquilo que já existe: uma base 
sólida de comunicação que só precisa ser consumada […] Que críticas reais da 
ordem social se depreendem do “padrão crítico” oferecido por essa teoria? Onde 
exatamente podemos encontrar a ‘eficácia’ das idealizações que ela discerne nas 
práticas existentes, e por que elas são ‘inevitáveis’? Quão ‘parcial’ – e ‘distorcida’ 
é a inscrição das normas nas condutas observáveis? […] Tais questões estão além 
do trânsito dessa teoria, que foi concebida para evitá-las. Seu efeito é apologético. 
Nossas sociedades são melhores do que as concebemos”. 
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direito. Esta, por sua vez, é interpretada, assegurada e apli-
cada em definitivo pelo exercício da jurisdição constitucio-
nal. O Estado, portanto, é central na democracia delibera-
tiva habermasiana, em especial no que se refere à sua – não 
eleita e, em geral, vitalícia – magistratura. Esse arranjo não 
consegue, ao se atar ao direito e à jurisdição constitucional, 
revelar-se crítico ou mais poroso às ideias em circulação na 
sociedade do que o liberalismo. 

Antes de uma teoria radical, normativa ou crítica, a 
relação entre Estado e deliberação pública encampada 
pelo sucessor da cadeira ocupada por Adorno pode dar 
vez à caracterização cunhada por Seyla Benhabib (2007, 
p. 75), que descreve “a democracia deliberativa como uma 
teoria que esclarece os princípios já implícitos e a lógica das 
práticas políticas existentes”.

Joshua Cohen parece notar o problema antes acusado 
e oferece, no artigo “Reflections on Habermas on demo-
cracy”, destaques à tese da simples influência dos cidadãos 
sobre o Estado, de maneira a exigir mais do que mera poro-
sidade à opinião circulante na esfera pública. Para que a 
democracia radical cumpra suas promessas de assegurar 
uma legitimidade estribada nos exigentes requisitos da deli-
beração ideal, o autor percebe que, para além de uma esfera 
pública autônoma e da possibilidade de que os participan-
tes tenham acesso e manifestem posições sobre problemas 
e valores políticos, é fundamental que haja espaços institu-
cionalizados, regulares, em que os participantes produzam 
decisões políticas e, ademais, aprimorem a qualidade dos 
discursos que habitam a esfera pública informal (cf. Cohen, 
1999, pp. 410-11). 

No modelo proposto pelo autor, denominado poliarquia 
diretamente deliberativa, a democracia possui, adicionalmente 
aos predicados de autônoma e de deliberativa, o atributo 
de institucional. Experiências como policiamento e gestão 
da segurança pública discutidos em nível comunitário-local, 
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escolas administradas descentralizadamente por pais e mes-
tres e políticas de desenvolvimento local geridas em grau 
de colaboração com entes da sociedade civil são, com efei-
to, bem recebidas (Cohen, 1999, pp. 411-412). A poliarquia 
diretamente deliberativa não teme o Estado como irreme-
diável potência colonizadora do mundo da vida, de modo 
que alicerça as pilastras do edifício teórico da democracia 
deliberativa com vigas de arranjos participativos institucio-
nalmente estatuídos. 

Cohen, porém, não oferta uma resposta à objeção 
habermasiana de que o Estado opera segundo o código do 
poder e nesse idioma transcreve as práticas ocorridas em 
seu interior. A poliarquia diretamente deliberativa apresen-
ta uma saída consistente para o problema da mera influ-
ência – ainda que legalmente codificada – da comunicação 
ocorrente na esfera pública sobre o aparato estatal. Incor-
re em problema inverso, todavia, ao não esclarecer de que 
modo o Estado moderno conterá espaços decisórios partici-
pativos que não reduzam a energia crítica da sociedade civil 
à sua lógica sistêmica, operada segundo estímulos eleitorais 
ou fiscais. Quem decide sobre as regras dos espaços partici-
pativos? Quem controla os procedimentos e a elegibilida-
de, senão aqueles que estão no volante de uma nave movi-
da, em qualquer caso, por votos garimpados nas eleições e 
tributos coletados na condição de medida da acumulação 
capitalista? (cf. Offe, 1984).

Joshua Cohen procura repor o ponto de chegada de 
Habermas, referente aos problemas da deliberação no seio 
do aparato burocrático. Essa empreitada teórica fica a dever, 
entretanto, uma reposição do ponto de partida segun-
do o qual o Estado, na atual fase da modernidade capita-
lista, não pode simplesmente optar por funcionar ou não 
em conformidade com os seus predicados sistêmicos, pró-
prios ao modelo teleológico da ação. Por um lado, Cohen 
(1989; Cohen e Fung, 2004) concorda com uma democra-
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cia referenciada no modelo comunicativo da ação e refere-
-se expressamente à obra de Habermas quando explica o 
processo argumentativo pressuposto na deliberação. Por 
outro, não explica de que modo o agir comunicativo invadi-
rá as hostes burocráticas e engendrará a práxis esperada na 
poliarquia diretamente deliberativa. 

Entre a influência da esfera pública, juridicamente codi-
ficada, sobre o sistema estatal, de um lado, e a possibilidade 
de espaços estatais abertos à deliberação, de outro, não fica 
claro como procedimento e substância se relacionam nas 
diferentes variantes de um modelo democrático que se pro-
põe, em qualquer caso, a legitimar decisões segundo a força 
dos melhores argumentos.

***

Habermas e Cohen ostentam divergentes compreensões 
acerca da relação entre o aparato estatal e a deliberação 
pública. Ambos, todavia, não enfrentam fundamentais inda-
gações que ressaem dos respectivos escritos. Como deve ser 
a democracia deliberativa? Com o que se parece? A incon-
clusiva e problemática relação entre Estado e deliberação 
pública se revela como um indicador de problemas mais 
profundos nessa, hoje tão influente, corrente da teoria polí-
tica contemporânea. 

O problema da democracia deliberativa, mais visível 
em sua relação com o Estado, pode, a partir do que aqui se 
desenvolveu, ser compreendido pela seguinte decomposi-
ção analítica:
1. A democracia deliberativa pretende restabelecer, por 

meio de um sistema jurídico formal, garantido por 
magistrados e pelo exercício da jurisdição constitucio-
nal lastreada na norma positiva, as condições de possibi-
lidade de uma deliberação que operaria como mimese, 
ampliada à universalidade de participantes, da decaída 
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esfera pública europeia, branca, masculina e burguesa 
oitocentista. As ideias, nesta restabelecida esfera públi-
ca, devem estar validadas concomitantemente na since-
ridade do agente, na correção objetiva e na adequação 
normativa. Não se explica, portanto, como esta última 
possa dar conta, sozinha, da missão de ser medium e ele-
mento legitimador de práticas comunicativas que vão 
muito além dos seus limites.

2. Habermas elabora um modelo de democracia que pre-
tende atar a legitimidade das decisões públicas à força 
dos melhores argumentos, gestados na informalida-
de da esfera pública do mundo da vida. Ocorre que, 
segundo o próprio autor, o processo de racionalização 
do mundo da vida (ou seja, de gestação dos supraci-
tados argumentos) leva à inexorável constituição de 
subsistemas conduzidos por meios, dentre os quais 
está precisamente o Estado, colonizador e destruidor 
da livre troca comunicativa no mundo da vida. Ressai, 
assim, um nítido curto-circuito teórico.

3. Finalmente, Cohen, tentando restabelecer a democra-
cia deliberativa e dar-lhe uma conotação tangível, con-
cede ao Estado a possibilidade de estruturar e manter 
espaços próprios à deliberação pública. Nesse caso, 
todavia, o que se identifica é uma teoria alicerçada no 
conceito habermasiano de deliberação, que pretende 
lhe amputar, contudo, a constitutiva noção de separa-
ção entre os sistemas, no seio dos quais ocorre o agir 
racional-com-respeito-a-fins, e o mundo da vida, palco 
da ação comunicativa. Se o aparato estatal pode ser 
âmbito da livre argumentação, então inexiste o pro-
blema (colonização do mundo da vida) para o qual a 
democracia deliberativa pretende ser uma solução. A 
saída de Cohen acaba por girar em falso, porquanto 
lhe falta uma teoria do Estado que lastreie a sua versão 
alternativa da teoria da democracia habermasiana.
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Sob signo do deliberacionismo, pode-se pensar uma 
comunidade real em que as pessoas são livres para a crítica 
e o debate, mas a última palavra sobre as próprias condições 
da crítica e a linguagem em que se transmite o debate estão 
nas mãos de uma oligarquia composta pela magistratura, 
responsável pela jurisdição constitucional. É possível, de 
outro modo, pretender-se uma república repleta de espa-
ços participativos, organizados e estimulados pelos agentes 
estatais eleitos e seus subordinados técnicos, onde as pesso-
as intercambiam argumentos e legitimam as decisões com 
base nas melhores razões. É igualmente verossímil a ima-
gem de uma democracia não muito diferente dos marcos 
liberais, em que a sociedade influencia, por mecanismos de 
opinião e crítica informais, o modo como atua o Estado. 

O contraste ajuda a esclarecer o argumento aqui apre-
sentado. Leninistas – que, afinal, querem acabar com o Esta-
do – debruçaram-se, por decênios a fio, sobre os contornos 
efetivamente devidos ao momento transitório que definem 
como ditadura do proletariado. Downs e os cientistas polí-
ticos que o acompanham recitam com clareza e precisão 
o papel do Estado, da legalidade e dos direitos na teoria 
econômica da democracia. Da mesma sorte, o pluralismo 
de Dahl não encerra maiores ambiguidades quanto ao que 
se deve esperar para que se alcance os maiores valores de x 
e y no plano cartesiano composto por contestação pública 
e direitos de participação. O mesmo não se pode dizer da 
democracia deliberativa. Os traços da teoria política inspira-
da na filosofia habermasiana se revelam não apenas contra-
ditórios entre os seus diferentes adeptos, como muito pali-
damente delineados em todas as suas formulações, desde as 
origens até a chamada virada empírica.

O que se pretendeu argumentar aqui é que essas omis-
sões e potenciais contradições não são um acaso ou pro-
blema pontual no deliberacionismo democrático. São, na 
verdade, a expressão concreta, no plano da teoria demo-
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crática, de uma filosofia para a qual o Estado encerra uma 
conquista evolutiva à bem-vinda racionalização do mundo 
da vida, mas, ao mesmo tempo, retribui à sua gênese com 
pressões colonizadoras e mediatizadoras.

O mundo da vida racionalizado possibilita o surgimento e 
o crescimento de certos subsistemas, cujos imperativos, ao 
se tornarem autônomos, ricocheteiam de modo destrutivo 
sobre o próprio mundo da vida (Habermas, 2012, p. 336).

Não há apenas uma limitação teórica periférica, situada 
sobre o detalhamento do Estado na democracia deliberativa. 
Essa questão é um proxy de dificuldade muito mais profunda. 
A teoria da democracia deliberativa está atada a um marco 
filosófico que jamais explicou devidamente de que modo o 
mundo da vida e o agir comunicativo podem, a um só tempo, 
gerar o sistema do Estado como fruto de sua racionalização, 
sucumbirem à colonização sistêmica que eles mesmos semea-
ram e, ademais, servirem como o único e eficaz remédio para 
conterem precisamente essa colonização. 

A partir dessas três possibilidades, todas originárias da teo-
ria do agir comunicativo, surgiram múltiplas e mutuamente 
incompatíveis proposições no plano mais concreto da teoria 
política. De uma radicalização democrática associada a ino-
vadores arranjos participativos, como em Cohen, à descrição 
por outros meios da realidade nua do Estado liberal, como na 
constatação de Benhabib, a democracia deliberativa pode se 
encaixar em quase tudo, o que a mantém em uma pouco con-
fortável posição, se o escopo for a inovação teórica voltada ao 
diagnóstico ou à solução de problemas e desafios concretos. 

Francisco Mata Machado Tavares
é professor adjunto da Faculdade de Ciências Sociais e 
coordenador da pós-graduação em Ciência Política na Uni-
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(DES)ORDEM CONSTITUCIONAL: ENGRENAGENS DA 

MÁQUINA DITATORIAL NO BRASIL PÓS-64

Vera Karam de Chueiri e  
Heloísa Fernandes Câmara

Elaborar uma narrativa sobre a recente democracia no Bra-
sil implica, necessariamente, conhecer as práticas constitu-
cionais autoritárias pós-64. Esse aparente paradoxo desfaz-
-se ao pensarmos que as práticas autoritárias desvelam a 
construção de um tempo de arbítrios que, de certa manei-
ra, ainda permanece. É a partir da identificação das engre-
nagens ditatoriais que podemos verificar alguns dos maio-
res desafios e riscos à consolidação do constitucionalismo 
democrático brasileiro. 

O primeiro passo para construir uma memória consti-
tucionalmente adequada e comprometida com os direitos 
humanos está na identificação do papel desempenhado 
pelo direito na consolidação da ditatura militar, no desen-
volvimento de suas práticas repressivas. Isso significa que 
o papel do direito na construção do regime autoritário e 
em que medida este mesmo direito permanece são partes 
essenciais da retomada do passado na ordem da construção 
de um futuro comprometido com a dignidade da pessoa 
e com a prevalência dos direitos humanos na sociedade. 
Refletir sobre a história do constitucionalismo e a teoria 
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constitucional exige lançar mão de uma pedagogia que, a 
um só tempo, nos faça compreender e internalizar os atuais 
desafios do constitucionalismo, da constituição e da sua 
experiência. 

Essa relação entre o passado e o presente não é de 
uma simples temporalidade unívoca, mas de tempos que 
se sobrepõem de maneira a possibilitar a reconstrução de 
memórias de resistência mesmo em momentos de arbítrio. 
É necessário abandonarmos essa ideia trivial (de que o 
tempo é um e único) para pensarmos em tempos (no plu-
ral). Isso, de alguma forma, sugere que é possível pensar 
na reversibilidade do tempo ou, em outras palavras, não é 
tão simples afirmar que o tempo passou e não volta mais. 
Ainda, o tempo que volta é outro tempo e, assim, tanto o 
(tempo) passado, quanto o tempo que volta, como também 
o (tempo) futuro ou o que virá terão de se acertar entre si, 
ou melhor, terão de se (re)conciliar. 

Este artigo parte da análise da (des)ordem constitucio-
nal criada pelo regime militar – e seus juristas – para com-
preender em que medida essa (des)ordem foi importante 
no movimento da transição pós-regime autoritário.

A (des)ordem constitucional
Uma maneira de reconstruir a memória constitucional dos 
anos da ditadura é através da Lei nº 6.683/1979, a chamada 
Lei de Anistia. Discutir a Lei de Anistia nos coloca face a 
face com a ditadura militar e a transição democrática, mas, 
sobretudo, com o significado constitucional e democrático 
da nossa República que, por isso mesmo, não pode silenciar 
diante do dever de investigar e processar casos de violên-
cia extrema que caracterizam crimes contra a humanidade, 
ainda que isso signifique, por exemplo, a própria revoga-
ção da Lei de Anistia. A Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental 153 (ADPF 153) (cf. Supremo Tribu-
nal Federal, s.d.) abriu, exatamente, essa possibilidade de 
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revê-la (a Lei de Anistia) e, através dela, retomar a discussão 
sobre a ditadura, a transição democrática e a responsabili-
dade do Estado brasileiro diante das atrocidades que pro-
moveu e patrocinou. Isto, pois, a nossa experiência de uma 
anistia ampla, geral e irrestrita levou à compreensão de que 
os atos de terror cometidos pelo Estado representado por 
seus agentes e que ensejaram verdadeiros crimes contra a 
humanidade não poderiam ser revistos. Como afirma o pro-
fessor Fábio Konder Comparato (1995, pp. 1-3),

[...] é politicamente indefensável, com efeito, pretender que 
os que governaram acima das leis, sob a vigência do chamado 
Ato Institucional nº 5, possam legitimamente obter de um 
legislador submisso a anistia para os crimes que cometeram 
no exercício de suas funções. Que democracia é esta que 
se inaugura no achincalhe? A pretensa “pacificação dos 
espíritos”, de resto, foi sempre uma farsa grosseira, pois à 
época da anistia não havia o menor vislumbre de oposição 
armada ao regime. Tudo se passou como se um ditador 
corrupto qualquer, desejando abandonar o poder sem riscos, 
negociasse com o sucessor uma pré-anistia para os seus 
desmandos1.

Pois bem, essa passagem nos desloca para os tempos 
da Lei de Anistia: o que a antecedeu, o da sua elaboração 
e o que a sucedeu e, mais do que isso, à (re)conciliação 
desses tempos. Do ponto de vista estrito da Constituição, 
as passagens igualmente não foram tranquilas. (Des)ordens 
outorgadas marcam a (trans)constitucionalidade como 
passagens interrompidas. Os parênteses que envolvem o 
“des” sugerem dois conceitos que se antagonizam. Ordem e 
desordem. Do ponto de vista constitucional, o período que 
se inicia em 9 de abril de 1964 com o AI-1 e vai até 27 de 

1  Ver ainda Bastos (2009, p. 184).
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novembro de 1985 com a EMC nº 26 (Brasil, 1985), que 
convocou a Assembleia Nacional Constituinte, é, assim, tor-
tuoso e cheio de interrupções. 

Vejamos: havia uma ordem, a Constituição promulga-
da em 18 de setembro de 1946, resultado do poder cons-
tituinte, instalado pela Lei constitucional nº 13, de 12 de 
novembro de 1945, e que transformou o parlamento em 
constituinte originário. Essa Constituição foi elaborada com 
o compromisso de redemocratizar o país numa época em 
que o mundo olhava para as atrocidades da Segunda Guer-
ra Mundial provocadas pela experiência totalitária2. 

A Constituição de 1946 teve como papel deixar para 
trás a Constituição autoritária do Estado Novo, escrita por 
Francisco Campos. Nesse sentido, sua estrutura (re)forta-
leceu os princípios republicano e federativo mas, sobretu-
do, o princípio democrático. Entretanto, foi durante a sua 
vigência que, em 31 de março de 1964, o general Mourão 
saiu de Juiz de Fora com suas tropas militares rumo ao Rio 
de Janeiro, dando início ao golpe contra o governo de João 
Goulart, à revelia, portanto, da ordem constitucional. O 
ato do general Mourão, ao qual aderiram, posteriormente, 
os demais chefes militares das respectivas regiões, foi um 
ato de violência, conspiratório, limitado a setores da cor-
poração militar. Ainda, em 1 de abril de 1964, o Presidente 
João Goulart voou para Brasília e de lá para Porto Alegre e, 
nesse ínterim, o Presidente do Senado Auro Moura Andra-
de declarou vaga a presidência da república3. Ou seja, na 

2  É preciso sempre lembrar o que diz Hannah Arendt (1973, p. viii; tradução 
nossa) no prefácio da primeira edição de As origens do totalitarismo: “A tentativa 
totalitária da conquista global e da dominação total tem sido a resposta destrutiva 
para todos os impasses. Sua vitória pode coincidir com a destruição da humanida-
de; onde quer que ela tenha governado, começou a destruir a essência do homem. 
Assim, virar nossas costas às forças destrutivas do século de nada serve.”  
3  Em 21/11/2013, em sessão simbólica, foi aprovado projeto de resolução que anu-
la a sessão legislativa de 2/4/1964, na qual o Presidente João Goulart fora destituído 
do cargo. Embora tardiamente, a aprovação mostra o potencial que a memória tem 
na (re)construção de práticas democráticas desvinculadas de sua gênese autoritária. 
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esteira do general Mourão, o presidente do Senado age 
com violência, não só em relação ao presidente da Repúbli-
ca, mas à ordem constitucional. Com isso, se resolveu dar 
posse ao Presidente da Câmara Ranieri Mazzilli; entretanto, 
o Presidente João Goulart ainda estava em território brasi-
leiro (e a vacância do cargo só se configuraria se ele deixas-
se o país sem autorização do Congresso), o que ratificava a 
inconstitucionalidade de todos aqueles atos. 

Como podemos perceber, o limiar entre a ordem e a 
desordem jurídico-constitucional é muito tênue, especialmen-
te porque a todo momento a ordem constitucional é altera-
da para que se compatibilize com os atos políticos. Ou seja, 
o levante militar que se apresentara como um movimento 
da ordem constitucional demonstrava, pelas suas ações, exa-
tamente o contrário. É claro que, em situações como essa, o 
limite entre ordem e desordem constitucional torna-se frágil, 
porém, é justamente o desmanche constitucional imediata-
mente feito pelos militares e pelos parlamentares e demais 
políticos que aderiram ao levante que nos permite falar em 
golpe. Naquele momento, houve várias propostas de restrição 
de direitos políticos, sem qualquer respeito à Constituição 
de 1946, a qual foi reduzida a pó, quando Francisco Campos 
(que fora o autor da carta outorgada de 1937) aderiu (con-
venientemente) à tese acerca da legalidade da “revolução” e, 
com esse ânimo “revolucionário”, redigiu, juntamente com 
Carlos Medeiros, em 9 de abril de 1964, à revelia da Consti-
tuição vigente, o primeiro Ato Institucional (AI)4. Essa legis-
lação excepcional continha onze artigos limitando os poderes 
do Legislativo e do Judiciário e ampliando os do Executivo, 
como, por exemplo, o poder do presidente de cassar manda-

4  O Ato Institucional não foi originariamente numerado, pois previsto para ser o 
único ato excepcional. Somente em 1965, com o Ato Institucional nº 2, que aque-
le foi numerado. Após o precedente numérico, aparentemente perdeu-se o pudor 
da utilização de atos excepcionais, tanto que foram dezessete atos institucionais no 
decorrer da ditadura militar. 
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tos políticos, cancelar direitos, demitir funcionários públicos e 
militares, e, não menos importante, o de “simplificar” o pro-
cesso legislativo de maneira a consolidar o protagonismo do 
Executivo em detrimento do Legislativo.

Do ponto de vista teórico, Francisco Campos foi impla-
cável quando vinculou o golpe à ideia de revolução e esta 
ao poder constituinte. De fato, a única situação em que o 
poder constituinte é originário, isto é, inicial, autônomo e 
incondicionado, é a revolucionária. A teorização de Cam-
pos foi no sentido de que a ilimitação do poder constituinte 
fazia com que a “revolução” não dependesse do Congres-
so para sua legitimação, mas este é que se legitimava pelos 
acontecimentos revolucionários. Entretanto, no mesmo 
preâmbulo do AI trata-se da manutenção da Constituição 
de 1946, algo impensável na teoria clássica do poder cons-
tituinte de Sièyes5 A dualidade entre revolução e manuten-
ção presente no preâmbulo do AI-1 permanece durante 
todo o regime. Assim, apesar da justificativa do AI-2 alegan-
do a continuidade da revolução, todos os fatos ocorridos 
mostravam que o país não vivia uma revolução, mas um gol-
pe organizado pela hierarquia militar e apoiado por setores 
conservadores das elites políticas e da classe média. Golpe 
este que contou com maciço apoio dos juristas6.

De toda forma, desde o dia 9 de abril de 1964, a Cons-
tituição de 1946 convivia com o Ato Institucional7 nº 1: este 

5  Sièyes participou ativamente do processo da Revolução Francesa, em 1789, em 
cujo contexto escreveu um manifesto intitulado “O que é o Terceiro Estado?” 
(Qu’est-ce que le Tiers État?), no qual apresenta a teoria do poder constituinte, ou 
seja, de que toda constituição pressupõe um poder constituinte inicial, autônomo 
e incondicionado. Ver Sieyes (1970).
6  Segundo Anthony Pereira (2010, p. 146): “Um aspecto especialmente rele-
vante do golpe brasileiro, se comparado aos golpes chileno e argentino, foi a 
participação de juristas civis, que não apenas conferiram legitimidade jurídica 
aos atos militares como também estabeleceram vínculos entre as forças armadas 
e o Judiciário civil”.
7  Embora não tenha localizado nenhum trabalho quanto à criação desse tipo nor-
mativo, a pesquisa em jornais sugere que não foi criação do regime civil-militar. Em 
consulta à base de dados do jornal O Estado de S. Paulo, verificamos que a primeira 
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outorgado pelos golpistas, aquela promulgada pela assem-
bleia constituinte; ele fundado em uma legitimidade forja-
da, amparada na falsa ideia de revolução, ela fruto do poder 
constituinte de 1945-1946. 

Essa relação dúbia entre Constituição e atos institucio-
nais gerou uma curiosa resposta teórica, a de que os atos 
institucionais eram considerados leis superiores à própria 
Constituição, na medida em que poderiam alterá-la. Segun-
do Ciotola (1997, p. 105), os atos institucionais tiveram 
ciclos distintos, o que expressa que a legalidade autoritária 
seguiu um padrão de distensão e recrudescimento, assim 
como o regime, ou seja, a legalidade autoritária foi ad hoc. 

A relação, às vezes conflitiva, entre atos institucionais e 
Constituição formam uma parte importante da memória do 
STF, que foi chamado a decidir em alguns casos envolvendo atos 
institucionais. Nessas provocações, o STF em nenhum momen-
to discutiu a validade dos atos institucionais ou de suas prescri-
ções, atendo-se a decidir com base em critérios interpretativos 
qual deveria prevalecer (Constituição ou Ato Institucional).

Carlos Medeiros Silva (1964, v. 347, p. 7)8, um dos princi-
pais ideólogos da ditadura, defendia a hierarquia do ato ins-
titucional como lei constitucional temporária, e, em caso de 
conflito com normas da Constituição de 1946, prevaleceria 
aquele: “alguns preceitos da Constituição de 1946 deixarão 
de vigorar porque outros, também de natureza constitucio-
nal, inscritos no próprio Ato, sobre aqueles prevalecerão”.

utilização do termo ocorre em 3 de setembro de 1946 e a próxima menção ocorre 
em matéria de 2 de novembro de 1949. Aparentemente o “Ato Institucional” era 
utilizado no período constituinte até que a nova constituição estivesse pronta. 
8  Carlos Medeiros Silva foi promotor público, consultor jurídico para órgãos da ad-
ministração federal, chefe de gabinete do ministro da justiça, e procurador-geral da 
República (1957-1960). Participou da elaboração de diversas leis e, por décadas, foi 
o redator-chefe da Revista Forense e da Revista de Direito Administrativo. Foi nomeado 
(após a ampliação de vagas de ministros do STF feita pelo AI-2) para o STF. Foi 
também ministro da Justiça (de 19/7/1966 a 15/5/1967). Silva é um excelente 
exemplo do perfil dos juristas civis que tiveram papel fundamental na montagem da 
engenharia constitucional que marcou o regime militar. Ver Valério (2010). 
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Seguindo Marcus Figueiredo, Ciotola (1997) estabelece 
a existência de três ciclos políticos no processo revolucio-
nário. O primeiro deles estende-se da edição do Ato Ins-
titucional nº 1 até outubro do ano seguinte, quando hou-
ve a edição do Ato Institucional nº 2. Esse primeiro ciclo 
poderia ser considerado como a defesa de uma legalidade 
revolucionária, pois a revolução teria a potencialidade de 
agir além das instituições. A segunda fase é marcada pela 
reforma política para garantir sua continuidade. Ou, em 
termos de Pereira (2010), o AI-2 representa uma modifi-
cação no sentido de institucionalização do regime. Esse 
período estende-se até a edição do Ato Institucional nº 5, 
em dezembro de 1968. O terceiro ciclo seria marcado por 
aumento da repressão do regime. 

Uma análise importante acerca dos atos institucionais 
diz respeito aos atores que os editaram. O AI-1 foi edita-
do pelo autonomeado Comando Supremo da Revolução, 
o qual correspondia aos ministros militares – autoinvesti-
dos no cargo – da Aeronáutica Francisco de Assis Correia 
de Melo; da Marinha, Augusto Hamann Rademaker; e da 
Guerra, Arthur da Costa e Silva. 

Formalmente, o país era governado pelo Presidente 
da Câmara dos Deputados Ranieri Mazzilli, após a decreta-
ção da vacância do cargo do presidente da República João 
Goulart. O que podemos perceber aqui é que a revolução 
não poderia ser identificada com um civil no poder, mas 
deveria ser relacionada a um poder superior, absolutamen-
te excepcional. 

Os principais jornais do Brasil trouxeram informações 
distintas acerca do primeiro Ato Institucional, entretan-
to nos três consultados – Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil 
e Estado de S. Paulo –, frisa-se a existência de um impulso 
legalista e a autolimitação da revolução. A outorga por 
parte do Comando Supremo da Revolução teria sido uma 
orientação de Francisco Campos. Segundo o jornal Folha de 

266

Lua Nova, São Paulo, 95: 259-288, 2015

(Des)ordem constitucional: engrenagens da máquina ditatorial no Brasil pós-64



S.Paulo, de 9 de abril de 1964 (p. 40), “inicialmente estava 
assentado que o documento seria de responsabilidade do 
poder militar”, mas surgiram dúvidas sobre a conveniência 
de sua promulgação pela discordância entre a Junta Militar, 
o Presidente Mazzilli e o presidente do Congresso acerca 
da fórmula. Diz ainda o jornal que os líderes partidários, 
assessorados pelo ministro da Justiça, elaboraram uma nova 
minuta do ato que seria decretado pelo Congresso, com 
apoio das forças militares. Entretanto, essa solução foi con-
siderada inadequada por Francisco Campos pois

[...] todo Ato Institucional que saísse sob responsabilidade 
do Congresso, ainda que expressamente apoiado pelas forças 
militares, seria sempre uma ato discutível perante a Justiça. 
“Só a força – opinou ainda o sr. Campos – tem autoridade 
para dizer ao Congresso, à Justiça, que quer fazer tais e quais 
coisas, e não haverá nunca remédio contra essa sua decisão”.

Continuando a matéria jornalística, segundo o mare-
chal Juarez Távora, 

[...] é provável que haja muitas exceções drásticas para 
que aqueles que fizeram a revolução se sintam à vontade, 
tenham os instrumentos necessários para realizar aquilo que 
eles chamam de expurgo necessário. [...] mas, de qualquer 
maneira, gostaria de dizer à casa que senti um alivio quando 
me certifiquei de que não vamos assumir a responsabilidade 
daquilo que só a força pode fazer, e a força, neste caso, não 
somos nós, senão dentro da lei. A força está lá, dentro ou 
fora da lei. 

No Jornal do Brasil, as manchetes do dia 9 de abril de 
1964 foram claramente favoráveis ao “movimento revolucio-
nário”. Na primeira página do jornal, pode-se ler a seguinte 
passagem acerca do AI:
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Os políticos e a lideranças partidárias agem como se não 
houvesse no País uma legalidade revolucionária. Mas há. Existe 
uma legalidade revolucionária. Os limites dessa legalidade 
não estão inscritos na Constituição por força dos fatos do 
poder. Os chefes dessa legalidade desejam voltar à obediência 
integral da Constituição, depois de cumpridos os objetivos de 
depuração do País daqueles brasileiros que pretenderam ferir 
a Constituição na sua essência: a ordem econômica e social, 
extinguindo-se, ao mesmo tempo, a democracia representativa. 
Desejam voltar ao império total da lei escrita. Não consentirão, 
porém, que ela lhes tolha os atos essenciais aos fins visados. 
E entre esses fins está o restabelecimento imediato do 
Executivo novo. [...] Os homens passam e as instituições devem 
continuar. Continuar, porém, purificadas, como se impõe. 

Na página 4, na coluna do jornalista Carlos Castello 
Branco, há uma nota intitulada “Lei do Congresso para a 
revolução”, na qual estabelece a existência de indecisão no 
comando militar sobre o assunto. Mais adiante, entretan-
to, menciona estudo feito pelo senador Afonso Arinos, que 
teria sido transmitido à Bilac Pinto. Neste estudo:

[...] o Senador fixa a realidade histórica de que o direito, 
em sua origem, tanto é instituído como outorgado, citando 
exemplo de direitos gerados por revoluções. Fixada a tese, 
sugere que o Congresso vote uma lei revolucionária de fato 
e constatando os objetivos declarados da revolução para, 
finalmente, autorizar o Presidente da República a presidir um 
conselho constituído de Ministros militares com a finalidade 
de executar, por determinado espaço de tempo, o programa 
da revolução. Trata-se, no fundo, de uma adaptação da solução 
francesa, dada quando da intervenção do General De Gaulle 
na situação do País, com a diferença de que na França se 
pôs o Congresso em recesso e aqui o Congresso continuaria 
funcionando. A lei criaria um estado de sítio virtual para fins 
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não contemplados pela Constituição. A fórmula teve pronta 
receptividade nos meios políticos-partidários, pois parece ser o 
instrumento adequado a compor o empenho revolucionário 
com os compromissos legalistas do Congresso. Os líderes 
parlamentares deslocaram-se ontem, em massa, para o Rio, a 
fim de examinar a viabilidade desse projeto.

Onze atos institucionais foram decretados pelos presi-
dentes da República: do AI-2 ao AI-4, por Castello Branco; e 
do AI-5 ao AI-11, por Costa e Silva. Ou seja, podemos visua-
lizar aqui a utilização de uma legalidade autoritária conser-
vadora, na medida em que não atua mais em sentido de 
defesa da ilimitação revolucionária, mas de institucionaliza-
ção do regime.

Em seguida, aparece um novo ator: a Junta Militar for-
mada pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aero-
náutica. Isso ocorre devido à doença do Presidente Costa 
e Silva e do afastamento do Vice-Presidente Pedro Aleixo, 
que foi impedido de assumir o cargo, pois enquanto civil 
era considerado desqualificado para exercê-lo. A Junta Mili-
tar editou os Atos Institucionais nº 12 ao nº 17. 

Carlos Medeiros Silva foi um dos juristas que atuou na 
tarefa de conferir legitimidade à utilização do direito pela 
ditadura. Teve função importante na construção da legali-
dade autoritária tanto através da elaboração do AI-5 (um 
dos atos mais restritivos de liberdades individuais) quanto 
da interpretação e aplicação feita enquanto ministro do 
STF. Em artigos publicados em revistas jurídicas relevantes 
do período, Carlos Medeiros Silva ajuda a construir a dou-
trina da legitimidade e legalidade dos atos institucionais. 

Novamente Silva (1964, v. 347, p. 7) estabelece que o 
Comando da Revolução escolheu manter a Constituição.

Não quis, o Comando da Revolução, que editou o Ato, 
outorgar uma Carta Constitucional, com a ab-rogação da 
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Constituição até então vigente; preferiu derrogá-la, por 
prazo certo, naquilo que tornou explícito. 

Silva (1964, v. 347, p. 17) explica a necessidade de esta-
belecer mudanças no processo legislativo no sentido de con-
ferir poderes ao Executivo e, ainda, estabelecer processo 
mais célere. É este o principal tópico trazido pelo primeiro 
AI, mas, além da doutrina acerca da necessidade de “apri-
moramento” do processo legislativo, Silva também defende 
a figura normativa do ato institucional como adequada às 
modificações propostas. Segundo ele:

A prática do Ato Institucional está ainda em seus 
primórdios e restrita aos atos discricionários. Mas a opinião 
pública clama por reformas de natureza legislativa e a 
experiência dos novos métodos dirá da conveniência, 
ou não, de serem eles incorporados, após 31 de janeiro 
de 1966 [vigência do AI-1], ao texto constitucional 
permanente, a exemplo do que ocorre em outros países 
(Silva, 1964, v. 347, p. 17).

Em artigo publicado na Revista Forense em outubro de 
1964 (o qual é um resumo de entrevista de Carlos Medeiros 
Silva publicada no jornal O Globo), é feito um balanço dos 
seis primeiros meses de aplicação do Ato Institucional.

Segundo Silva (1964, v. 208, p. 375; grifos nossos):

O Ato Institucional foi o instrumento jurídico da revolução e sem 
ele o movimento civil e militar de março se confundiria com um 
golpe de Estado ou uma revolta destinada apenas a substituir 
ou afastar pessoas dos postos de comando e de influência no 
governo. A opinião pública vitoriosa reclamava sobretudo a 
imediata restauração da ordem administrativa, econômica e 
financeira do País e a prática de atos destinados a impedir a 
deterioração do regime democrático. 
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Nesse trecho, se percebe a preocupação de Carlos 
Medeiros Silva na utilização do instrumento jurídico repu-
tado como adequado para legitimar a revolução e diferen-
ciá-la de outros movimentos. Mas, ao mesmo tempo que se 
defende a excepcionalidade do movimento, que, caso quei-
ra, pode revogar a Constituição, como visto anteriormente, 
também se utiliza um instrumento jurídico para tornar cla-
ro que não é um golpe de Estado. Esse paradoxo volta a se 
fazer presente no seguinte trecho:

Um instrumento de natureza constitucional era indispensável 
e este foi editado com o propósito de restabelecer 
imediatamente, com a eleição do novo presidente, a ordem 
jurídica em todo o País. [...] A manutenção dos poderes 
constituídos, no plano nacional o [sic] estadual, com as 
exceções que a própria natureza da revolução impunha, foi a 
primeira manifestação de que o Ato não tinha por objetivo a 
criação de um regime autocrático, desvinculado do passado e 
do presente. [...] Preservados os órgãos da soberania nacional, 
como o foram, o afastamento imediato de pessoas ou postos 
eletivos ou de natureza judicial, ou administrativa, como sói 
acontecer em época revolucionária, visava a possibilitar-lhes o 
pleno e regular funcionamento, sem o risco de perturbar-se a 
realização da ingente tarefa que o Governo tinha que enfrentar. 
Com esse propósito o ato definiu claramente o seu objetivo 
fixando prazos e estabelecimento de limitações, a fim de livrar 
as instituições e os seus órgãos daqueles que não souberam ou 
não quiseram cumprir os compromissos assumidos perante 
a Nação. Este aspecto do Ato que alguns denunciam como 
incompatível e contraditório com a revolução foi sua mais feliz 
inspiração (Silva, 1964, v. 208, p. 375).

O primeiro Ato Institucional surgiu como meio de legi-
timar a revolução. Já o segundo teve por função primordial 
institucionalizá-la, através de modificações feitas no Poder 
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Judiciário, inclusive no STF, dentre outros assuntos. Até 
1966, a Constituição de 1946 conviveu com emendas cons-
titucionais, atos institucionais e atos complementares. Em 
1966, começa a surgir a defesa de que a Constituição de 1946 
não é mais capaz de lidar com as novas demandas. A partir 
daí passam a ser publicados artigos sobre a necessidade de 
promulgar uma nova Constituição.

O marechal Castello Branco, primeiro presidente após 
o golpe, ligado tradicionalmente à ala militar moderada, 
decretou quatros atos institucionais durante o seu governo 
e uma nova Constituição, outorgada em 24 de janeiro de 
1967, entrando em vigor em 15 de março com a posse do 
novo presidente, o marechal Costa e Silva9.

A Constituição de 1967 suprimiu direitos fundamentais 
como a liberdade em quase todas as suas dimensões, mas, 
especialmente, a de expressão e pensamento, a de publica-
ção e a de reunião. Além da supressão de direitos fundamen-
tais, estabeleceu o foro militar para os civis em caso de crimes 
contra a segurança externa do país ou contra as instituições 
militares (art. 108, §1º). Ainda, criou a pena de suspensão 
dos direitos políticos pelo STF para aquele que abusasse de 
tais direitos ou dos direitos de manifestação do pensamento, 
do exercício de trabalho ou profissão, de reunião e associa-
ção, para atentar contra a ordem democrática ou praticar a 
corrupção (art. 151). Também, a Constituição de 1967 man-
teve todas as punições, exclusões e marginalizações políticas 
decretadas sob a égide dos atos institucionais. Mais do que 
isso, em seu artigo 17310, manteve a exclusão da apreciação 

9  Uma das hipóteses da necessidade da Constituição é que seria uma tentativa de Cas-
tello Branco limitar o poder de Costa e Silva, este pertencente à chamada linha dura. 
10  “Art. 173 – Ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos pratica-
dos pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, assim como:

I – pelo Governo federal, com base nos atos institucionais nº 1, de 9 de abril 
de 1964; nº 2, de 27 de outubro de 1965; nº 3, de 5 de fevereiro de 1966; e 
nº 4, de 6 de dezembro de 1966, e nos Atos Complementares dos mesmos Atos 
Institucionais;
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judicial de atos cometidos com embasamento na legislação 
extraordinária, complicando ainda mais a já intricada enge-
nharia constitucional. Sua vigência foi até 17 de novembro 
de 1969, quando a Emenda Constitucional nº 1 a substituiu. 
Contudo, foi o AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, o 
golpe mais certeiro e cruel do regime militar, a ordem mais 
violenta produzida e imposta pela ditadura. O princípio da 
supremacia da Constituição que já estava bastante fragilizado 
e relativizado foi, finalmente, aniquilado. Assim, nem formal-
mente (já que atos institucionais poderiam alterar a Consti-
tuição, por exemplo), e nem materialmente (pois na prática 
não havia nem separação dos poderes e nem proteção aos 
direitos fundamentais, marcas fundamentais do constitucio-
nalismo moderno) havia prevalência da Constituição.

Pois bem, se a ordem institui a violência, qual então a 
diferença entre ordem e desordem? O Estado de Direito 
e com ele o constitucionalismo foram conquistas liberais 
para limitar o poder do governante, seus abusos, estabele-
cer direitos e garantias e, de repente, o que temos é a ordem 
instituindo, fomentando e mantendo a violência. Vale dizer, 
Estado de Direito apenas nominal, sem democracia, não 
nos exime de situações excepcionais que na sua radicalida-
de conduzem a um verdadeiro Estado de Exceção. Não no 
sentido de que nos fala Agamben11, mas sim um Estado no 
qual a Constituição não mais se aplica (ou mal se aplica) 

II – as resoluções das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores que hajam 
cassado mandatos eletivos ou declarado o impedimento de Governadores, Depu-
tados, Prefeitos e Vereadores, fundados nos referidos Atos Institucionais;

III – os atos de natureza legislativa expedidos com base nos Atos Institucionais e 
Complementares referidos no item I;

IV – as correções que, até 27 de outubro de 1965, hajam incidido, em decorrência 
da desvalorização da moeda e elevação do custo de vida, sobre vencimentos, ajuda 
de custo e subsídios de componentes de qualquer dos Poderes da República”.
11  De que “O estado de exceção não é uma ditadura (constitucional, inconstitu-
cional, comissária ou soberana), mas um espaço vazio de direito, uma zona de 
anomia em que todas as determinações jurídicas – e, antes de tudo, a própria 
distinção entre público e privado – estão desativadas” (Agamben, 2007, p. 78). 
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e os governantes da hora invocam regras específicas para 
combater o “inimigo” interno e externo.

Pois bem, o AI-5 foi sucedido pela Emenda Constitucio-
nal (EMC) nº 1, de 1969, e por outros tantos atos institucio-
nais e complementares, reafirmando o que dissemos antes 
sobre regras específicas e excepcionais que caracterizam 
um Estado de Exceção ou um Estado na exceção. Nos anos 
seguintes, o governo do general Médici, amparado pelo 
AI-5 e pela doutrina de segurança nacional, intensificou 
a violência através da prática de tortura aos que resistiam 
contra a ditadura, pois, segundo o general, era uma guerra 
depois da qual seria possível devolver a paz ao Brasil. Mais 
uma vez, a realidade é forjada e a ordem imponderável: da 
revolução seguiu a guerra, na qual vige a excepcionalidade 
legal e em nome da qual se permite o sacrifício da vida. 

Em 1974, o general Médici foi sucedido pelo general 
Ernesto Geisel, ainda sob a vigência do AI-5 e da EMC nº 1 de 
1969. Apesar de o governo anunciar uma gradual abertura, 
em 1977, quatorze emendas à Constituição e seis decretos-
-lei conhecidos como “Pacote de Abril” determinaram: (1) 
a diminuição do quórum de dois terços para aprovação de 
emenda à Constituição para o quórum de maioria absoluta 
de cada uma das casas; (2) a criação dos senadores biôni-
cos nomeados pelas assembleias legislativas dos estados; (3) 
a prorrogação do mandato do presidente para seis anos e a 
alteração da proporcionalidade dos representantes na câma-
ra dos deputados, de forma a beneficiar os estados menores, 
nos quais, aparentemente, o regime militar tinha um eleito-
rado mais subserviente. Ou seja, o próprio poder de reforma 
da Constituição foi reformado em relação aos seus limites 
formais. Tais reformas constitucionais ratificavam a excepcio-
nalidade da ordem, sem falar na violência perpetrada pelos 
agentes do Estado que seguia em pleno vapor e sem limites.

Pois bem, a previsão de vigência do AI-5 era de dez 
anos; com a sua revogação também se revogou a suspensão 
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dos direitos políticos. No ano de 1978, sob a vigência da 
EMC nº 1 de 1969, assumiu a presidência da república o 
general João Batista Figueiredo e a anistia é colocada na 
agenda – não sem oposições – do quinto governo militar 
após o golpe de 1964, bem como a necessidade de sua regu-
lamentação. Assim, a Lei de Anistia é pautada em meio a 
uma desordem constitucional que facilitou a feitura de uma 
lei como os militares desejavam (e estavam habituados), 
isto é, formal e materialmente excepcional. O fato é que a 
Lei de Anistia, a pretexto da distensão do regime, teve um 
procedimento ainda autoritário e um conteúdo democrá-
tico ambíguo. Lembremos que, para alguns autores, como 
Adriano Codato (2005), o processo de transição teria dura-
do até 1989, incluindo, portanto, o governo do presidente 
civil José Sarney. Desse modo, é no mínimo razoável com-
preender que não houve possibilidade de participação efe-
tivamente democrática, mas sim uma participação contida 
e circunscrita. 

A Lei de Anistia e inexistência de um pré-compromisso
A sociedade civil brasileira, na medida do possível12, se 
mobilizou para discutir a (futura) Lei de Anistia, especial-
mente através de algumas entidades organizadas como o 
Comitê Brasileiro pela Anistia, a Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
entre outras. A anistia era uma demanda do povo brasileiro, 
cuja mobilização ganhou espaço a partir de 1978, todavia 
nos limites de um governo ainda ditatorial e que ensaiava 

12  Na medida do possível, pois ainda o país vivia sob uma forte restrição do exer-
cício dos direitos fundamentais de liberdade de expressão e pensamento, de reu-
nião e associação, de convicção filosófica e de credo etc. A censura continuava a 
ser uma estratégia do regime para controlar o fluxo de informação na sociedade 
e sua consequente mobilização, o Congresso Nacional tinha no Senado um terço 
de parlamentares biônicos e as instâncias formais de discussão e deliberação não 
dispunham de procedimentos democráticos.
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uma lenta e gradual abertura para a democracia. A Lei de 
Anistia, no entanto, tal qual foi aprovada em 1979, pouco 
refletiu a vontade popular, pois fruto de um projeto que nas-
ceu nos gabinetes do governo militar. Nesse sentido, ela foi 
coerente com a controlada abertura do “processo revolucionário”13. 
Ainda, o Congresso que votou a referida lei tinha um terço 
da composição do Senado de parlamentares biônicos, ou 
seja, não escolhidos pelo voto popular. 

Ao contrário do que o governo militar na época quis 
fazer crer (e do que parte do governo Lula defendeu em 
2010)14, não houve uma discussão robusta em torno da Lei 

13  Conforme petição de ingresso como Amicus Curiae na ADPF 153 em nome da As-
sociação Democrática Nacionalista de Militares (ADNAM), elaborada pelo Núcleo 
de Pesquisa em Constitucionalismo e Democracia do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da UFPR e subscrita pelos seus membros advogados e pesquisadores 
em março-abril de 2010: Vera Karam de Chueiri, Egon Bockmann Moreira, Katya 
Kozicki, Eneida Desiree Salgado, Tanya Krystiane Kozicki de Mello, Claudia Maria 
Barbosa, Danielle Anne Pamplona, Melina Girardi Fachin, Nicole P. S. Mader Gon-
çalves, Bruno Lorenzetto, José Arthur Castillo de Macedo, Miguel Gualano de Go-
doy, Beatriz Rupp Kavanagh, Joanna M. de A. Sampaio, Alessandro Passari, Heloisa 
Fernandes Câmara, Felipe Bley Folly, Amélia Sampaio Rossi e Fernanda Gonçalves.  
Delfim Neto afirma que “a abertura foi uma decisão interna” dos militares, em que 
a oposição “nem ajudou nem atrapalhou” (apud Teixeira da Silva, 2003, p. 256). 
14  Ver, na ADPF 153, as manifestações do Advogado Geral da União Luís Inácio 
Adams e do Procurador Geral da República Roberto Gurgel, bem como da Asses-
sora Jurídica do Congresso Nacional Gabrielle Tatith Pereira. E também as decla-
rações do Ministro da Defesa na época, Nelson Jobim. Do relatório do Ministro 
Eros Grau em seu voto, destacamos as seguintes passagens: O Senado Federal ale-
gou “[...] inépcia da inicial, vez que a Lei da Anistia teria exaurido seus efeitos no 
mesmo instante em que entrou no mundo jurídico, há trinta anos, na vigência da 
ordem constitucional anterior. A Advocacia Geral da União encaminhou mani-
festação. A Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça [...] afirma que deveria 
ser declarada inconstitucional a interpretação que estende a anistia aos crimes 
comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante 
o regime militar. A Advocacia Geral da União conclui pelo não conhecimento 
da presente arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. Sustenta [...] 
a ausência de comprovação da controvérsia judicial e a falta de impugnação de 
todo o complexo normativo. No mérito, que a abrangência conferida, até então, 
à Lei nº 6.683/79, decorre, inexoravelmente, do contexto em que fora promulga-
da, sendo certo que não estabeleceu esse diploma legal qualquer discriminação, 
para concessão do benefício da anistia, entre opositores e aqueles vinculados ao 
regime militar. Dessa forma, desde a promulgação do diploma legal prevalece a 
interpretação de que a anistia concedida pela Lei nº 6.683/79 é ampla, geral e 
irrestrita. [...] [Q]ue a pretensão contida nesta ADPF é de mudança de interpre-
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de Anistia com a participação, direta ou indireta, da socie-
dade civil, de forma que não é possível antevermos na lei a 
existência de um pré-compromisso. Em outras palavras, não 
houve debate nacional, nem debate parlamentar suficientes 
para caracterizar um fórum de discussão no qual houvesse 
espaço para o dissenso: prevaleceu o texto enviado pelo Poder 
Executivo com poucas variações, vitorioso por curta margem em um 
Congresso manietado. Isto pois foi rejeitada a proposta de con-
vocação das entidades representativas, como a OAB, a ABI e 
a CNBB e o partido do governo sistematicamente esvaziou 
as reuniões na Comissão Mista15.

tação do texto normativo – segundo o qual a anistia seria uma benesse ampla e 
irrestrita – e que essa limitação consubstanciaria modificação da própria hipótese 
de incidência do preceito, o que contrariaria a intenção do legislador”. Prossegue, 
“considerando-se que entre a edição da Lei nº 6.683/79 e a promulgação da nova 
ordem constitucional transcorreram praticamente dez anos, é certo que a anistia, 
tal como concedida pelo diploma legal, ou seja, de forma inegavelmente ampla, 
produziu todos os seus efeitos (fato consumado), consolidando a situação jurídica 
de todos aqueles que se viram envolvidos com o regime militar, quer em razão de 
oposição, quer por atos de repressão. [...]. Destarte, o desfazimento da situação 
jurídica existente quando da inauguração da nova ordem constitucional esbarra, 
por certo, no princípio da segurança jurídica, ínsito ao Estado Democrático de Di-
reito e garantido pela própria Carta de 1988. Diz que a alteração superveniente da 
abrangência da anistia colidiria com o princípio da irretroatividade da lei penal, 
contemplado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição do Brasil. A anistia conferida 
pela Lei nº 6.683/79 teria sido ratificada pela Emenda Constitucional nº 26/85. 
Conclui no sentido de que a pretensão, do arguente, de restringir o alcance de 
aplicação do preceito contido no § 1º do artigo 1º da Lei nº 6.683/79 é veda-
da pela Constituição do Brasil em razão do postulado do Estado Democrático de 
Direito e do princípio da segurança jurídica. O Procurador Geral da República 
opina [...] pelo conhecimento da ADPF e, no mérito, pela improcedência do pe-
dido. [...] Afirma que a análise da questão posta nestes autos demanda o exame 
do contexto histórico em que foi produzida a lei da anistia. A anistia tem índole 
objetiva, não visando a beneficiar alguém especificamente, mas dirigindo-se ao 
crime, retirando-lhe o caráter delituoso e, por consequência, excluindo a punição 
dos que o cometeram. Prossegue dizendo que [...] [A] anistia, no Brasil, todos 
sabemos, resultou de um longo debate nacional, com a participação de diversos 
setores da sociedade civil, a fim de viabilizar a transição entre o regime autoritário 
militar e o regime democrático atual. A sociedade civil brasileira, para além de 
uma singela participação neste processo, articulou-se e marcou na história do país 
uma luta pela democracia e pela transição pacífica e harmônica, capaz de evitar 
maiores conflitos”. (cf. Supremo Tribunal Federal, s.d.).
15  Conforme petição de ingresso como Amicus Curiae na ADPF 153 (2010).
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A Lei de Anistia foi aprovada na Câmara por 206 votos 
contra 202, incluindo 15 deputados do partido do governo, 
a Arena. Sem procedimentos deliberativos democráticos, 
a Lei foi aprovada com cláusulas absolutamente indiscutí-
veis ou inegociáveis, como a que determinava a extensão 
da anistia aos chamados crimes conexos (§ 1º do art. 1º da 
Lei 6.683/79). Ora, que pré-compromisso houve se o pro-
jeto de lei foi sequer discutido com as entidades da socie-
dade civil e tão pouco no parlamento, sendo aprovado por 
uma pequena margem de votos pelos governistas? Ou seja, 
que pré-compromisso houve sem condições de exercício 
da oposição, sem liberdade de expressão e pensamento, 
sem liberdade de informação (dos meios) e sem legitima-
ção democrática direta e indireta? Isso mostra que o propa-
lado acordo nacional em torno de uma pacificação rumo 
à democracia, em verdade, não passou de uma imposição 
do governo militar, a fim de deixar impunes os agentes 
públicos responsáveis por crimes como tortura, assassi-
natos, desaparecimentos forçados, entre outros. O único 
pré-compromisso que pode ser vislumbrado é o que garan-
te aos torturadores a anistia irrestrita, um acordo entre o 
governo e a “linha dura”, que impõe um silêncio sobre o 
passado: uma regra-mordaça16. Não por acaso, na Argenti-
na, a Corte Suprema de Justicia de La Nación (2005) decla-
rou inconstitucional as leis “del punto final” e “obediencia 
debida”, ressaltando em sua decisão a orientação dada pelo 
Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, de que o 
compromisso feito pelo Estado em relação ao seu passado 
autoritário recente, especificadamente a anistia, é incom-
patível com os direitos consagrados no Pacto Civil, por pri-
var as vítimas da justiça devida17. Nas palavras do voto do 
Dr. Antonio Boggiano:

16  Conforme petição de ingresso como Amicus Curiae na ADPF 153 (2010). Ver 
ainda Holmes (1999, pp. 49-88).
17  Conforme petição de ingresso como Amicus Curiae na ADPF 153 (2010). 
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Si alguna improbable interpretación de las leyes 23.492 y 
23.521 condujese al resultado de juzgar amnistiados delitos 
de lesa humanidad aquéllas serían tanto manifiestamente 
contrarias al derecho internacional como al derecho 
constitucional argentino (Corte Suprema…, 2005, p. 2056).

O Brasil, desde 1978, silencia, eloquentemente, sobre a 
falsa existência de um acordo nacional em torno da Lei de 
Anistia. Isto, pois, não havia ali uma simples Lei de Anistia, 
mas uma lei que qualificava a anistia como ampla, geral e 
irrestrita e, dessa forma, garantia a impunidade aos agen-
tes do Estado que torturaram e assassinaram ao arrepio 
dos tratados internacionais que condenam crimes contra a 
humanidade18.

A Lei de Anistia: a continuidade da ditadura
A anistia regulada pela Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 
1979, dispõe:

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período 
compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto 
de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, 
crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, 
de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes 
e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais e Complementares (vetado).
§ 1º – Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, 
os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política.

18  Além dos tratados em âmbito regional, o Brasil também é parte, entre outros 
instrumentos, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e da Convenção contra a Tor-
tura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis Inumanos e Degradantes.
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§ 2º – Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram 
condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, 
sequestro e atentado pessoal.

A compreensão do sentido da Lei está nesse primeiro 
artigo e seus parágrafos. Tudo o que segue é um desdobra-
mento deles. Assim decorre da interpretação que façamos 
(a partir) do artigo 1º e parágrafos os possíveis sentidos da 
Lei: o que os militares acordaram entre si, o que a OAB, a 
ABI, a CNBB, o Comitê Brasileiro de Anistia, entre os outras 
entidades organizadas da sociedade civil, discutiram entre si, 
o que o Poder Judiciário, especialmente o STF, atribuiu e, 
finalmente, o que a comunidade brasileira esperava ora coin-
cidente com o dos militares (e do STF), ora com o das enti-
dades com algumas divergências. A partir do sentido inter-
pretado, podemos afirmar (ou não) a não recepção parcial 
da Lei de Anistia. A ADPF 153 serviu a esse propósito, colocar 
em pauta, em face da Constituição de 1988, a incompatibili-
dade da interpretação tradicional da referida lei.

A teoria constitucional contemporânea enfrenta, desde a 
década de 1970, um acirrado debate entre originalistas e não 
originalistas. Essa é apenas uma das possíveis traduções para 
ideia de que a Constituição é aquilo que seus elaboradores 
(os constituintes originários) disseram que é ou, ao contrá-
rio, é aquilo que seus intérpretes dizem que é. Grosso modo, 
o significado da Constituição é aquilo que coincide com a 
intenção de seus elaboradores ou é construído a partir de 
outros critérios utilizados por seus intérpretes, sobretudo 
no momento de sua aplicação19. Mutatis mutandis a mesma 

19  Ver a respeito Ackerman (2000), Dworkin (1977, 1986, 2000), Ely (1980); Mi-
chelman (1999), Nino (1996). Esses autores, ao tratarem da relação entre cons-
titucionalismo e democracia, sublinham, cada um à sua maneira, como o debate 
constitucional, durante algum tempo, foi dominado ora pelo textualismo ora pelo 
interpretativismo, isto é, pela compreensão literal das normas firmemente estabe-
lecidas na Constituição escrita ou pelas normas que podem ser descobertas pela 
interpretação livre dos juízes.
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linha de argumentação se aplica para pensarmos a Lei de 
Anistia, isto é, seu significado é dado pela intenção dos que 
a elaboraram, os militares, ou pelos seus interpretes, espe-
cialmente as autoridades executivas e judiciais? Na esteira da 
intenção dos militares, o sentido do artigo 1º é textual e não 
ofende a Constituição de 1988, ou seja, a anistia é concedi-
da, indistintamente, a todos que cometeram crimes políticos 
ou conexos e, assim, geral; os crimes conexos são aqueles de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou pra-
ticados por motivação política e, assim, a anistia é irrestrita, 
alcançando os cidadãos brasileiros que resistiram ao regime 
de exceção e contra este lutaram, como também os agentes 
do Estado que torturaram, mataram e fizeram desaparecer 
aqueles cidadãos. Anistia que igualou as violações de direitos 
humanos praticadas pelo Estado através de seus agentes aos 
atos cometidos por cidadãos ou grupos de cidadãos contra 
a ditadura militar. Vale dizer, a intenção dos militares era a 
promoção pelo Estado de uma autoanistia. Ela autorizaria o 
esquecimento dos crimes políticos cometidos pelos cidadãos 
contra o Estado, como também dos crimes cometidos pelo 
Estado contra seus cidadãos, não importando se estes viola-
ram os direitos humanos. Anistia de mão dupla. Anistia que 
possibilitou ao Estado o autojulgamento, princípio este rejei-
tado pelo direito. 

Seguindo a intenção de seus feitores, o caráter irrestrito 
da Lei incluía os crimes políticos e os chamados crimes cone-
xos, os quais implicam a existência de nexo entre os delitos 
cometidos, isto é, um delito que tenha sido cometido para 
ocultar outro delito ou para assegurar a si ou a outros o pro-
duto, proveito ou a impunidade do delito. Assim, haveria a 
possibilidade de aplicação da Lei de Anistia aos crimes cone-
xos, fato esse que possibilitou livrar os agentes do regime 
militar da responsabilidade de seus atos e, por consequência, 
de responderem por eles. Isto, pois, a intenção dos feitores 
da lei é que a mesma se estendesse aos que tivessem cometido 
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crimes conexos aos delitos políticos, em especial, aos agentes 
do Estado como se a ação destes fosse conexa à motivação 
política dos que resistiam ao regime militar.

Ainda, em relação aos crimes políticos, a intenção dos 
feitores da Lei era a de que só seriam anistiados aqueles que 
ainda não tivessem sido julgados, ou seja, a Lei de Anistia só 
se aplicaria a quem ainda não tivesse sido julgado por crime 
comum, de forma que o sujeito já julgado e condenado per-
maneceria preso enquanto quem ainda não tivesse sido sen-
tenciado poderia recuperar seus direitos. Ora, que anistia é 
essa que remete tão somente aos casos ainda não julgados 
quando seu princípio é o de que o esquecimento do crime 
praticado se estenda à ação penal e à execução da pena?

Do ponto de vista da intenção dos militares, a Lei de 
Anistia estava totalmente de acordo com a Constituição de 
1969, aliás, suas intenções coincidiam e, em relação à Cons-
tituição de 1988, igualmente as intenções dos militares coin-
cidiam com a intenção dos constituintes. Esse argumento 
originalista e textualista foi o mesmo que sustentou com vee-
mência o Advogado Geral da União, para quem a pretensão 
contida na ADPF implicaria em mudança de interpretação 
do texto normativo (como se o sentido do texto fosse úni-
co e encerrado na ideia de uma anistia geral e irrestrita) e, 
mais, que contrariaria a intenção do legislador modificando 
a própria hipótese de incidência do preceito. Também, o 
ex-ministro do STF, ex-deputado e ministro de Estado da 
defesa à época da ADPF, Nelson Jobim, classificou a ideia de 
revanchista, pois, na sua opinião, a Lei de Anistia foi a for-
ma encontrada e acordada para fazer a transição do regime 
militar para o regime civil. Ainda, que “houve um compro-
misso com o futuro, sem retaliação com o passado”20. Para 
Jobim, a Lei de Anistia permitiu que houvesse a Constituinte 

20  Declaração feita ao jornal Folha de S.Paulo, 28 ago. 2009. Disponível em: <http://
www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u607635.shtml>. Acesso em: 9 abr. 2011.
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e, nesse sentido, a intenção dos constituintes de 1987-1988, 
a exemplo dele, foi a da recepção da Lei pela Constituição 
de 1988, sem quaisquer antagonismos. Novamente, argu-
mentos constitucionalmente inconsistentes, democratica-
mente frágeis e teoricamente conservadores reafirmam a 
convicção de que a Lei de Anistia, assim como a Constitui-
ção significam a intenção de seus feitores.

Esse argumento é assimilado pelo então Ministro do 
STF e relator da ADPF 153 Eros Roberto Grau, o qual con-
siderou que a Emenda Constitucional nº 26/85, que “cha-
mou” a Constituinte, teria expressamente referendado a 
Lei de Anistia21. Se o Ato Institucional utilizou a teoria do 
poder para atribuir ao “movimento revolucionário” a não 
limitação, aqui o argumento deturpa a própria teoria cons-
tituinte ao considerar que a ordem nova constitucional é 
instaurada através de uma emenda constitucional, a partir 
da própria Constituição ditatorial em vigor à época (ela 
mesma uma emenda)22, e não por uma Assembleia Consti-
tuinte propriamente dita.

Pois bem, é possível relacionar as teorias originalistas 
e textualistas a uma compreensão conservadora e antide-
mocrática da Constituição. Ainda que sobre esse aspecto se 
possa divergir, este é o entendimento que defendemos aqui, 
amparadas por uma compreensão robusta (democrática) 
de Constituição, cujo sentido é construído e reconstruído, a 
partir de nossas vivências, de nossa história e de nossas insti-
tuições; do que nos torna, conforme Menelick de Carvalho 

21  Trecho da ementa da ADPF 153: “9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no 
texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter 
sentido questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não recebida 
pela Constituição de 1988; a nova Constituição a [re]instaurou em seu ato originá-
rio. A Emenda Constitucional nº 26/85 inaugura uma nova ordem constitucional, 
consubstanciando a ruptura da ordem constitucional que decaiu plenamente no 
advento da Constituição de 5 de outubro de 1988; consubstancia, nesse sentido, a 
revolução branca que a esta confere legitimidade”.
22  A Constituição de 1969 se institui com a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 
outubro de 1969.
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Netto e Scotti (2011, p. 68) “uma comunidade que se ali-
cerça sobre o reconhecimento recíproco da igualdade e da 
liberdade de todos e cada um de seus membros”.

***

E assim voltamos ao sentido e necessidade da construção de 
uma memória constitucionalmente adequada. Estabelecer 
um pré-compromisso genérico e unilateral supostamente 
referendado pelo constituinte não serve como parâmetro 
interpretativo de uma teoria da Constituição que reconhe-
ça a pluralidade e a primazia dos direitos humanos. Se, no 
período autoritário, o direito foi meticulosamente constru-
ído e utilizado como tentativa de legitimar o arbítrio, que, 
ao menos no momento democrático, sob vigência de uma 
Constituição comprometida em romper com esse passado 
se possa utilizar o direito como um imperativo de justiça e 
reconhecimento.

Retomar a (des)organização jurídica existente na dita-
dura não é importante por um apreço arquivista no senti-
do de olhar o passado “como foi”. Ao contrário, é somente 
através da compreensão que o campo jurídico foi funda-
mental para a organização ditatorial (tanto quanto os meca-
nismos de repressão que utilizavam a violência) que pode-
mos mapear, na atualidade, as práticas jurídicas autoritárias. 
A interpretação dada à Lei de Anistia nos mostra como o 
suposto acordo tem prevalência em relação às práticas 
democráticas. 

Talvez falte olhar para os juristas e para o Judiciário 
para compreender em que medida a construção da (des)
ordem constitucional foi pré-requisito para a permanência 
do regime autoritário. A Lei de Anistia nos mostra como a 
técnica jurídica foi utilizada para eximir-se da responsabi-
lidade, e décadas depois para chancelar essa imposição. A 
engenharia constitucional ditatorial deve servir como alerta 
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permanente acerca da possibilidade de utilização do dis-
curso constitucionalista para fins repressivos. A democracia 
implica convivermos com riscos, entre eles a de uma “Cons-
tituição sem Constituição”, como o artigo 48 da Constitui-
ção de Weimar insiste em nos lembrar23. 

A retomada do tempo histórico autoritário serve para 
explicitarmos que a Constituição está em disputa, uma 
disputa entre a memória da fraqueza da Constituição e o 
esquecimento forjado pelo discurso dos vencedores. Assu-
mamos essa disputa, assumamos o Judiciário como um dos 
palcos possíveis e desejáveis, e assumamos nosso papel em 
oxigenar e democratizar nossa democracia constitucional.

Vera Karam de Chueiri
é professora de Direito Constitucional na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e coordenadora do Núcleo de 
Constitucionalismo e Democracia do Programa de Pós-Gra-
duação em Direito (PPGD/UFPR).
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é professora de Direito Constitucional da Faculdade de 
Direito de Curitiba (PR), doutoranda em Direito no 
PPGD/UFPR, e membro do Núcleo de Constitucionalismo 
e Democracia do PPGD/UFPR. 

23  “Quando um Estado (Land) não cumpre os deveres que lhe são impostos pela Cons-
tituição ou pelas leis do Reich, o Presidente do Reich pode obrigá-lo com a ajuda da 
força armada. Quando, no Reich alemão, a ordem e a segurança públicas estão consi-
deravelmente alteradas ou ameaçadas, o Presidente do Reich pode adotar as medidas 
necessárias para o reestabelecimento da segurança e ordem públicas, inclusive com a 
ajuda da força armada caso necessário. Para tanto, pode suspender temporariamente, 
em todo ou em parte, os direitos fundamentais consignados nos artigos 114, 115, 117, 
118, 123, 124, e 153. De todas as medidas que adote com fundamento nos parágrafos 
1° e 2° deste artigo, o Presidente do Reich deverá dar conhecimento ao Parlamento. 
A pedido deste, tais medidas se tornarão sem efeito. O Governo de um Estado poderá 
aplicar provisoriamente as medidas expressas no parágrafo 2° deste artigo quando o 
atraso em adotá-las implique perigo. Tais medidas se tornarão sem efeito a pedido do 
Presidente do Reich e do Parlamento. Os pormenores serão regulamentados por uma 
lei do Reich” (apud Bercovicci, 2003, p. 200). 

285

Vera Karam de Chueiri e Heloísa Fernandes Câmara 

Lua Nova, São Paulo, 95: 259-288, 2015



BIBLIOGRAFIA
ACKERMANN, Bruce. 2000. We the people. Foundations. Cambridge, Mass.; 

London: The Belknap Press of Harvard University. 
ADPF 153. 2010. Amicus Curiae em nome da ADNAM (Associação 

Democrática Nacionalista de Militares) elaborada pelo Núcleo de 
Pesquisa em Constitucionalismo e Democracia do Programa de Pós-
Graduação em Direito da UFPR, mar.-abr. Disponível em: <http://
redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2644116>. Acesso 
em: 30 jun. 2015.

AGAMBEN, G. 2007. Estado de Exceção: homo sacer, II, I. São Paulo: 
Boitempo.

ARENDT, H. 1973. The origins of totalitarianism. New York: Harvest/HBJ 
Books.

BARBOSA, L. A. de A. 2012. História constitucional brasileira: mudança 
constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós-1964. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara.

BERCOVICCI, G. 2003. “Carl Schmitt, o Estado total e o guardião da 
Constituição”. Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 1. 

BASTOS, L. E. A. F. 2009. Anistia. As leis internacionais e o caso brasileiro. 
Curitiba: Juruá.

BRASIL. Presidência da República. Emenda Constitucional 26, de 27 de 
novembro de 1985. Disponível em: <http://presrepublica.jusbrasil.
com.br/legislacao/103918/emenda-constitucional-26-85>. Acesso em: 
30 jun. 2015.

CARVALHO Netto, M. de; SCOTTI, G. 2011. Os direitos fundamentais e a 
(in)certeza do direito: a produtividade das tensões principiológicas e a 
superação do sistema de regras. Belo Horizonte: Ed. Fórum.

CIOTOLA, M. 1997. Os atos institucionais e o regime autoritário no Brasil. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 

CHUEIRI, V. K. de. 2008. “Os vinte anos da Constituição brasileira de 
1988: entre constitucionalismo e democracia”. Revista do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, Editora do IHJ, p. 420.

CODATO, A. N. 2005. “Uma história política da transição brasileira: da 
ditadura militar à democracia”. Revista de Sociologia Política, Curitiba, 
n. 25. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-4782005000 200008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 
3 jan. 2013.

COMPARATO, F. K. 1995. “Questão de decência”. Folha de S.Paulo, 
Caderno Tendências e Debates, 10 set., pp. 1-3.

286

Lua Nova, São Paulo, 95: 259-288, 2015

(Des)ordem constitucional: engrenagens da máquina ditatorial no Brasil pós-64



CORTE SUPREMA de Justicia de La Nación. 2005. Recurso de Hecho. 
Causa n° 17.768, s. 1767. XXXVIII; Simón, Julio Héctor y otros s/ 
privación ilegítima de la libertad, etc. (Poblete). Data: 14/06/2005, 
T. 328, p. 2056. Disponível em: <http://www.desaparecidos.org/
nuncamas/web/juicios/argentin/ctesupr_20050614b.htm>. Acesso 
em: 29 jun. 2015. 

DWORKIN, R. 1977.Taking rights seriously. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press.

_____. 1986. Law’s empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
_____. 2000. Sovereign virtue. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
ELY, J. H. 1980. Democracy and its discontents. A theory of judicial review. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
ELSTER, J.; SLAGSTAD, R. (orgs.). 1999 [1988]. Constitucionalismo y 

democracia. Trad. Monica Utrilla de Neira. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica.

HOLMES, S. 1999 [1988]. “Las reglas mordaza o la política de omisión”. 
In: ELSTER, J.; SLAGSTAD, R. (orgs.). Constitucionalismo y democracia. 
Trad. Monica Utrilla de Neira. Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica.

JORNAL DO BRASIL. “Decisão imediata”. Rio de Janeiro, 9 abr. 1964. 
Ano LXXIV, n. 83.

MICHELMAN, F. I. 1999. Excerpts from Brennan and democracy. Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press.

NINO, C. S. 1996. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: 
Gedisa.

PEREIRA, A. W. 2010. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o Estado de 
Direito no Brasil, no Chile e na Argentina. Trad. Patricia Zimbres. São 
Paulo: Paz e Terra. 

SIÈYES, E. J. 1970. Qu’est-ce que le Tiers État? Genève: Librairie Droz.
SILVA, C. M. 1964. “O Ato Institucional e a elaboração legislativa”. Revista 

Forense, v. 207, set., pp. 5-10. 
_____. 1964. “Observações sobre o Ato Institucional”. Revista Forense,  

v. 206, jun., pp. 397-98. 
_____. 1964. “Seis meses de aplicação do Ato Institucional”. Revista Forense, 

v. 208, out., pp. 375-76.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. S.d. Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 153 Distrito Federal (ADPF 153). Relator: 
Ministro Eros Grau. Voto. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF153.pdf>. Acesso em: 30 
jun. 2015.

287

Vera Karam de Chueiri e Heloísa Fernandes Câmara 

Lua Nova, São Paulo, 95: 259-288, 2015



TEIXEIRA DA SILVA, F. C. 2003. “Crise da ditadura militar e o processo 
de abertura política no Brasil, 1974-1985”. In: FERREIRA, J.; 
DELGADO, L. de A. N. O Brasil republicano. O tempo da ditadura. v. 4. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

VALÉRIO, O. L. S. 2010. A toga e a farda: o Supremo Tribunal Federal e o 
regime militar (1964-1969). Dissertação de mestrado em Direito. São 
Paulo: USP.

ZAGREBELSKY, G. 2011. Historia y Constitución. Madrid: Editorial Trotta. 

288

Lua Nova, São Paulo, 95: 259-288, 2015

(Des)ordem constitucional: engrenagens da máquina ditatorial no Brasil pós-64



FOUCAULT E O PONTO CEGO NA ANÁLISE  

DA GUINADA PUNITIVA CONTEMPORÂNEA*
Laurindo Dias Minhoto

Este artigo se compõe de três momentos articulados: (i) em 
primeiro lugar, procuro indicar como a presença avassala-
dora de Michel Foucault no campo da sociologia da puni-
ção deve-se ao fato de que, mais do que obra fundadora, 
ao lado de outras abordagens clássicas, seus escritos têm 
contribuído de forma decisiva para a renovação da agenda 
de pesquisa sobre os nexos que articulam punição e socie-
dade, e como essa renovação se conecta à passagem, no iti-
nerário da produção do filósofo francês, dos estudos sobre 
o poder como tecnologia disciplinar para a analítica de 
governo e os estudos sobre a governamentalidade; (ii) em 
seguida, com base na apresentação sucinta de quatro das 
mais conhecidas teses sobre a guinada punitiva contempo-

* Uma versão preliminar deste texto foi apresentada na mesa-redonda “Mi-
chel Foucault e a pesquisa em ciência sociais: 30 anos depois”, organizada por 
Marcos Alvarez e pelo Laboratório de Pesquisa Social do Departamento de 
Sociologia da FFLCH-USP. Esta pesquisa faz parte do projeto temático A gestão 
do conflito na produção da cidade contemporânea: a experiência paulista”, 
coordenado pela profa. Vera Telles e financiado pela Fapesp. Gostaria de regis-
trar meu agradecimento aos participantes da mesa e aos integrantes da equipe 
do projeto temático.
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rânea, argumento que os modos como elas operam a incor-
poração de aspectos da obra foucaultiana, em especial da 
analítica de governo, permitem identificar ao mesmo tem-
po alguns de seus limites e possibilidades; (iii) finalmente, 
procuro chamar a atenção para a existência de um ponto 
cego nesses diagnósticos que hoje formam o mainstream do 
campo: a ausência do conceito de neoliberalismo como arte 
de governar voltada à difusão da forma empresa pelo corpo 
social e o modo como se imbricam cada vez mais a gestão 
das cidades, o governo das condutas e a adoção de novas 
estratégias de controle do crime.

Os dois “efeitos Foucault” na sociologia da punição
Na instauração retrospectiva do campo da sociologia da 
punição operada por D. Garland (1990), o livro Vigiar e 
punir (Foucault, 1977) não por acaso é arrolado como obra 
fundadora, ao lado das abordagens clássicas de Durkheim 
sobre a natureza da sanção repressiva e seus vínculos com 
a solidariedade mecânica e as leis da evolução penal, e do 
grande livro de Rusche e Kirchheimer sobre as flutuações 
do mercado de trabalho, o valor da vida e os nexos que arti-
culam regimes punitivos e estrutura social. Claro que se tra-
ta aqui de realçar o estatuto inaugural do livro como ponta 
de lança de uma vertente seminal de pesquisa no campo, 
como se sabe, a pesquisa das práticas punitivas na perspecti-
va do poder disciplinar. 

Ao propor em seus próprios termos a crítica da vira-
da humanista no discurso jurídico da penalidade moderna, 
bem como especificar a infraestrutura disciplinar que possi-
bilita e ao mesmo tempo limita o escopo da democracia de 
massas (afinal, extensão do sufrágio e docilização de con-
dutas caminharam juntas), o livro de Foucault revolveu de 
alto a baixo velhas certezas produzidas por abordagens tra-
dicionais da punição, em especial, nos campos da filosofia 
política e da teoria jurídica (segundo a célebre fórmula: “na 
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análise e no pensamento políticos, ainda falta decapitar o 
rei”; Foucault, 1981)1.

Desse ponto de vista, o livro põe questões que perma-
necem cruciais para a pesquisa da punição, dentre as quais 
destaco brevemente as seguintes: os efeitos produtivos ope-
rados por distintas tecnologias de poder (em contraposi-
ção à ênfase clássica na dimensão negativa e repressiva do 
poder), o descentramento do Estado como lócus por exce-
lência do poder, a relação entre extensão e adensamento 
da malha de controle penal e a erosão progressiva dos con-
troles jurídicos do poder (as tensões entre norma jurídica 
e norma normal), a dinâmica de gestão diferencial dos ile-
galismos e o caráter enviesado do funcionamento da justiça 
moderna (“que não hesita em proclamar a sua necessária 
dissimetria de classe” [Foucault, 1977, p. 243]), a cons-
trução epistemológica da criminologia e a instauração do 
objeto “delinquência”, que abrem o caminho para o mape-
amento dos jogos de poder nas fronteiras entre ordem e 
desordem, mundo da lei e mundo do crime, e dos conflitos, 
reciprocidades e assimetrias decorrentes dessa imbricação, 
e, last but not least, a questão da realização progressiva do 
dispositivo panóptico em diferentes esferas da vida social (o 
“arquipélago carcerário”). Este, por assim dizer, o primeiro 
“efeito Foucault”. 

Mas é preciso notar, especialmente, a presença con-
temporânea de Foucault no nível da renovação dos estudos 
produzidos no campo, pois, sobretudo a partir da divulga-
ção lenta dos cursos do fim dos anos de 1970 no Collège 
de France, verifica-se a instituição de uma nova vertente 
de pesquisa das práticas punitivas, que nós poderíamos 
chamar, seguindo a literatura especializada, de analítica de 
governo2. Ou seja, à agenda de pesquisa do poder como tec-

1  Todas as traduções de citações foram feitas pelo autor, especialmente para este artigo.
2  Primeiro sob a forma da transcrição de fragmentos, depois de algumas aulas, 
até que finalmente com a publicação na íntegra dos cursos, a analítica de gover-
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nologia disciplinar, hoje vêm se juntar cada vez mais novas 
questões voltadas ao estudo da punição na chave interpre-
tativa da arte de governar, da mentalidade de governo, do 
governo das populações e do governo de si. Nos termos de 
David Garland, em artigo publicado à época da preparação 
do livro The culture of control (de 2001): “um segundo e mui-
to diferente ‘efeito Foucault’ está prestes a se fazer sentir 
no âmbito da teoria criminológica” (Garland, 1997, p. 174). 

Dentre as questões que constituem a ordem do dia na 
nova agenda de pesquisa, destacam-se a incorporação de 
uma racionalidade econômica no sistema de justiça crimi-
nal (SJC) – que se volta cada vez mais ao trabalho de aferi-
ção de sua própria performance –, o controle do crime na 
chave do risco e do cálculo atuarial, a gestão compartilhada 
e à distância da questão da segurança, as articulações possí-
veis entre distintas tecnologias de poder na forma do triân-
gulo soberania-disciplina-segurança, sugerido por Foucault, 
e a emergência da arte de governar neoliberal. 

Como se sabe, a analítica de governo se propõe a inves-
tigar como questão central aquilo que Foucault chamou 
de governo da conduta (ou “condução da conduta”), tanto 
no que se refere ao governo do outro (indivíduo e popula-
ções), quanto ao governo de si. Dessa perspectiva, a análi-
se das práticas de governo e das mentalidades que lhe dão 
suporte tende a correr por quatro eixos articulados que 
implicam o esforço para mapear: (i) modos de ver e perce-
ber, (ii) formas de conhecer e problematizar, (iii) modos de 
atuar e intervir pela mobilização de distintas tecnologias de 
poder, e (iv) formas de constituição da subjetividade. Desse 
ponto de vista, o que importa sublinhar aqui é que o des-
locamento operado pela analítica de governo abre novos 

no alcança as mais diferentes áreas das ciências sociais. Sobre esse itinerário, ver, 
entre outros, Burchell, Gordon e Miller (1991), Barry, Osborne e Rose (1996); 
Lemke (2001); Dean, 2009; e, no campo da sociologia da punição, Weir, O’Malley 
e Shearing (1997) e Garland (1997).
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caminhos para pensar a articulação entre direito, disciplina 
e segurança:

[...] o direito não precisa mais ser concebido como 
sobrevivência arcaica da soberania e suas instituições 
jurídicas e políticas, nem tampouco a disciplina como 
a forma moderna por excelência do poder. Antes, o 
desafio está em repensar o lugar tanto do direito quanto 
da disciplina no interior das formas governamentais 
contemporâneas (Dean, 2009, p. 36).

Tomando justamente a analítica de governo como pon-
to de fuga, examinam-se a seguir certos momentos estraté-
gicos na argumentação desenvolvida em quatro das mais 
conhecidas teses sobre a guinada punitiva contemporânea. 
Argumento que os modos como elas se debruçam, explícita 
ou implicitamente, sobre questões centrais para a analíti-
ca foucaultiana de governo permitem discernir ao mesmo 
tempo a força e a fragilidade dessas abordagens.

Modos de usar: possibilidades e limites de algumas 
teses sobre a guinada punitiva contemporânea

Simon Hallsworth e a tese da penalidade pós-moderna
Ainda que de longe a que menos se ocupa direta e explici-
tamente das preocupações da analítica de governo, a tese 
desse autor permite refletir sobre um ponto especialmen-
te caro a essa proposta teórica: a articulação entre distintas 
tecnologias de poder. 

Nos termos da argumentação de Hallsworth (2002, pp. 
154 e ss.), o que caracterizaria a emergência de inúmeros 
sintomas indicativos de uma guinada punitiva pós-moderna 
seria a “ressurreição de práticas penais baseadas numa eco-
nomia de excesso em última instância profundamente anta-
gônicas aos valores e às práticas da modernidade penal”.
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Em abono à sua tese, o autor refere-se a três desenvol-
vimentos articulados que poderiam atestar a tendência de 
ruptura pós-moderna na esfera da penalidade. Em primei-
ro lugar, o retorno da desmedida da dor, que se expressa 
em muitas das estratégias punitivas contemporâneas e ten-
deria a contrariar o ímpeto racionalizador da penalidade 
moderna. Num contexto de guerra ao crime e de vingança 
judicial, a prisão é reconfigurada como critério de legitima-
ção e performance do sistema de justiça criminal: “não se 
trata mais de reduzir a população prisional, mas de ampliá-
-la o máximo possível [...] ferir e fazer sofrer os detentos 
constitui agora índice de vitalidade do direito” (Hallswor-
th, 2002, p. 156); a emergência de formas explicitamente 
visíveis de punição, tais como as chain gangs e os uniformes 
estigmatizantes, numa lógica de espetáculo da humilhação, 
atestaria o retrocesso da penalidade moderna. 

Em segundo lugar, estaríamos assistindo à disseminação 
de práticas punitivas excessivas e arbitrárias, que tendem a 
pôr em xeque a busca de proporcionalidade entre crime 
e castigo, na linha da famigerada three strikes and you’re out, 
pela qual furto de barra de chocolate e pedaços de pizza 
podem ser apenados com prisão perpétua. Essa tendência 
tende a reverter, segundo o autor, alguns dos principais ide-
ais da penalidade de welfare, como a cultura de alternativas à 
prisão, a justiça diferenciada para jovens infratores e a abo-
lição da pena de morte. 

Em terceiro lugar, a crise do ideal reabilitativo opera-
ria uma mudança no modo como o condenado passa a ser 
concebido pelo sistema de justiça criminal. De sujeito cuja 
vida poderia ser reorganizada por meio de métodos integra-
tivos, o acusado tende a ser rebaixado ao estatuto de abjeto 
social, i.e., “um excremento social apto à destruição, expul-
são ou contenção invisível por um complexo penal-indus-
trial expansionista” (Hallsworth, 2002, p. 157). A prisão pós-
-reabilitativa, de que as supermax norte-americanas seriam 
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emblema, põe às claras os limites do etos correcionalista 
típico do pós-guerra, assim como as práticas panopticistas 
que lhe seriam correlatas3.

O que esses desenvolvimentos têm em comum, segun-
do o autor, é justamente a busca de legitimação do novo 
regime punitivo numa economia do excesso que a moder-
nidade penal pretendeu (ainda que não tenha consegui-
do) superar no curso do seu desenvolvimento. Trata-se de 
uma penalidade cujas práticas se organizam deliberada-
mente sob o signo do excesso e da improdutividade. Com 
base nesse diagnóstico, o autor constrói a hipótese de que 
assim como o etos racionalizador moderno reconfigurou 
a penalidade medieval, hoje nós assistiríamos à reconfigu-
ração da penalidade moderna por uma “economia global 
de excesso”, cujo substrato material estaria dado pela ges-
tão penal de populações descartáveis (Hallsworth, 2002, 
pp. 159-60).

Claro que esses desenvolvimentos são tendenciais e 
indicam de qualquer forma uma convivência tensa com prá-
ticas e, sobretudo, com o discurso da penalidade moderna. 
Assim sendo, o principal efeito das mudanças descritas teria 
sido o “de levar o projeto da modernidade penal a uma 
espécie de paralisia [standstill] e de dar à luz um estranho 
híbrido, nem totalmente moderno, nem completamente 
pós-moderno” (Hallsworth, 2002, p. 161).

Vale notar aqui que regimes punitivos híbridos têm 
sido a tônica em formações sociais periféricas, cujas vias 
heterodoxas para o moderno têm permitido combinações 
insuspeitadas entre tecnologias de poder, especialmente em 
relação a certo cânone forjado a partir da trajetória moder-
nizante dos poucos países que compõem o núcleo do Oci-
dente desenvolvido.

3  Sobre a crise da reabilitação e o regime penitenciário da supermax como índice da 
nova prisão-neutralização e depósito humano, ver Bauman (1999) e Downes (2001).
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No Brasil, como se sabe, a gestão do complexo capita-
lista-escravocrata, nos marcos de um projeto de constru-
ção nacional socialmente excludente e de modernização 
pelo alto, requereu a montagem de uma maquinaria insti-
tucional de controle preventivo e repressivo das condutas 
das classes desprivilegiadas, operando como suporte das 
distinções de classe e raça que importava manter na passa-
gem da colônia à nação independente. Em certo sentido, 
a formação das polícias no Brasil significou a transferência 
e a extensão das tecnologias de poder mobilizadas pelo 
senhor no controle dos escravos para os homens livres e 
pobres circulando pelas cidades em rota de urbanização 
acelerada (cf. Holloway, 1993). Por aí se pode ver algo 
como a constituição de um aparato repressivo de Estado 
no espelho da gestão soberana, disciplinar e privada das 
classes subalternas. Esta, salvo engano, é a marca de nas-
cença da convivência tensa entre o direito de matar, humi-
lhar e infligir dor, próprio da soberania, de um lado, e a 
normalização disciplinar da conduta, que, juntos, carac-
terizaram o funcionamento da máquina repressiva de 
Estado durante todo o nosso longo século XIX. Na fór-
mula precisa de Andrei Koerner (2006), a estratégia da 
submissão produtiva do trabalho escravo assentou as bases 
para o “impossível panopticon tropical”, formação híbrida 
e cruzada, marcada pela vigência simultânea e parcial de 
soberania e disciplina, que, por sua vez, duplicava no lado 
do controle penal a contradição entre capitalismo e escra-
vidão, que assinalava o andamento bifronte das relações 
sociais.

Desse ponto de vista, menos que um giro pós-moderno, 
a guinada punitiva contemporânea indica a necessidade 
de pensar, com o Foucault da analítica de governo, não a 
substituição de determinada tecnologia de poder por outra, 
mas a sua articulação específica em diferentes contextos. O 
desafio estaria em mapear eventuais deslocamentos das tec-
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nologias de poder e a forma de sua combinação e recombi-
nação (cf. Collier, 2011). 

Aqui cumpriria refletir também sobre o possível impac-
to que o aumento expressivo das desigualdades sociais em 
certos países do capitalismo global exerce sobre o funciona-
mento do sistema de justiça criminal, bem como sobre os 
“efeitos boomerang” (cf. Foucault, 2003) e as trocas de tec-
nologia de controle entre Norte e Sul, que tendem a ocor-
rer a reboque da aproximação entre estruturas sociais cres-
centemente polarizadas. Esses transplantes de mecanismos 
de controle (policiamento de “tolerância zero”, prevenção 
situacional do crime etc.) poderiam ser concebidos como 
indicativos, ao mesmo tempo, de uma espécie de “perife-
rização” do controle no centro e de reposição de padrões 
autoritários de controle na periferia – que não por acaso 
figura como grande laboratório em que são testados muitos 
desses mecanismos4.

Note-se ainda que, em condições históricas renovadas, 
muitas “cidades partidas” do capitalismo global repõem 
hoje o sentido específico que o governo dos espaços urba-
nos assumiu em cidades periféricas como o Rio de Janeiro 
na passagem do XIX para o XX: “a constituição de bolsões 
de ordem e saúde, onde as burguesias nacional e interna-
cional podem circular e investir com segurança, cálculo e 
previsibilidade” (Sevcenko, 1984, p. 60), reforçando assim a 
necessidade de pensar de modo articulado mudança urba-
na e inovação punitiva.

David Garland e a tese da cultura do controle
No célebre livro de Garland (2001), a presença de Foucault 
é não só explícita como decisiva, e responde em grande 
medida pela sofisticação da análise desenvolvida pelo autor. 

4  Sobre a lógica crescentemente militar que permeia alguns desses mecanismos 
de controle, ver Graham (2010) e Wacquant (2008). 
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Afinal, trata-se de fazer uma história do presente e uma 
genealogia da guinada punitiva contemporânea (Garland, 
2001, p. 23). Logo no ponto de partida da argumentação, 
em sintonia com a proposta da analítica de governo, o autor 
se propõe à tarefa de compreender como se elabora, a par-
tir de meados dos anos de 1970, certa problematização no 
interior do sistema de justiça criminal da Grã-Bretanha e 
dos Estados Unidos. Mais especificamente, como vai se tor-
nando possível construir um diagnóstico relativamente con-
sensual de crise do projeto correcionalista e da prisão como 
instituição disciplinar – aqui concebida como máquina vol-
tada a diferentes estratégias de extração de rendimento do 
corpo dos condenados –, que encontram no ideal de reabi-
litação dos detentos justamente o principal recurso discur-
sivo legitimador do cárcere durante o breve interregno de 
penalidade welfarista. 

Dessa perspectiva, é interessante notar, com o autor, 
como se opera uma espécie de regime de verdade do “nada 
funciona” (nothing works) no campo das práticas punitivas 
a partir da convergência involuntária entre as críticas de 
direita e de esquerda ao projeto correcionalista (Garland, 
2001, pp. 55 e ss.). À direita, o welfarismo penal e o ideal de 
ressocialização são crescentemente articulados não só como 
inefetivos (na chave do “nada funciona” e do “não recupera 
ninguém”), mas, sobretudo, como normativamente equivo-
cados – afinal, trata-se justamente de endurecer sem nenhu-
ma ternura e de resgatar o sentido propriamente punitivo 
das sanções penais como castigo, retribuição e justo mere-
cimento. À esquerda, a apropriação do mesmo mote “nada 
funciona” segue outros caminhos e as falas se voltam cada 
vez mais à crítica da disciplina como poder arbitrário e insi-
dioso, ou seja, como potência de administração da vida que 
corre às costas da racionalidade jurídica formal e das instân-
cias e mecanismos legalmente chancelados de controle do 
poder. Na intersecção entre a crítica foucaultiana da disci-
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plina e a crítica frankfurtiana do mundo totalmente admi-
nistrado – aqui já em rota de transição para o diagnóstico 
habermasiano de colonização do mundo da vida –, passan-
do pela protestos de Maio de 68 e pelos movimentos rei-
vindicatórios dos próprios detentos, vai se consolidando aos 
poucos um diagnóstico de erosão do direito, que empur-
ra setores da esquerda para a defesa dos ideais garantistas 
(como se passa a dizer) do velho direito burguês. 

O ponto ressaltado pelo autor nesse passo é o seguinte: 
essa confluência involuntária na produção de um consen-
so relativo em torno do nothing works uniu, ainda que por 
razões muito diferentes, direita e esquerda no combate ao 
welfarismo penal, ou seja, ao tornar possível a produção de 
um regime de verdade sobre a crise da prisão disciplinar, 
acabou abrindo o caminho na sequência para a ressignifica-
ção da prisão em termos pós-correcionais como máquina de 
neutralização e incapacitação, com a acachapante derrota 
da crítica de esquerda na esteira da ascensão dos governos 
da nova direita (Garland, 2001, p. 72); aqui, como já assina-
lado, a presença da analítica de governo é muito saliente e 
estratégica.

Outro momento importante para a formulação do 
diagnóstico e da tese do autor está na tentativa de mape-
ar como a normalização do crime em sociedades de massa 
sacudidas pelo vendaval da “modernidade tardia” dissemina 
e enraíza no cotidiano da vida social uma cultura de contro-
le que, aos poucos, vai migrando para o interior do sistema 
de justiça criminal (SJC). Como sabemos, segundo Garland 
(2001, pp. 111 e ss.), essa migração transcorre de modo 
bifurcado: numa ponta, mais próxima do quadro técnico 
encarregado da gestão do sistema, nota-se a absorção de 
certa racionalidade econômica voltada ao corte de custos 
e à gestão eficiente da performance do sistema, à aferição 
de riscos e ao controle no ambiente das oportunidades para 
a prática de delitos (aqui a mediação entre a rua e o SJC é 
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feita pela criminologia de si); na outra ponta, mais próxima 
do quadro político do sistema encarregado da formulação 
da política penal, verifica-se uma espécie de reação raivosa 
(acting out) pela negação histérica da suposta fraqueza do 
Estado no controle do crime e sua reafirmação ao melhor 
estilo bang-bang, que se traduz frequentemente na corrida 
progressiva pelo aumento de penas, pela criminalização de 
condutas e pela demonização do criminoso visto crescente-
mente como inimigo (aqui a mediação é feita pela crimino-
logia do outro).

Desse ponto de vista, parece interessante notar que, se a 
análise foucaultiana do governo das populações e dos meca-
nismos securitários permite discernir a natureza de novos 
mecanismos de controle na chave do risco, da eficiência, e 
do cálculo atuarial (Garland, 2001, pp. 188 e ss.), ela não 
é levada até suas últimas consequências como sintoma da 
tendência crescente de colonização econômica do SJC, que 
passa a operar cada vez mais no espelho da forma empre-
sa; ou seja, faltou indicar aqui a natureza específica dessa 
arte de governar, a natureza específica do neoliberalismo 
tal como ele é caracterizado pelo filósofo francês. 

De outro lado, note-se que o conceito foucaultiano de 
neoliberalismo permitiria vislumbrar ainda certa fragilida-
de no movimento bifurcado indicado pelo autor, que talvez 
deixe as coisas muito estanques nesse passo, sem ver como 
uma está imbricada na outra. Pois, a racionalidade neolibe-
ral se apresenta também como combustível para estratégias 
de demonização da figura do criminoso-inimigo-a-ser-abati-
do, na medida em que opera uma ressubjetivação das causas 
dos problemas sociais e o discurso do empreendedor de si 
(na linha do “você S.A.”) legitima diferentes estratégias de 
responsabilização individual mobilizadas pela criminologia 
do outro; aqui, salvo engano, faltou ver que o neoliberalis-
mo não é só norma normal – indicadores de performance, 
cálculo do risco etc. –, mas também norma moral – somos 

300

Lua Nova, São Paulo, 95: 289-311, 2015

Foucault e o ponto cego na análise da guinada punitiva contemporânea



todos responsáveis por nossas livres escolhas e, portanto, 
indefinidamente passíveis de perfectibilidade e culpabili-
zação, enfim, de tudo aquilo que vai nos convertendo em 
superfície para a inscrição do poder como empreendedo-
rismo de si etc. Portanto, ao mesmo tempo que é decisiva, 
a analítica de governo também ajudaria a ver alguns dos 
limites da análise do autor.

Löic Wacquant e a tese da punição dos pobres
Wacquant (2009), em Punishing the poor: the neoliberal 
government of social insecurity (Punindo os pobres: o gover-
no neoliberal da insegurança social), provavelmente a mais 
instigante das análises produzidas sobre a guinada punitiva, 
se apropria de modo muito seletivo de aspectos da analítica 
foucaultiana de governo.

Sem pretender reconstituir, na íntegra, o argumen-
to para lá de conhecido do autor, que envolve (i) o reali-
nhamento conjunto das pontas penal e social do Estado 
na direção da punição da pobreza (reelaborando a fór-
mula mão direita e mão esquerda do Estado, originalmen-
te cunhada por Bourdieu), (ii) cimentado pela expansão 
do aparato penal do Estado, bem como pela emergência 
no campo simbólico de estratégias de demonização dos 
de baixo, sobretudo se clientes do que sobrou dos progra-
mas de welfare – em linha com a disseminação do topos da 
underclass pelo senso comum criminológico hegemônico –, 
(iii) o aumento exponencial dos gastos com o sistema de 
justiça criminal hipertrofiado, a desmentir a mentira mani-
festa da retórica do ajuste fiscal, Wacquant faz notar como, 
dos escombros dos Estados de Bem-Estar do pós-guerra, vai 
se erigindo (iv) um Estado Penal bifronte, algo como um 
centauro dócil e flexível no alto (com os donos do poder e 
do dinheiro) e autoritário e patriarcal embaixo (nas pontas 
social e penal). Aqui o Estado é gestor, em chave punitiva, 
da insegurança social que ele mesmo auxilia a instaurar na 
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passagem do arranjo regulatório forjado pelo compromisso 
keynesiano da social-democracia (ou do arranjo regulatório 
do New Deal, no caso do Estado semicaritativo estaduniden-
se) para o projeto neoliberal de governo.

Na única aparição explícita de Foucault ao longo da 
argumentação desenvolvida por Wacquant (2010, pp. 204 
e ss.) na “coda teórica” que informa a tese da punição 
dos pobres, o filósofo francês parece ser invocado pelo 
sociólogo como quem quer esconjurar um demônio, no 
caso, a enormidade de uma previsão equivocada. Além de 
Wacquant afirmar que, ao contrário do indicado por Fou-
cault, o dispositivo carcerário só se espraia pelo social de 
modo muito seletivo e com evidente viés de classe, raça 
e lugar, bem como que “o espetáculo do patíbulo” conti-
nua a ser encenado, agora na chave da indústria cultural 
(Wacquant, 2010, p. 206), o autor remete-se a uma conhe-
cida passagem, ao final de Vigiar e punir, em que Foucault 
– escrevendo no auge dos movimentos pela derrubada dos 
muros e das políticas de desencarceramento (em linha com 
o que na época se apresentava como o problema da crise 
fiscal do Estado) – sugere que a penitenciária tenderia a 
sair de cena à exata medida que a forma prisão como dispo-
sitivo carcerário progressivamente se realizasse na socieda-
de. Ora, vistas as coisas do ângulo da guinada punitiva e da 
voga do encarceramento em massa, a coisa simplesmente 
não rolou etc.

So what? Salvo engano, cumpre notar que todo o esfor-
ço feito por Wacquant na tentativa de identificar e adensar 
um sentido e um conceito específicos de neoliberalismo 
(cuja análise nesse passo específico é bem superior à de 
Garland) encontra o seu momento estratégico na incorpo-
ração da hiperpunição estatal (e, portanto, de um Estado 
expandido nesse nível) como uma das dimensões constitu-
tivas do projeto neoliberal de governo. Ou seja, Wacquant 
possui armamento de grosso calibre para criticar aquilo que 
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seriam leituras dominantes e vulgares do neoliberalismo, 
que o tomam simplesmente na perspectiva econômica das 
estratégias de flexibilização, desregulação e enxugamento 
do Estado (frequentemente representado como inimigo). 
Pois é, ainda que o autor tenha chegado por seus próprios 
caminhos a esse resultado, o que importa sublinhar é que 
esse é justamente um dos pontos centrais da análise fou-
caultiana da arte de governar neoliberal. Não por acaso, 
uma análise que permitiu a estudiosos das questões urba-
nas, como Brenner e Theodore (2002), a especificação da 
dinâmica de espraiamento da racionalidade neoliberal nos 
termos de um processo de destruição criadora, em que o 
momento negativo da flexibilização, desregulação, enxu-
gamento se faz acompanhar do momento positivo de rer-
regulação e de reconstrução de instituições no espelho do 
mercado, da competição e da empresa etc.5.

Aliás, o próprio Wacquant sugere algo desse tipo quan-
do aponta como root cause da guinada punitiva contempo-
rânea, não uma suposta modernidade tardia, mas o neo-
liberalismo como projeto político de governo punitivo da 
insegurança social que o próprio Estado auxilia a instaurar 
e, no âmbito do qual se trata, entre outras coisas, de disse-
minar e fazer circular pela sociedade modelos de constru-
ção do eu baseados na figura do empreendedor (Wacquant, 
2010, pp. 213-14). Aqui, portanto, essa presença-ausente da 
analítica foucaultiana de governo parece decisiva ao menos 
para esse momento estratégico da argumentação que se vol-
ta à crítica do neoliberalismo como estratégia unilateral de 
redução do Estado. Diga-se de passagem, dialogando nesse 
passo com Wacquant, que a crítica a Foucault talvez pudesse 
caminhar em outra direção: a de mostrar quanto deman-

5  É claro que se poderia imaginar que Wacquant teria feito com Foucault algo 
análogo ao que o filósofo francês afirmou certa vez ter feito com Marx: como se 
trata de um mestre, é muito mais significativo incorporá-lo substantivamente à 
análise do que meramente referi-lo em termos explícitos e laudatórios.
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da em termos de coerção explícita e direta esse trabalho 
de reconfiguração de alto a baixo do social à luz da forma 
empresa. 

Além disso, se o nervo da argumentação se volta em 
Wacquant para a especificação de um conceito forte de 
neoliberalismo, note-se, no entanto, que esse esforço pare-
ce não alcançar, ao menos em toda a sua complexidade, a 
dimensão da mudança urbana e do governo da cidade con-
temporânea. Se é certo que a cidade comparece e é decisiva 
à economia geral do argumento do autor, no entanto, ela 
tende a ser tomada como o lugar por excelência onde se 
pode ver e registrar o caráter seletivo da contenção puni-
tiva da pobreza, que se concentra evidentemente em cer-
tos setores da marginalidade urbana, mas não chega a ser 
pensada à luz da tendência de extensão da racionalidade 
neoliberal ao próprio governo dos espaços urbanos. Ao 
contrário, a análise do urbano tende a correr por outro 
trilho, aliás interessantíssimo: trata-se de mostrar como a 
demonização simbólica da pobreza, especialmente negra, 
vai de par com a erosão material do gueto em certas cidades 
dos Estados Unidos. Aqui, a questão é a da reconfiguração 
do gueto em hipergueto e suas homologias estruturais com 
a prisão pós-reabilitação. Na esteira da sociologia figura-
cional de Nobert Elias, Wacquant (2004) vai indicando o 
que seria uma progressiva descivilizacão do gueto por via 
de três processos articulados: a desertificação institucional, 
a desdiferenciação social (em que se combinam multifun-
cionalidade institucional e uniformidade ocupacional) e 
a despacificação social. Ou seja, justamente o negativo do 
processo civilizador. Desse ponto de vista, trata-se de indicar 
que essa caracterização sofisticada e precisa da distopia do 
hipergueto contemporâneo talvez pudesse ser desdobrada, 
mantendo-se o diálogo com Elias, justamente a partir do 
conceito foucaultiano de neoliberalismo como um resulta-
do possível da extensão da forma empresa à própria gestão 
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dos espaços urbanos e, nessa medida, como vão se impli-
cando crescentemente estratégias de governo da cidade e 
guinada punitiva.

Katerine Beckett e Steve Herbert e a tese dos efeitos 
constitutivos do direito
Note-se, desde logo, que das análises compiladas neste arti-
go, esta é de longe a que mais se aproxima da questão do 
governo da cidade e suas implicações para o controle penal 
das condutas. Afinal, o foco de Beckett e Herbert (2008, 
2009, 2010) recai sobre a adoção, em algumas cidades nor-
te-americanas, de novas medidas jurídicas de exclusão da 
marginalidade urbana e social do espaço público, tais como 
o retorno do banimento na execução de sentença condena-
tória (vedando ao apenado a circulação por zonas de dro-
gas e prostituição), a proibição de frequentar certos espaços 
da cidade como parques, universidades, bibliotecas, lojas, 
e a extensão do direito de propriedade e dos mecanismos 
de defesa da propriedade. Hoje, em lugares como Seattle, 
dependendo da cor da pele e da classe social do agente, as 
mais diversas condutas podem vir a ser caracterizadas como 
esbulho possessório ou invasão de propriedade, ainda que, 
ou mesmo principalmente, no espaço público (ou o que 
sobrou dele após a sua privatização sob a forma de enclaves 
fortificados etc. (Beckett e Herbert, 2008, pp. 10-12).

O ponto inicial dos autores é que essas medidas são fal-
samente apresentadas como medidas de natureza não penal 
e como estratégias de controle da conduta alternativas ao 
encarceramento, já que são editadas quase sempre por 
regulamentos civis e administrativos. Porém, uma vez que 
o descumprimento desses regulamentos implica prática de 
crime e possibilidade de prisão, no fundo o que se verifica 
por detrás dessa capa administrativa é o aumento da rede 
de controle punitivo e do escopo da criminalização de con-
dutas no espaço urbano (Beckett e Herbert, 2010, pp. 4-5).
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Vale notar também, com os autores, que esse processo 
de extensão oficiosa do direito penal tem ocorrido sem que 
se observem as garantias jurídicas próprias ao exercício do 
direito de defesa – especialmente as da esfera penal em que 
elas são mais exigentes (Beckett e Herbert, 2010, p. 4) –, um 
efeito perverso da maquiagem jurídica do caráter substan-
tivamente punitivo dessas medidas, que assim operam nada 
mais, nada menos do que a suspensão de direitos individu-
ais por decreto. Aqui, salvo engano, depara-se com aquilo 
que poderia ser visto como a última geração no capítulo 
das medidas contemporâneas de exceção, que, em vez de 
declarar expressamente a suspensão de direitos no âmbito 
de uma situação especial de emergência, vai instaurando 
essa mesma suspensão pela via das rotinas administrativas 
na gestão da cidade. 

Do ponto de vista da apreensão do sentido mais abran-
gente desses mecanismos de controle, os autores pretendem 
dialogar com duas perspectivas teóricas: a economia política 
urbana, com foco na ascensão do capitalismo neoliberal e 
seu impacto da reconfiguração das cidades; e a perspectiva 
foucaultiana da governamentalidade urbana, com foco na 
questão dos mecanismos de governo da conduta (Beckett e 
Herbert, 2008, pp. 16 e ss.). De um lado, segundo eles, tra-
ta-se de notar expressamente como essas medidas têm sido 
adotadas com o propósito explícito de limpeza de certos 
espaços da cidade, como as cidades hoje tendem a competir 
entre si pela atração de investimentos e como o espaço urba-
no é ressignificado cada vez mais como ambiente seguro para 
os negócios; de outro, o foco da análise se desloca para as dis-
cussões a respeito da natureza específica dessas medidas em 
termos de tecnologia de poder: afinal, elas seriam disciplina-
res ou pós-disciplinares, coercitivas ou autorreguladoras, elas 
teriam como alvo o indivíduo ou a população? Etc.

A essas perspectivas, os autores acrescentam ainda uma 
terceira, que denominam perspectiva do poder constituti-
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vo do direito, cujo foco se volta para os efeitos contraditó-
rios e não intencionais da mudança jurídica e o papel que 
esses efeitos jogam na adoção de muitos desses mecanismos 
de controle (Beckett e Herbert, 2008, p. 21). Do ponto de 
vista do argumento, essa seria mais uma contribuição para 
o exercício da apreensão do sentido da nova estratégia de 
controle. Particularmente, interessa aos autores ressaltar 
que muitas dessas medidas foram concebidas explicitamen-
te como resposta à invalidação judicial de leis que proibiam 
a mendicância e o ócio em vias públicas e desenhadas pre-
meditadamente a partir do cálculo da menor possibilida-
de de contestação judicial futura (Beckett e Herbert, 2008, 
pp. 21-22). Portanto, um verdadeiro esforço de engenharia 
jurídica que decorreria do efeito imprevisto da declaração 
de inconstitucionalidade de leis tradicionais de controle da 
conduta urbana.

Salvo engano, ao deixarem de fora o conceito foucaul-
tiano de neoliberalismo em sentido forte, os autores acabam 
mobilizando essas perspectivas (de resto, muito interessan-
tes em si mesmas) de modo muito estanque, exatamente ali 
onde a analítica de governo faz supor a possibilidade de sua 
articulação. Afinal, para quem e a partir de que ponto de 
vista a invalidação das leis que proibiam a mendicância e a 
vadiagem no espaço público se torna um problema? Qual é 
a concepção de espaço público subjacente a essa problema-
tização? Ou ainda, como se conectam medidas soberanas de 
exceção e governo dos espaços urbanos quando se trata de 
fazer a cidade funcionar como “máquina de crescimento” e 
ambiente seguro para o consumidor solvente? 

Ponto cego: o governo neoliberal da cidade
Isso posto, como ficamos? Do ponto de vista das teses bre-
vemente repertoriadas aqui, nota-se que: (i) ou a ques-
tão da cidade não mora no coração do argumento, como 
em Hallsworth e a tese da pós-modernidade punitiva, e 
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também em Garland e a tese da cultura do controle (a 
não ser de modo muito indireto como o lugar do espraia-
mento cotidiano da cultura do controle e do novo predi-
camento do crime, que vai se normalizando no mesmo 
passo que aumenta a percepção de fragilidade do Esta-
do) – nessas chaves, o neoliberalismo tende a compare-
cer, sobretudo, em sua dimensão negativa de desmonta-
gem institucional e em oposição estanque e unilateral ao 
retrocesso neoconservador; (ii) ou a questão da cidade 
comparece, mas a ênfase no urbano corre por outros tri-
lhos, como em Wacquant e a tese da punição dos pobres, 
que mira a reconfiguração do gueto em hipergueto e suas 
homologias estruturais com a prisão – nessa chave, o mais 
importante a notar é que a ênfase acertada do autor na 
especificação do conceito de neoliberalismo parece não 
alcançar, entretanto, o problema do governo das cidades 
e sua conexão com o controle do crime; ou, finalmente, 
(iii) mesmo quando a cidade está no centro das preocu-
pações, como em Beckett & Herbert, a análise se desloca 
para a questão da natureza das novas medidas de controle 
(quem em si é de evidente interesse), sem que, no entan-
to, se tenha no horizonte o enquadramento mais geral 
que poderia ser dado a essa mesma questão pelo conceito 
de arte de governar neoliberal. 

Por aí já se vai notando aquilo que me parece consti-
tuir o ponto cego dessas análises: a ausência do conceito 
foucaultiano de neoliberalismo e, em consequência, de 
estudos sobre a guinada punitiva que ponham no centro 
da investigação o processo contemporâneo de extensão da 
racionalidade neoliberal para o governo da cidade e suas 
articulações com novas estratégias de controle do crime.

Noutras palavras, o ponto cego estaria justamente 
na ausência de um conceito capaz de articular a cidade 
contemporânea como o lugar por excelência da inscrição 
do governo neoliberal da segurança urbana, um gover-
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no que não hesita em proclamar o seu caráter de classe 
e o primado da racionalidade econômica na gestão dos 
espaços; e em que o controle das condutas e o contro-
le do crime estão cada vez mais imbricados a partir da 
extensão progressiva daquilo que Foucault (2008, p. 203) 
chamou de forma empresa às mais diferentes esferas da 
sociedade.

A emergência de novas estratégias e técnicas de contro-
le do crime, na linha do policiamento de tolerância zero, 
da prevenção situacional e do retorno do banimento, que 
se encontram na base do fenômeno do encarceramento em 
massa, parece indicativa do modo como certa racionalida-
de empresarial vai se estendendo para o governo de muitas 
cidades globais e nesse percurso a adoção de formas sele-
tivas e excludentes de ordenamento do espaço urbano vai 
contribuindo para redefinir e expandir o sentido e o escopo 
da prevenção e da repressão do crime.
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é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
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A ATUALIDADE DO RURAL

MARIANA MIGGIOLARO CHAGURI
ELIDE RUGAI BASTOS

Resumo: O artigo busca mostrar que a partir de lugares 
explicativos e sentidos políticos diversos, a refl exão sobre o 
rural e o agrário acabou por produzir diferentes defi nições 
sobre a democracia e os direitos, as quais, no limite, deram 
suporte a diferenciadas compreensões sobre o moderno e a 
modernização da sociedade brasileira. Aponta, ainda, como 
as novas refl exões avançaram em direção a possibilidades 
teóricas e empíricas que permitem afi rmar a existência de 
conexões entre o mundo rural e a questão dos direitos no 
Brasil.

Palavras-chave: Rural; Movimentos Sociais; Estado; Pensamento 
Social.

REVISITING THE RURAL

Abstract: This article shows that the refl ection on the rural and the 
agrarian produced different defi nitions of democracy and rights. 
Differences that, at the limit, have supported differentiated insights 
into the modern and the modernization of the Brazilian society. 
The article also points out how new ideas have moved theoretical 
and empirical possibilities that allow us to affi rm the existence of 
connections between the rural world and the question of rights in 
Brazil.

Keywords: Rural; Social Movements; State; Social Thought.
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MECANISMOS SOCIAIS DA REFORMA AGRÁRIA 
EM SÃO PAULO PELO VIÉS ETNOGRÁFICO

NASHIELI RANGEL LOERA

Resumo: Este artigo analisa etnografi camente a confi guração 
de mecanismos sociais que permitem a produção e efetiva-
ção de políticas de distribuição de terra no Estado de São 
Paulo. Tendo como foco a dinâmica de organização e con-
fi guração de acampamentos liderados pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região do Pontal 
de Paranapanema, o objetivo também é o de mostrar que as 
relações de cooperação estabelecidas entre representantes 
do Estado (Instituto de Terras do Estado de São Paulo – 
Itesp), de governos locais e do movimento são fundamen-
tais no processo de distribuição de dons do Estado, neste 
caso um lote de terra. No entanto, essas relações são condi-
ções sociais fundamentais para a confi guração de formas de 
acampamento, i.e., variações de um modelo de demanda 
social coletiva contemporânea. 

Palavras-chave: Mecanismos Sociais; Reforma Agrária; Tempo 
de Acampamento; MST; Estado.

SOCIAL MECHANISMS OF AGRARIAN 
REFORM IN SÃO PAULO

Abstract: This article analyzes, from an ethnographic perspective, 
the confi guration of social mechanisms that allows the production 
and achievement of land distribution policies in the State of São 
Paulo. Regarding on the dynamic and confi guration of landless 
encampments of the MST in the Pontal de Paranapanema 
region I will demonstrate how cooperation relationship between 
State institutions as Itesp (Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo), local governments and the MST are crucial in the process 
of State benefi ts distribution, in this case, a piece of land. This 
cooperation is part of the social conditions for the establishment 
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of encampment forms as variations of a contemporary model of 
collective social demand. 

Keywords: Social Mechanisms; Agrarian Reform; Encampment 
Time; MST; State.

Recebido: 22/12/2014  Aprovado: 08/05/2015

ESTADO, MOVIMENTOS E REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL: 
REFLEXÕES A PARTIR DO INCRA

CAMILA PENNA
MARCELO C. ROSA

Resumo: Neste artigo, procuramos analisar um dos actantes 
centrais nos processos de reivindicação por terras no Bra-
sil contemporâneo: o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra). Debatendo com a literatura que 
analisa as relações entre Estado e movimentos sociais por 
meio da constituição de políticas públicas, trazemos dois 
estudos de caso realizados no Incra, nos estados do Pará e de 
Pernambuco, na última década. Em ambos, a relação entre 
Estado e movimentos altera a forma e o tamanho do Insti-
tuto, transformando as funções e rotinas de seus servidores. 
Nossa principal conclusão é de que a heterogeneidade das 
conexões que formam o Incra tornam o Estado permeável 
simultaneamente na produção, distribuição e aplicação das 
políticas de reforma agrária, reforçando simultaneamente 
o papel do Estado e dos movimentos sociais nesse processo. 

Palavras-chave: Movimentos Sociais; Estado; Políticas Públicas; 
Incra; Reforma Agrária.

STATE, MOVEMENTS AND AGRARIAN REFORM IN BRAZIL: 
REFLEXIONS FROM THE INCRA

Abstract: In this paper we seek to analyse one of the major actants 
in the agrarian reform process in Brazil: the National Institute for 
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Colonization and Agrarian Reform (Incra). In order to challenge 
the current literature on the formulation of policies through the 
state/movements relations we bring to case studies carried out in the 
states of Pernambuco and Pará after 2000 embracing bureaucrats, 
managers, activists and benefi ciaries in a network of actions. We 
conclude that the heterogeneity of the Institute and state as whole 
contributes for a new understanding of Incra as not only the 
executor of the agrarian reform, but as an active producer of its 
contemporary meanings in the country.

Keywords: Social Movements; Agrarian Reform; Land Reform; 
State; Policies; INCRA.
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PARADOXOS DO SINDICALISMO BRASILEIRO: 
A CUT E OS TRABALHADORES RURAIS

IRAM JÁCOME RODRIGUES
MARIO HENRIQUE GUEDES LADOSKY

Resumo: Este artigo analisa o sindicalismo rural no Brasil, nas 
últimas três décadas, a partir da sua relação com a CUT e 
discute o crescimento signifi cativo do associativismo rural 
no interior desta entidade, refl etindo sobre as razões que 
estariam levando a maior central sindical brasileira a abri-
gar um contingente tão expressivo de associados do campo 
no conjunto de sua base sindicalizada. 

Palavras-chave: Sindicalismo Brasileiro; Sindicalismo Rural; 
Trabalhadores Rurais; Central Única dos Trabalhadores 
(CUT); Taxas de Sindicalização; Agricultores Familiares.

PARADOXES OF THE BRAZILIAN TRADE UNIONISM: CUT AND 
THE RURAL WORKERS

Abstract: This paper analyses the rural trade unionism in Brazil 
on the last three decades, focusing on its relation with CUT and 
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discusses the expressive growth of rural associativism inside CUT, 
refl ecting on the reasons that are leading the greatest Brazilian 
central trade union to shelter such a large contingent of rural 
worker members in the set of its unionized basis. 

Keywords: Brazilian Trade Unionism; Rural Trade Unionism; 
Rural Working Class; Central Labour Federation (CUT); Union 
Density; Family Farmers.
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PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS: 
NOVAS REDES E ATORES 

ABEL CASSOL
SERGIO SCHNEIDER

Resumo: Este artigo analisa o processo de constituição das 
novas formas de produção e consumo de alimentos e suas 
relações. Seu objetivo central consiste em verifi car qual é o 
papel desempenhado pelos consumidores nesse processo. 
O campo de observação empírica para realização do estudo 
foram grupos coletivos de aquisição de alimentos da Itália 
e as feiras de venda direta no Rio Grande do Sul, Brasil, 
constituindo-se em dois casos específi cos. Foram verifi cadas 
entre eles diferenças signifi cativas nas rotinas de consumo 
por parte dos consumidores, cujas motivações, valores e 
atribuições relacionadas aos alimentos e ao seu consumo 
mostram características particularizadas. A contribuição 
deste artigo às refl exões sociológicas sobre alimentação e 
consumo consiste em suscitar o debate em torno do papel 
dos consumidores na produção e comercialização de ali-
mentos através de redes alternativas.

Palavras-chave: Alimentação; Produção; Consumo; Redes Ali-
mentares; Sociologia da Alimentação.



320

Lua Nova, São Paulo, 93: 313-325, 2014

Resumos / Abstracts

PRODUCTION AND CONSUMPTION OF FOOD:
NEW NETWORKS AND ACTORS

Abstract: This article analyzes the process of constitution of new 
forms of production and consumption and their relationships. 
One of the it’s main objective is to analyse the role of consumers in 
the process. The empirical observation of the study was to conduct 
by analysing two groups of food purchase, one in Italy and the 
other in the fairs of direct selling in Rio Grande do Sul, Brazil. 
We observe the existence of signifi cant differences between these two 
groups related to the consumption routines by consumers, whose 
motivations, values and duties related to food and its consumption 
indicate specifi c features. One of the contributions of this paper 
to sociological refl ections about food and consumption might be 
to foster and enlarge the debate about the role of consumers in the 
production and marketing of food through alternative networks.

Keywords: Food; Production; Consumption; Food Networks; 
Sociology of Food.
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TRAJETÓRIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PORTO 
ALEGRE: REPRESENTAÇÃO E ELITIZAÇÃO POLÍTICA 

LUCIANO JOEL FEDOZZI
ANDRÉ LUIS BORGES MARTINS

Resumo: O artigo trata da investigação sobre a qualidade 
das novas instituições participativas que surgiram nas últi-
mas décadas no Brasil, focalizando o tema da representa-
ção no interior da participação. O Orçamento Participativo 
de Porto Alegre, caso emblemático de participação social 
e política, é adotado como elemento empírico da análise. 
Após discussão teórica sobre representação, participação e 
elitização, examinam-se duas situações aparentemente para-
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doxais: a permanência do caráter socialmente inclusivo do 
Orçamento Participativo em termos sociodemográficos; e as 
transformações recentes no caráter da representação, que 
sugerem um processo de elitização política em curso. São 
analisados dados a partir de três indicadores: (1) a accounta-
bility na relação representantes/representados; (2) conheci-
mento e informações sobre as regras da participação; e (3) 
mudanças nas normas sobre os mandatos dos representan-
tes. A conclusão confirma a hipótese de elitização política 
na atual fase do Orçamento Participativo. 

Palavras chave: Participação; Representação; Elitização; Orça-
mento Participativo.

THE TRAJECTORY OF PORTO ALEGRE’S: PARTICIPATORY 
BUDGET: POLITICAL REPRESENTATION AND ELITIZATION

Abstract: The article discusses reports research on the quality of the 
new participatory institutions that have emerged in recent decades in 
Brazil, focusing on the issue of representation within participation. 
Participatory Budgeting in Porto Alegre, an emblematic case of 
social participation, is adopted as an empirical element of analysis. 
After a theoretical discussion about representation, participation, 
and elitization, the article focuses on two seemingly paradoxical 
situations: the permanence of the Participatory Budget’s socially 
inclusive character in socio-demographic terms; and recent 
changes in the character of the representation, which suggest a 
process of political elitization. Three indicators are selected to 
examine this hypothesis: (1) accountability in the relationship 
between representatives and those represented; (2) knowledge and 
information on the rules of participation; (3) changes in the rules 
of representatives’ terms. The conclusion confirms the hypothesis of 
political elitism in the current phase of the Participative Budget.

Keywords: Participation; Representation; Elitization; Participatory 
Budgeting.
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O ESTADO NA DEMOCRACIA DELIBERATIVA: 
AS RAÍZES DE UMA ANTINOMIA

FRANCISCO MATA MACHADO TAVARES

Resumo: O artigo pretende identifi car na Teoria do Agir 
Comunicativo a explicação para o tratamento ambíguo 
conferido ao Estado pelas diferentes variantes da teoria 
da democracia deliberativa. A partir de uma crítica teóri-
ca, constata-se que o deliberacionismo se refere a práticas 
políticas não apenas distintas entre si, como antagônicas. 
Propõe-se que a indefi nição quanto ao preciso signifi cado 
da democracia deliberativa é um desdobramento dos seus 
fundamentos habermasianos. Descobre-se que, na fi losofi a 
de Habermas, o mundo da vida se racionaliza para criar o 
sistema estatal, mas, igualmente, por ele é colonizado ou 
destruído. Dessa antinomia segue uma teoria política para 
a qual o Estado pode ser tanto um espaço de simples infl u-
ência informal dos fl uxos comunicativos egressos da esfe-
ra pública, como o seu oposto, na condição de um aparato 
promotor de fóruns decisórios participativos. 

Palavras-chave: Democracia Deliberativa; Teoria do Agir 
Comunicativo; Jürgen Habermas; Joshua Cohen.

THE STATE IN DELIBERATIVE DEMOCRACY: 
THE ROOTS OF AN ANTINOMY 

Abstract: The paper aims at identifying, back in the Theory of 
Communicative Action, an explanation for the ambiguous accounts 
of the State detected along the different versions of the theory of 
deliberative democracy. By the means of a theoretical critique, 
it is realized that deliberationism implies political practices not 
only distinct but reciprocally antagonistic. It is proposed that the 
indefi nition over the precise meaning of deliberative democracy is a 
consequence of this theory´s Habermasian grounds. In the philosophy 
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of Habermas, the lifeworld is rationalized to create the state, but is 
also colonized or destroyed by this system. This antinomy implies 
a political theory to which the state may be both a space for mere 
informal infl uence reasons that come from the public sphere as its 
opposite, as an apparatus aimed to establish participatory forums.

Keywords: Deliberative Democracy; Theory of Communicative 
Action; Jürgen Habermas; Joshua Cohen.
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(DES)ORDEM CONSTITUCIONAL: ENGRENAGENS DA MÁQUINA 
DITATORIAL NO BRASIL PÓS-64

VERA KARAM DE CHUEIRI
HELOÍSA FERNANDES CÂMARA

Resumo: Elaborar uma narrativa sobre a recente democracia 
no Brasil implica, necessariamente, conhecer as práticas 
constitucionais autoritárias pós-64. Esse aparente paradoxo 
desfaz-se ao pensarmos que as práticas autoritárias desvelam 
a construção de um tempo de arbítrios que, de certa manei-
ra, ainda permanece. É a partir da identifi cação das engre-
nagens ditatoriais que podemos verifi car alguns dos maiores 
desafi os e riscos à consolidação do constitucionalismo demo-
crático brasileiro. Este artigo parte da análise da (des)ordem 
constitucional brasileira criada pelo regime militar – e seus 
juristas – para compreender em que medida essa (des)ordem 
tem sido signifi cativa na transição após o regime autoritário.

Palavras-chave: Ditadura; Democracia; Ordem Constitucional.

CONSTITUTIONAL (DIS)ORDER: TOOLS OF THE DICTATORIAL 
MACHINE IN BRAZIL AFTER 1964

Abstract: To have a narrative on Brazil’s democracy necessarily implies to 
know authoritarian constitutional practices after 1964. This apparent 
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paradox is soon solved as far as authoritarian constitutional practices 
discloses the framework of an arbitrary time, which, somehow remains 
in Brazil. It is from the identifi cation of dictatorship’s gears that one is 
able to verify the biggest challenges and risks to Brazilian democratic 
constitutionalism and its consolidation. This article analyzes Brazilian 
constitutional (dis)order engendered by the military regime – and its 
legal scholars – in order to understand in which measure this (dis)order 
has been meaningful in post authoritarian transition.

Keywords: Dictatorship; Democracy; Constitutional (Dis)Order. 
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FOUCAULT E O PONTO CEGO NA ANÁLISE DA GUINADA 
PUNITIVA CONTEMPORÂNEA

LAURINDO DIAS MINHOTO

Resumo: A presença de Michel Foucault é hoje avassaladora 
no campo da sociologia da punição. Mais do que obra fun-
dadora, ao lado de outras abordagens clássicas, seus escritos 
têm contribuído de modo decisivo para renovar a agenda 
de pesquisa sobre os nexos que articulam punição e socie-
dade. Entre outras razões, isso se deve à passagem, no iti-
nerário da produção do fi lósofo francês, dos estudos sobre 
o poder como tecnologia disciplinar para a analítica de 
governo e os estudos sobre a governamentalidade. No inte-
rior desse deslocamento epistemológico, a ênfase na análise 
do poder desliza da pesquisa diacrônica da substituição de 
uma tecnologia de poder por outra: para a pesquisa sincrô-
nica das distintas possibilidades de sua combinação. Com 
base na apresentação de quatro das mais conhecidas teses 
sobre a guinada punitiva contemporânea, argumento que 
os modos como elas operam a incorporação de aspectos da 
obra foucaultiana, em especial da analítica de governo, per-
mitem identifi car ao mesmo tempo alguns de seus limites 
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e possibilidades. Especialmente, procuro chamar a atenção 
para uma espécie de ponto cego subjacente a essas aborda-
gens: a ausência do conceito de neoliberalismo como arte 
de governar voltada à difusão da forma empresa pelo corpo 
social e o modo como se imbricam cada vez mais a gestão 
das cidades, o governo das condutas e a adoção de novas 
estratégias de controle do crime.

Palavras-chave: Foucault; Analítica de Governo; Guinada Puni-
tiva; Neoliberalismo; Cidade.

FOUCAULT AND THE BLIND SPOT IN THE ANALYSIS  
OF THE CONTEMPORARY PUNITIVE TURN

Abstract: Michel Foucault’s presence is today pervasive in the field 
of the sociology of punishment. More than a founding father 
and the author of Discipline and Punish, it is his analysis on 
governmentality that has been decisively contributing to the renewal 
of the studies of punitive practices. This seems to be related to the 
increasing adoption of the analytics of government’s framework of 
study in which the emphasis tends to migrate from the diachronically 
oriented research on the transition of power technologies to the 
synchronically oriented research on the mixed forms they can 
assume. Based on the presentation of four well-known theses on the 
contemporary punitive turn, I intend to indicate both their strengths 
and fragilities by the specific manner each of them addresses certain 
concerns of the Foucauldian analytics of government. Specially, I 
argue that there seems to be a blind spot in these perspectives, i.e., 
the absence of the Foucauldian concept of neoliberalism as an art 
of government which aims to diffuse the corporate form throughout 
the whole social field and the way an entrepreneurial rationality is 
increasingly connecting the management of the cities, the govern of 
conducts and the control of crime.

Keywords: Foucault; Analytics of Government; Punitive Turn; 
Neoliberalism; City.
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